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Daikin Europe N.V.

OM DAIKIN
Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på 85 års erfarenhet av tillverkning av
högkvalitativ luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning för industri, handel och bostäder.

Daikin-kvalitet
Daikins mycket höga kvalitet kommer sig helt enkelt av den noggrannhet som tillämpas vid
utformning, produktion och provning, och även eftermarknadssupport. Varje komponent väljs
noggrant och utsätts för rigorösa test för att dess bidrag till produktens kvalitet och tillförlitlighet
ska kontrolleras.

MILJÖMEDVETENHET
Luftkonditionering och miljön
Luftkonditioneringssystem ger en mycket behaglig inomhusmiljö, vilket möjliggör optimala
arbets- och levnadsförhållanden i de mest extrema klimat.
Motiverade av en global medvetenhet om behovet av att minska slitaget på miljön har Daikin
under senare år gjort stora ansträngningar för att begränsa de negativa effekter som tillverkning
och användning av luftkonditioneringsutrustning medför.
Följaktligen har modeller med energisparande funktioner och förbättrade metoder för
ekoproduktion sett dagens ljus, vilket på ett betydande sätt bidrar till att begränsa påverkan
på miljön.
Denna symbol markerar var Daikin har investerat i tekniker för att reducera
påverkan av luftkonditionering på miljön.
Symbolen finns på sidorna: 16, 17, 18, 28, 29
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ANVÄNDARVÄNLIGA KONTROLLSYSTEM
Ett luftkonditioneringssystem kommer bara att fungera så eﬀektivt som dess kontrollsystem tillåter. Vikten av
exakt användarvänlig utrustning är lika viktigt vid enkel temperaturstyrning av bostäder som vid fullständig
fjärrövervakning och -styrning av storskaliga aﬀärsfastigheter.
Daikin investerar mycket i forskningen och produktionen av avancerade och omfattande styrningsmetoder
för att kunna hålla jämna steg med den nya tekniken som ﬁnns i modern luftkonditionering plus det
trängande behovet att uppnå högre energieﬀektiviteter och hanterbara bränslekostnader.
I byggnader med många luftkonditioneringsenheter som arbetar i många timmar spelar systemeﬀektiviteten
en ytterst viktig roll när det gäller strävan efter en minskad energiförbrukning.

MAXIMAL

EFFEKTIVITET kräver att maximal styrning vid alla aspekter av systemdrift måste vara i harmoni med
viktiga faktorer, t.ex. dygnetruntövervakning, preventivt underhåll, analys som förutsäger fel och snabba
svar i händelse av fel. Daikin tillverkar och marknadsför en omfattande portfölj av TOPPMODERNA
datoriserade styrsystem som erbjuder husägare, hyresvärdar och hyresgäster omfattande systemskydd
uppbackat av nödvändig data om prestanda och driftkostnader på luftkonditioneringssystem av alla
storlekar och komplexitet.
Daikins kommersiella luftkonditioneringssystem kan också länkas till tredjeparts BMS och LonWorks
styrnätverk via sitt BACnet gränssnitt eller LonWorks gränssnittsintegrerade styrning. Dessutom har Daikin
Intelligent Touch Controller en http-option för att länka till tredjepartsstyrningar via ett öppet gränssnitt.
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VILKET SYSTEM ERBJUDER DEN BÄSTA
LÖSNINGEN?
JAG VILL ATT DAIKIN SKA
EFFEKTIVITET GARANTERAS

ÖVERVAKA

MITT LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM SÅ ATT BÄSTA

Air Conditioning Network Service System (ACNSS) (Nätverksservicesystem för luftkonditionering):
 Håll ditt luftkonditioneringssystem i toppskick och problemfritt
 Välj automatiskt de optimala energibesparingsinställningarna för ditt AC-system

FULL KONTROLL

INTEGRERA

JAG VILL HA
ÖVER
MITT DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM
VIA DAIKINS KONTROLLÖSNINGAR MED
OPTIONEN ATT INTEGRERA ANDRA
TREDJEPARTS FASTIGHETSFUNKTIONER

JAG VILL
KONTROLLEN AV MITT DAIKIN
LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM I ETT
TREDJEPARTS KONTROLLSYSTEM
(GRÄNSSNITT MED ÖPPET PROTOKOLL)

BACnet-gränssnitt:
 Integrerat kontrollsystem för skarvfri anslutning

 Full styrning och hantering av

mellan ditt Daikin luftkonditioneringssystem och

luftkonditioneringssystem (maximalt 200 grupper)

BMS-system

 Integration av grundläggande kontrollfunktioner i
byggnader möjliga (exempelvis brandlarm, …)

LonWorks gränssnitt:
 Öppen nätverksintegration av Daikin
luftkonditioneringsövervakning och

 Detaljerad och lättöverskådlig övervakning och

kontrollfunktioner i LonWorks-nätverk

hantering av luftkonditioneringssystem (maximalt
2 x 64 grupper)

Http-anslutning:

 Integration av grundläggande kontrollfunktioner i

 Integrera övervakning och drift för Daikin

byggnader möjliga (exempelvis brandlarm, …)

luftkonditioneringssystem i ett tredjeparts
kontrollsystem (intelligent knappsats krävs)

 Standardlösning för kontroll av luftkonditioneringssystem

Multizonstyrning via centraliserad
styrning:
 Tillgång till funktioner för multipla inomhusdelar i
grupper/zoner som dagligen används
 Funktioner sträcker sig från TILL/FRÅN-reglering till
inställning av veckoscheman

Individuell zonstyrning:
 Tillgång till funktioner för multipla inomhusdelar i
grupper/zoner som dagligen används
 Enheterna sträcker sig från lättanvända infraröda
kontroller till specialutvecklade inbyggda
hotellkontroller.

Alternativa integreringsenheter:

Daikins adapterkort, enkla lösningar för unika krav
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* Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information
kring hur du bäst kombinerar olika kontrollsystem
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NÄTVERKSSERVICESYSTEM FÖR LUFTKONDITIONERING
DAIKIN KONTROLLSYSTEM

8
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INTELLIGENT STYRNING

12

INTELLIGENT TOUCHKONTROLL

24

DS-NET

34

MULTIZONSTYRNING VIA CENTRALISERAD STYRNING

36

INDIVIDUELL ZONSTYRNING

40
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AIR CONDITIONING NETWORK SERVICE
SYSTEM (ACNSS)
(Nätverksservicesystem för
luftkonditionering)
Utmaningen för vår tekniska hantering är att
säkerhetsskydda ditt luftkonditioneringssystem i
det långa loppet utan stora kostnader utefter vägen.
Daikins Nätverksservicesystem för luftkonditionering
(ACNSS) höjer eﬀektiviteten för din hantering.
Nätverksservicesystemet är en länk via Internet,
mellan luftkonditioneringssystemet och Daikins

DATA

fjärrövervakningscentral. På så sätt kan servicetekniker
kontrollera driftstatus för hela systemet nonstop
under hela året. Nätverksservicesystemet ACNSS
förhindrar problem och förlänger utrustningens
livslängd.
Tack vare att fel kan förutsägas och de tekniska
råd som följer på analysen av data maximerar du
inte bara utrustningens tillgänglighet utan du kan
också styra kostnaderna utan att oﬀra komfort.
Daikins ACNSS har också stöd för tillvalet "ACNSS
energy saving service" (energibesparande tjänst)
eftersom energianvändning är en av de stora

WWW.

driftkostnaderna i alla verksamheter. Denna tjänst
gör det möjligt att optimera eﬀektförbrukningen
utan att kundens trivsel påverkas.
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ACNSS

ACNSS
ÖVERVAKNINGSTJÄNST

ACNSS
ENERGIBESPARANDE
TJÄNST

BIBEHÅLLEN KOMFORT

1 DATAÖVERFÖRING

2

DAIKIN FJÄRRÖVERVAKNINGSCENTRAL

En luftkonditionerings driftinformation och

Daikins kontroll implementerad

andra nödvändiga data samlas in och bearbetas
för att sedan sändas till centralen. Kommande
driftstörningar och övervakningsdata från
problem sänds.

TILLVAL:
ENERGIBESPARANDE
KONTROLL BESTÄMNING
Driftinformation analyseras och
de optimala energibesparande
inställningarna beräknas med
VÄDERINFORMATION
regionens väderdata som
utgångspunkt.

Information
till kunder,
serviceföretag.

3 DATAANALYS &
SYSTEMÖVERVAKNING
Den data som rapporteras granskas och

Energisparrapport

övervakas dygnet runt.

Underhållsrapport
Anrop för fel och förutsägningar

* Ett kontrakt med Daikin är nödvändigt för att implementera energibesparande Nätverksservicesystem för luftkonditionering. Kontakta oss om du vill få en bedömning.
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ACNSS ÖVERVAKNINGSFUNKTION
Håll ditt luftkonditioneringssystem i TOPPSKICK och PROBLEMFRITT.
Driften av din Daikin luftkonditioneringsinstallation övervakas dygnet runt och med Daikins Nätverksservicesystem för
luftkonditionering kommer de flesta tekniska delarna att tas om hand. Driftdata samlas in, analyseras och sänds till Daikin. Dessa
detaljerade registreringar kommer med rekommendationer från utbildade Daikin-tekniker så fastighetsägaren eller serviceföretaget
kan agera innan felet kan uppstå. Och om det inträffar ett problem kommer serviceföretaget och fastighetsägaren att informeras
direkt via e-post.
Resultatet av en konstant uppföljning är en luftkonditioneringsinstallation som hålls efter bättre och är därför mera hållbar och
tillförlitlig.

Daikin ACNSS datacenter

Driftdata sänds
via Internet

Kund

Daikin ACNSS
övervakningscenter

Daikins unika online diagnossystem online
förutsäger fel och förhindrar därigenom
utrustningen från onormala driftstopp och
nödreparationer.
Underhåll och reparation
Serviceunderhåll anländer när
ett problem inträffat.

FÖRDELAR
DIN UTRUSTNING ÄR HÅLLBARARE OCH HÅLLER LÄNGRE
›

Framtida felbedömningar, agera innan ett fel inträffar, förhindra allvarliga stopp > maximera användarkomfort

›

Utrustningen körs alltid under bästa förhållanden, inga onödiga påfrestningar på systemet, längre livslängd

SNABBARE RESPONSTID
›

Om ett haveri inträffar kommer svarstiden att kunna hållas kort eftersom serviceföretaget kommer omedelbart att informeras
och en detaljerad rapport att sändas över.

KLAR SYN PÅ ANVÄNDBARHET OCH ANVÄNDNING AV LUFTKONDITIONERINGSSYSTEMET
›

Hantering av driftshistorik, historik över driftrapporter
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ACNSS

ACNSS ENERGIBESPARANDE TJÄNST
OPTIMALT ENERGIBESPARANDE och med bibehållen maximal komfortnivå.
Välj automatiskt de optimala energibesparingsinställningarna för ditt luftkonditioneringssystem. Men ACNSS erbjuder mer. För att
hjälpa dig att till fullo förbättra energieffektiviteten, kommer systemet till och med att ingripa. Daikins ACNSS kommer automatiskt att
anpassa driftparametrarna efter väderprognoser för att minimera driftkostnaderna.

FÖRDELAR
BESPARNINGAR PÅ UPP TILL 23 % PÅ ENERGIFÖRBRUKNINGEN MED AUTOMATISK FININSTÄLLNING
›

ACNSS övervakar och styr många komponenter i luftkonditioneringssystemet och fininställer dem efter väderleken och
belastningen på luftkonditioneringen.

Fallstudie av luftkonditionering på kontor:
Kontroll AV

Kontroll PÅ

Strömförbrukning: 141,7 kWh
Inomhustemperaturen bibehålls.
Topp: 36 °C Medel under drift: 31-32 °C

Strömförbrukning: 107,9 kWh
Inomhustemperaturen bibehålls.
Topp: 34°C Medel under drift: 31-32 °C

kWh

temp. °C

14
12

30

10

4

Effektförbrukning 2
Inomhustemp.
0

Effektförbrukning
Inomhustemp.
0

0

SÄKERSTÄLL KOMFORT OCH SPARA SAMTIDIGT
ENERGI
›

20

8
6

10

2
0

Kund:
Rom, Italien, kontorsbyggnad
VRV® utomhusdel REYQ28P8
Resultat:
› Systemets prestandakoefficient ökas från 4,00 till
4,56: 14 % upp

30

12
10

20

6
4

temp. °C

14

10
8

kWh

Effektförbrukningen
reducerad med 23,9 %

Systemet kommer att anpassa driftförhållandena

Energibesparande
kontroll PÅ

Energibesparande
kontroll AV

När det är varmt och
torrt

När det är varmt och
fuktigt
Den känsliga temperaturen
känns högre

baserade på väderutsikterna och förhållandena i
anläggningen för att spara energi. Inomhusförhållandena
övervakas för att säkerställa att komforten bibehålls.

Komfort uppnådd
FÖRBÄTTRA DINA ENERGIBESPARINGAR ÅR EFTER ÅR
›

Daikin håller på distans kontinuerligt övervakning på energiförbrukningen och komforten och skapar periodrapporter på
resultat och föreslår åtgärder för att förbättra prestandan. Vi kan kontinuerligt övervaka ditt systems driftstatus, rapportera
energibesparande nätverksservicesystem för luftkonditionering och föreslå ytterligare förbättrad energieffektivitet som är baserad
på ackumulerad data.
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DAIKIN KONTROLLSYSTEM
INTELLIGENT STYRNING
Full styrning och hantering av VRV®-system
(max. 200 grupper)

SYSTEMLAYOUT

~

Intranät/Internet

Webbåtkomst

Webbåtkomst

Felfunktionsrapport
via e-post
ACNSS
(underhållsservice som tillval)

Ai-enhet

DAM602B51/52
DIII-NET
DIII-NET
DIII-NET

Dio-enhet

Strömförsörjningsanordning

DIII-NET

ETHERNET

Windows Vista kompatibel
för användare och service-PC

Brandlarm

Elektricitetsmätning

Daikin Tillämpade system
VRV® System

~

Sub-PC

DMS502A51
Lokal övervakning
BACnet-gränssnitt
och styrning
(endast övervakning)
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HRV

DAIKIN KONTROLLSYSTEM

FÖRDELAR
SPRÅK

DATALAGRING/RAPPORT

›

Svenska

›

Spanska

›

Franska

›

Nederländska

›

Tyska

›

Portugisiska

›

Italienska

ENERGIEFFEKTIV

›

Utskrift

›

Datalagring

ÖVERVAKNING
›

Övervakning av driftsstatus

›

Felbedömning av luftkonditionerare (tillval)

›

Övervakning av integrerade värdens övre gräns (per

›

Proportionerlig strömfördelning (övervakning, tillval)

›

Toppbelastningsutjämning

›

Övervakning av kontinuerlig drifttid (per hanteringspunkt)

›

Glidande temperatur

›

Övervakning av strömavbrott

›

Eco-läge (tillval)

›

Åskådliggörande via grafiskt användargränssnitt (GUI) med valfri

›

Strömavbrotts- / utlösningskontroll

›

Temperaturgräns (automatisk start)

REGLERING

hanteringspunkt)

layout
›

Driftsläge för inomhus- och utomhusdelar

›

HRV-kontroll

›

Felindikering

›

Funktionen webb-tillgång (tillval)

›

Indikation av filterbyte

›

Hantering av driftshistorik (start / stopp, felfunktion,

›

Börvärdesindikering

drifttimmar)

›

Övervakning av driftstid

Rapportgenerering (grafik och tabeller) (daglig, veckovis,

›

Multi PC

månadsvis)

›

Online-hjälp

Avancerad hantering av hyresgäster

›

WatchDOG

›
›

›

KONTROLL
›
›

Analog interlock

›

Inloggningsinställning

›

Individuell styrning (börvärde, start / stopp, fläkthastighet)

Intelligent styrning på distans (Distansdrift /felövervakning
på distans)
Drifthistorik och felkodhistorik

DISPLAY

(max. 1 024 inomhusgrupper på ett iManager-system med

›

Hantering av punktnamn / ikon / listvisning

fyra iPU:er)

›

Listvisning av kontrollgrupp

Gruppstyrning (200 grupper)

›

Skärmrullningsfunktion

›

Centraliserad kontroll av luftkonditionering

›

Visning av driftstid

›

Schemastyrning (200 program)

›

Visning av integrerade växlande nummer

›

Brandlarmsstoppkontroll (32 program)

›

Historikvisning (fel, larm, kontroll).

›

Interlock med säkerhetssystem

›

Börvärdesbegränsning

›

Automatisk växling mellan värme / kyla

›

Timerutökning

›

Funktion för förhandskylning och förhandsvärmning*

›

MÄTNINGAR

VARNING
›

Nödsignalingång

SYSTEMSKISS
›

Upp till 1 024 inomhusdelar kan styras (via 4 iPUs)

›

Ethernet TCP/IP (100 Mbit rekommenderas)

›

Integrerade digitala kontakter på den intelligenta

›

Driftstidsintegrering

›

Integration med växlande nummer

›

Mätaravläsning (genom Pi-port på iPU)

›

Effektproportionell avläsning

›

Fristående drift av iPU:n under minst 48 timmar

*

Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information och tillgänglighet

›

Kompatibel med UPS-programvara för avstängning

processorn (iPU)

- 20 allmänna ingångsportar
- 2 digitala utgångar
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REGLERING
VISUELL NAVIGERING

Enkel navigering
›

Information kan enkelt och snabbt visas genom att klicka på jumpknappen: en lista på alla tillgängliga skärmar visas. Knappen back (tillbaka)
stegar naturligtvis tillbaka.

Enkel hantering med layoutvisningar som tillval
Det är möjligt att visa ett flexibelt skärmkonfigurationssystem som ökar användarens
frihet att utföra uppgifter som att besluta om placeringen om enskilda luftkonditioneringsenheter med hänsyn till byggnadens
utformning.

›

Flexibel komponentkonfiguration (bakgrund och länkar)
3 aktiva typer:
Ikoner
Knappar
Realtidsinfo

GRAFISK RAPPORT

Visar ändringar minut för minut i termer som är lätta att
förstå via grafiska uttryck
Intelligent Manager kan erbjuda grafisk visning av alla driftdata och mätdata och
uttrycka ändringar och jämförelser på ett sätt som är lätt att förstå och som kan
vara svårt att få grepp om när bara tabeller visas.
Beroende på aktuellt syfte går det att växla mellan grafisk rapport eller rapport i
tabellformat.

›
›
›
›

›

Flexibla konfigurationer som kan visas:
Temperatur
- Analog ingång
Strömförbrukning
- Pulsmätare
Driftstid
- Inomhusenheter
- Digital ingång
- Digital utgång
Flexibel gruppkonfiguration

* Temperatur och strömförbrukning kan visas i samma
diagram
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DAIKIN KONTROLLSYSTEM

WEBBÅTKOMST-FUNKTION

Fjärrövervakning och -styrning av mer än en byggnad via Internet
Tillåter övervakning och styrning av mer än en byggnad via Internet från en central plats.

Internet

Anmärkningar:
*
En anordning för nätverkssäkerhet såsom en brandvägg är
nödvändig vid anslutning via Internet
*
Daikin ansvarar inte för några problem som uppstår vid
uppkoppling till Internet
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KONTROLL
SCHEMALAGDA MÖJLIGHETER
Utför automatiskt start/stop-kontroll, växlar drifttid, ställer in temperaturer och
aktiverar/stänger av fjärrkontroll efter det förinställda tidsschemat. Allt som
registreras är registreringen av en veckocykel, programmerad schemaläggning
och all den specifikation vid vilka driften bör köras under varje dag. Dessutom
kan helgdagar eller speciella dagar under ett år (13 månader) anges tillsammans
med driftsättet för semester eller speciella dagar på samma sätt som det dagliga
operativa schema när du använder schemaprogrammet.
Visning av driftschema inställning/status

ECO-LÄGE

Minskar effektförbrukningen med 10 till 20 %, samtidigt
som rumskomforten upprätthålls
Baserat på ett förutbestämd schema, utför Intelligent Manager kapacitetskontroll
och intermittent drift för alla luftkonditioneringsenheter för att upprätthålla
rumskomforten.

›
›

Flexibel gruppkonfiguration
2 kontrolltyper:
- Alternativ stopp-kontroll
- Utomhusdel, kapacitetskontroll
Temperatur

Börvärde

FUNKTION FÖR FÖRHANDSKYLNING OCH
FÖRHANDSVÄRMNING
Denna funktion varierar starttid för systemet beroende på faktiska och

Rumstemp.

förväntade värme-/kylbehov i rummet. Detta resulterar i en effektivare
användning av luftkonditioneringssystemet och bättre komfort.
Tid
Starttid för
förvärmning
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Starttid för
Normal

Tid då börvärde
måste vara
uppnådd

DAIKIN KONTROLLSYSTEM

*

STRÖMBEGRÄNSNINGSKONTROLL

Möjliggör systematisk hantering av luftkonditioneringens
strömförbrukning
Intelligent Manager kan förutsäga luftkonditioneringens driftcykel för att begränsa
strömförbrukningen så att de uppställda målen hålls. Detta gör det möjligt för
användare att systematiskt hantera luftkonditioneringens strömförbrukning, som

Effektförbrukning prognosbaserad styrning.
* Realtidsstyrning

hittills har varit osäker.

›
›
›
›

Flexibel gruppkonfiguration
Börvärde
Realtidsstyrning
30 minuter förutsägningstid

Inställd
temp.

GLIDANDE TEMPERATUR

Max.

Begränsar överkylning via sensorers komfortkontroll
Intelligent Manager kan övervaka utomhustemperaturen och automatiskt

Inställd
temp.
Min.

justera rumstemperaturen för att minimera drastiska temperaturskillnader

Min.

Övervakningsstation Max. Utomhustemp.

inomhus- / utomhus och främja maximal energieffektivitet.
Anmärkning: DIII-Ai-kort (DAM411B51) krävs (tillval)

Intelligent Manager kan också eliminera obehagliga köldchockzoner runt entréer
etc.

›

Flexibel gruppkonfiguration

Rumstemp.

Rumstemperaturen förblir
inom intervallet

TEMPERATURGRÄNS
Max. -4 °C
Värmning påbörjas

Ger den lämpliga operativa hanteringen genom att
begränsa högsta och lägsta temperaturer

Kylning påbörjas

Max.
Värmning avslutas

Kylning avslutas

Min. +4 °C

Intelligent Manager tillåter användare att begränsa högsta och lägsta temperaturer

Uppvärmningsläge

Kylningsläge

och därigenom säkerställa lämplig rumstemperatur via automatisk styrning.
Min.

Den eliminerar också eventuell onödig och överdriven användning som kan leda
till överkylning eller överhettning.

›

Flexibel gruppkonfiguration
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Tid

AUTOMATISK VÄXLING MELLAN VÄRME/KYLA
Bibehåller den optimala rumstemperaturen genom att automatiskt välja kylnings- eller värmeläge efter rumstemperaturen på platser
som utsätts för stora temperaturskillnader mellan natt och dag.

Temperatur
Automatisk växling från
värme till kyla

Börvärde
kyla

Ändra börvärde
Temp.skillnad

Ändra börvärde

Börvärde
värme

Automatisk växling från kyla
till värme
KYLA

VÄRME

VÄRME
Tid

ENKEL HANTERING AV STRÖMFÖRBRUKNINGEN (PPD)

Ger information om den proportionerliga energifördelningen, vilket gör det lättare att hantera
strömförbrukningen.
Programvara för att beräkna den proportionerliga energifördelningen gör det möjligt att spara elkonsumtionsdata (CSV-format) för
varje inomhusdel som är ansluten till Intelligent manager. Emellertid är gruppering av inomhusdelar inte tillåtna. PPD-data kan sedan
visas på en PC eller i ett kalkylprogram. Konsumtionsavgifterna kan beräknas relativt de olika redovisningsmetoder som kan användas
enligt de respektive förhållandena.

PPD-data finns nu tillgänglig på Internet via kombinerad webbåtkomst och PPD-funktion
PPD-data kan nås från avlägsna och från flera byggnader via Internet. Åtkomst kan fås från alla platser med en PC genom en
kombination av webbåtkomst och PPD-funktion.

Internet

Från början kunde PPD-data bara nås för
varje byggnad.

Men PPD-data kan nu nås via Internet.
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ANALOG INTERLOCK

AHU med enkel fri kylfunktion
Om inomhustemperaturen är högre än utomhustemperaturen är det inte nödvändigt att kyla ner rummet med
luftkonditioneringssystemet. Genom att låta den friska utomhusluften strömma in erhålls den nödvändiga kylningen.

Inomhustemperatur:
26°C

Utomhustemperatur:
30 °C

T1 < T4 aktiverar ”frikylningsläge" under sommaren

T2
Inomhus

Utomhus

T1
Återvinningselement
T3

Ventilationsfläkt på

T4

Inomhusdel AV

BACnet-kompatibilitet
Intelligent Manager kan kombineras med BACnet-gränssnitt som inte är av standard. För mer information, kontakta din återförsäljare.
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ÖVERVAKNING
AVLÄGSEN INTELLIGENT STYRNING

Flexibel hantering av luftkonditioneringar i flera
byggnader
Intelligent Manager möjliggör en flexibel övervakning och kontroll av avlägset
placerade luftkonditioneringar via telefonledningen. Luftkonditioneringar i

Master
Intelligent styrning
(lokal plats)

mer än i en byggnad kan hanteras från en plats vilket gör det möjligt att minska
hanteringskostnader samtidigt som en konsistent systemmiljö erhålls.

›
›

Fjärrstyrning och övervakning datahantering, etc
Baserat på Windows RAS (remote access).

Avlägsen plats
(Övervakning och styrning)
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WATCHDOG

Storskaliga underhållssystem kan köras med låga
kostnader
Systemet kan ta emot felmeddelanden från luftkonditioneringar i mer än
en byggnad eller anläggning via telefonledningen. Det gör det möjligt för
Byggnad 1

användaren att konfigurera ett lämpligt underhållssystem över ett brett

Byggnad 2

område till låga kostnader.
WatchDOG (övervakning via telefonledningen):

›

›

Sända fel, etc
Konfigurerbar återuppringning
Alternativt telefonnummer
Fjärrövervakning:
Multipla platser
Utskrifter
Backup av filer

MULTI-PC

Kan anslutas till befintliga LAN vilket bidrar till lägre kostnader.
Intelligent Manager kan enkelt anslutas till befintliga LAN vilket bidrar till lägre installationskostnader.

Master

Databas

Fjärr

Flexibel åtkomst

Kompletterande
Sub-PC

Ethernet

Master
iPU
(DAM602B51/B52)

Slav
iPU
(DAM602B51/B52)

Slav
iPU
(DAM602B51/B52)
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Slav
iPU
(DAM602B51/B52)

SPECIFIKATIONER
Kommentarer

Beskrivning
PC

Prestanda

CPU

Pentium 800 MHz eller högre rekommenderas

Minne

256 MB eller högre

HDD

4 GB minimum, 8 GB eller högre rekommenderas

Nätverk

100 Mbit Ethernet

Drift

Keyboard, mus, ljud och högtalare

Programvara

Windows XP (Professional SP2 eller senare), Windows 2000 (Professional SP4 eller senare), Windows Vista
Internet Explorer 7.0

CRT

800 x 600, 1 024 x 768, 1 280 x 1 024

SVGA

A4-skrivare

Skrivare

Multi Port HUB (1 port per iPU och PC krävs)

Nätverksutrustning
IPY

DAM602B51

256 inomhusgrupper per IPU

(intelligent processor)

DAM602B52

128 inomhusgrupper per IPU

Backup för strömavbrott

Data lagras i det icke-flyktiga minnet

Transmission

DIII-NET std: 1 linje; Max. 4 linjer / 1iPU

Strömförsörjning

AC 100-240 V, ± 10 %, 50 / 60 Hz, Max. 20 W

Omgivningstemperatur

-10 ~ +50 °C
0~98 % (icke-kondenserande)

Omgivningsfuktighet
Dimensioner
Vikt
UPS (t.ex. APC SMART UPS 1,000) Effekt

HxBxD

mm

281 x 260 x 58.5

kg

4
200~250 W / 20 min.

Spänning

Så som krävs i fältet

Styrsignaler

Strömavbrottssignal (från UPS), UPS avstängningssignal (till iPU)/Strömavbrottssignal från UPS till både iPU och PC

Relä

I/0-modul (AP9610)
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TILLBEHÖR
Beskrivning
Gränssnittsadapters

DIII Ai

Referens

Kommentarer

KRP928B2S

För anslutning till Split-enheter

DTA102A52

För anslutning till R-407C / R-22 Sky Air®-enheter

DTA112B51

För anslutning till R-410A Sky Air®-enheter

DAM101A51

• Mätning av utomhustemperatur: -10 ~ +50 °C
• DIII-NET-kommunikation till Intelligent Manager
• Installation: Utomhus, vattentätt hus anpassat
• Strömförsörjning: AC 200-240 V, 50/60 Hz

Digital ingång

DEC101A51

Ingångskontakter: 8 ingångar med extra felåterkoppling

Digital ingång/utgång

DEC102A51

Utgångskontakter: 4 punkter med extra fel- och PÅ/AV-feedback

EXTRA PROGRAM
Beskrivning
Proportionerlig strömfördelning

DAM002A51

ECO-läge

DAM003A51

Webbåtkomst-funktion

DAM004A51
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INTELLIGENT
TOUCHKONTROLL
Detaljerad och lättöverskådlig övervakning och
hantering av VRV® system
(maximalt 2 x 64 grupper)

SYSTEMLAYOUT

ACNSS
(underhållsservice
som tillval)

Inbyggt
modemfunktion

tredjepartsstyrning
(BMS, etc.)

Brandlarm
Ethernet
Ingångskontakt för automatisk
avstängning
PCMCIA
flashminne

DIII-NET

CSV-utdata av PPDresultat (tillval)
Kortmonterad
Ethernetport

Pi-port

HRV

Inomhusenheter
DIO-enhet

Länkas till effektmätaren vid
användning av PPD-funktionen
som tillval

Kontrollerar
kondensvattenpump,
belysning osv.

Felfunktioner

Mobiltelefon
RS-232C
Fjärrövervakning / styrning via
Internet, e-post Extra PPD-data
finns på nätverket

Markering för
övervakning av
inpassering/utpassering
i rum
DI-enhet
DIII-NET Möjliggör övervakning/styrning
av upp till 64 enheter (grupper)

DIII-NET PLUSadapter
Inomhusdel
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HRV

DAIKIN KONTROLLSYSTEM

FÖRDELAR
SPRÅK
›
›
›
›
›
›
›

Svenska
Franska
Tyska
Italienska
Spanska
Nederländska
Portugisiska

ÖVERVAKNING
›
›
›
›
›
›

Åskådliggörande via grafiskt användargränssnitt (GUI)
Ändringsfunktion för displayens ikonfärger
Inomhusdelarnas driftläge
Felmeddelanden via e-post (Webb-tillval)
Indikation av filterbyte
Multi PC

KOSTNADSEFFEKTIVITET
REGLERING
›

›
›
›
›

Webbapplikations- och Internetkompatibilitet
- Övervakning och styrning efter användare
- Fjärrövervakning och -styrning av mer än 1 byggnad
- Fjärrövervakning och -styrning av mer än 1 byggnad
via Internet
Enkel hantering av strömförbrukningen: Proportionerlig
strömfördelning (övervakning, tillval)
PPD-data finns tillgänglig på nätverket via webbalternativ
Förbättrad historikfunktion
Http-anslutningsmöjlighet

KONTROLL
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Individuell styrning (börvärde, start / stopp, fläkthastighet,
etc) (Max. 2 x 64 grupper / inomhusdelar)
Förbättrad schemastyrningsfunktion (8 scheman,
17 mönster)
Årsschema
Flexibel gruppering i zoner
Fri kylfunktion
Automatisk växling mellan värme / kyla
Temperaturgräns
Uppvärmningsoptimering
Brandlarms-stoppkontroll
Interlockkontroll
Utökad HRV-övervakning och kontrollfunktion
Lösenordsskydd: 3 nivåer (allmän, administration,
service)
Snabba val och full kontroll
Enkel navigering

›
›
›
›

Arbetsbesparande
Enkel installation
Kompakt design: begränsat installationsutrymme
Energibesparande

ANSLUTNINGSBART TILL:
›
›
›
›

VRV®
HRV
Sky Air® (via gränssnittsadapter)
Split (via gränssnittsadapter)

SYSTEMSKISS
›
›
›
›

Upp till 2 x 64 inomhusdelar kan styras
Inbyggd Ethernet-port (webb + e-post)
Digitala I/O-kontakter (tillval DEC101A51/DEC102A51)
Pekskärm (fullfärgs-LCD via ikondisplay)

ÖPPET GRÄNSSNITT
›
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Kommunikation med tredjepartsenhet (domotics, BMS,
etc.) är möjligt via ett öppet gränssnitt

REGLERING
WEBBAPPLIKATIONS- OCH INTERNETKOMPATIBILITET
Gör det möjligt att övervaka och styra via Internet från en PC med din standard Microsoft IE webbläsare. Du behöver inte vara
på plats för att styra ditt luftkonditioneringssystem. Det finns 3 olika alternativ med vilka styrningen också kan kombineras.
1.
2.
3.

Använda ett LAN
Anslutning via telefonnätet och dial-up router
Anslutning via en Internet-anslutning

Systemexempel när en Internet-anslutning används
HUBB

Ethernet

LAN

PC
Brandvägg
Internet

Anmärkning:
* En anordning för nätverkssäkerhet såsom en brandvägg är nödvändig vid anslutning via Internet

FÖRBÄTTRAD HISTORIKFUNKTION
Med funktionen felhistorik får du en detaljerad förteckning över fel som
uppstår. Detta är en viktig funktion för att kunna hantera systemet och dess
felaktigheter. Det hjälper till att garantera att lämpligt underhållsarbete utförs.

HTTP-ANSLUTNINGSMÖJLIGHET
Kommunikation med tredjepartsenhet är möjligt via ett öppet gränssnitt
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PPD-DATA FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ INTERNET

PPD-data kan nås från avlägsna och från flera byggnader via Internet. Åtkomst kan fås från alla platser med en PC
genom en kombination av webbåtkomst och PPD-funktion, på så sätt förenklas hanteringen av elförbrukningen.

Internet

Men PPD-data kan nu nås
via Internet.
Från början kunde PPD-data bara nås
via ett PCMCIA-kort i varje byggnad.

PPD-program (DCS002C51) och Web-program (DCS004A51) behövs

Upp till 3 kWh-meter

ENKEL HANTERING AV STRÖMFÖRBRUKNINGEN
Den intelligenta knappsatsen ger information om den proportionerliga
elektricitetsfördelningen, vilket gör det lättare att hantera strömförbrukningen. En
extra programvara för att beräkna den proportionerliga elektricitetsfördelningen
(PPD) gör det möjligt att spara elkonsumtionsdata (CSV-format) per timme för
varje inomhusdel (eller zon) som är ansluten till den intelligenta knappsatsen.
Datan sparas på ett speciellt minneskort (13 månaders datalagring möjlig).
Den kan sedan visas på en PC eller i ett kalkylprogram. Konsumtionsavgifterna
kan sedan beräknas relativt de olika redovisningsmetoder som kan användas
enligt de respektive förhållandena. När beräkningarna är klara kan räkningen
skrivas ut.

Data av proportionerlig
strömfördelning

PCMCIA-kort eller
via webbalternativ

Avgiftsberäkningen
och utskriften av
räkningen görs av
servicepersonal.
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PC

KONTROLL
FÖRBÄTTRAD SCHEMASTYRNINGSFUNKTION
Den förbättrade schemastyrningsfunktionen automatiserar den dagliga
hanteringen av systemet på årsbasis. Denna effektiva automatisering medför
också lägre elräkningar.

Effektiv automatisering genom:
›
›
›

›
›

Kalenderbaserat utförande: markera helgdagar och speciella tillfällen
(exempelvis lediga dagar, företagsevenemang ...) upp till ett år framöver
Veckoschema underlättar schemaläggning: ett inlagt schema upprepas
automatiskt varje vecka, utom vid speciella dagar
Varje veckodag kan programmeras med 16 händelser och en händelse
kan samtidigt innefatta flera åtgärder: start/stopp, ändring av börvärde,
driftläge, fläkthastighet, inställning av luftriktaren, begränsningar för
fjärrkontrollen (möjliga åtgärder beror på typ av luftkonditioneringsenhet)
Upp till 8 scheman kan aktiveras samtidigt för att göra det möjligt att
utföra fler åtgärder eller för att utföra olika säsongsberoende åtgärder
Upp till 10 specialscheman för en dag kan ställas in

Kalenderskärm

HRV INTERLOCK
Centraliserad drift av HRV (ventilation med värmeåtervinning) via iTouch Controller gör det möjligt att koppla samman VRV®
luftkonditionering och HRV-enheter. Automatisk växling till ventilationsläge förenklar hela systemkontrollen och förbättrar
väsentligen energibesparingen.

FRI KYLA
Alternativet med fri kyla reducerar energiförbrukningen för luftkonditioneringen och använder energin på ett effektivare
sätt genom att aktivt introducera friskluft i rum. Fri kyla upprätthåller inomhuskomfort genom introduktion av låg
utomhustemperatur i rum.
temp. °C

temp. °C
Morgon

Dagtid

Natt

Morgon

Dagtid

Natt
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Inställd 21
temp.

Inställd
temp.
Utomhustemp.

21
19
Utomhustemp.

16
Fri kyla möjlig

16
Fri kyla möjlig
Exempel på fri kyla under sommaren
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100% fri kyla möjlig
Exempel på fri kyla under höst och vår

DAIKIN KONTROLLSYSTEM

Rumstemp.

TEMPERATURGRÄNS

Rumstemperaturen
förblir inom intervallet

Max.

Startar och stänger av luftkonditioneringen automatiskt för att förhindra att
temperaturen blir alltför hög eller för låg, t.ex. i rum där ingen vistas.
› förhindrar överhettning av utrustning och bildning av kondens i
utrustning som temperaturstyrs i rum där ingen vistas.
› hjälper också till att bevara värmen i hela byggnader genom att förhindra
att rum där ingen vistas når extrema temperaturer nattetid.

Max.
- 4 °C

Värmning påbörjas

Kylning påbörjas
Kylning
avslutas

Värmning avslutas

Min.
+ 4 °C
Min.

Uppvärmningsläge

Kylningsläge

Tid

UPPVÄRMNINGSOPTIMERING
Styr luftkonditioneringens fläkt under värmeläget beroende på rums- och inställningstemperaturer så att temperaturen
hindras från att stiga.

INTERLOCKKONTROLL
Funktionen iTC stänger automatiskt av luftkonditioneraren så snart ett fönster
öppnas i rummet. Flera olika styrmöjligheter kan konfigureras. Exempelvis
kan styrenheten länkas med en brandlarmsenhet som stänger av driften vid
ett nödfall. Faktum är att alla funktioner ”if ….then….” kan aktiveras via digitala
ingångs-/utgångstillbehör eller iTC.

Tvingad
nedstängning

Brandlarm

AUTOMATISK VÄXLING MELLAN VÄRME/KYLA
Bibehåller den optimala rumstemperaturen genom att automatiskt välja
kylnings- eller värmeläge efter rumstemperaturen på platser som utsätts för
stora temperaturskillnader mellan natt och dag.
Automatisk växling från
värme till kyla

°C
Börvärde kyla

Ändra börvärde
Temp.skillnad

Ändra börvärde

Börvärde,
värme
VÄRME

Automatisk växling från kyla
till värme
KYLA

VÄRME
Tid

LÖSENORDSSKYDD
3 olika lösenordsnivåer kan registreras separat, och tillåta åtkomst till olika
nivåer av styrfunktioner:
› Allmänt
› Administration
› Service
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SNABBA VAL OCH SNABB STYRNING
Med bara två eller tre enkla funktioner kan en enskild luftkonditioneringsenhet
snabbt väljas och styras.
Servicepersonalen kan bläddra sig fram för att söka, och sedan specificera
luftkonditionering bara genom att röra vid ikonen. Ikoner visar driftstatus för
luftkonditioneringen (luftkonditioneringarna), och med hjälp av menyn kan
flera inställningar göras utan problem.

FULL STYRNING
Det är möjligt att enkelt styra olika funktioner, inklusive inställning av driftsläge
och temperatur.
Genom att röra vid "Drift/detaljer" kommer man till skärmen som används på
daglig basis, och med en tryckning med en penna kan inmatning göras.

ENKEL NAVIGERING
Ändringar från ikoner till detaljerade ikoner eller till och med visning av lista kan göras efter servicepersonalens önskemål.
Med den intelligenta knappsatsen kan ikoner, detaljerade ikoner och listvisning ändras enligt hanterings- och övervakningskrav,
oberoende av om information angående individuell inomhusdel har bekräftats eller rumstemperaturer har jämförts.

Ikonvisning

Detaljerad ikonvisning

Listvisning
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ÖVERVAKNING
ÄNDRINGSIKON FÖR DISPLAYENS IKONFÄRGER
Ikonernas färger, som visar status för driften eller om den har stoppats, kan
ändras. Detta gör det enkelt att anpassa displayen efter servicepersonalens
önskemål eller efter andra kontrollenheter.

FELMEDDELANDEN VIA E-POST (TILLVAL)

Om ett fel skulle uppstå kommer du att få ett felmeddelande via e-post.

HUBB

Ethernet

Företags-LAN

Internet

För att få felmeddelanden via e-post måste inställning göras. Dessutom måste platsen som ska nås ha en SMTP-server.
Rådgör med administratören för ditt företags LAN för detaljerad information om nödvändiga inställningar.
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DETALJERAD OCH ENKEL ÖVERVAKNING OCH DRIFT
Detaljerad och enkel övervakning och drift av system med upp till 2x 64 grupper av inomhusdelar (med maximalt 2x
128 inomhusdelar).
Med bara en tryckning på skärmen kommer ikoner upp som gör det lätt att få information om systemstyrning. Den intelligenta
knappsatsen hjälper servicepersonalen att utföra olika snabba och enkla funktioner, upprätta ett flertal inställningar och ta fram
skärmbilder för att bekräfta detaljerna.

Komplett visning av status för alla
luftkonditioneringar

ON/OFF för alla luftkonditioneringar

Val av zon eller gruppvisning

Visar zonnamnen

Val av ikon-, detaljerad ikon- eller
listvisning

Individuella namn och ikoner per
enhet

ON / OFF-inställningar för utvalda
grupper och/eller zoner

Visar systemförhållande (automatisk
avstängning, etc.)

Visar aktuell dag och klockslag

Visar detaljerad innehållslista

Lösenordsskydd aktiverat/avaktiverat
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Visar detaljerad information/data

SPECIFIKATIONER

Intelligent knappsats
Referens
Strömförsörjning
Villkor för installationsmetod som ska användas
Omgivningstemperatur
Driftsförhållande
Fuktighet
Dimensioner
HxBxD
mm
LCD-panel
Stlk./ antal prickar/ antal färger
Max. antal inomhusgrupper
Max. antal utomhussystem
PC & display
Ingång
Touchpanel
DIII-NET x 1
Ethernet
Kommunikationsfunk- RS-232C
tioner
10BASE-T
Modem
999121A
PCMCIA-uttag
Digital ingång Di x 1
Ingångsterminaler
Pulsingång Pi x 3
Informationssäkerhet - teknisk utrustning
Utländsk certifiering
Interferens (EMC)
Projektdata och -teknik

DIII-NET Plusadapter

DCS601C51
DCS601A52
extern försörjning AC100 V-240 V, 50/60 Hz
extern försörjning AC100 V-240 V, 50/60 Hz
JIS4 kopplingsdosa inbyggd i innerväggen
0°C till 40°C
-10°C till 40°C
mindre än 85 % rel. luftfukt (om ingen kondens)
mindre än 90 % rel. luftfukt.
147x230x107
190x157x42
5,7 tum / QVGA 320x240 / 4 096 färger
1 x 64 (2 x 64: kombinerat med DCS601A52)
1 x 64
1 x 10 (2 x 10: kombinerat med DCS601A52)
10
inbyggd
10 bitars, kodad, analog ingång
kommunikationsledning, luftkonditioneringsanläggning kommunikationsledning, luftkonditioneringsanläggning
port för Webben och e-post
DIII-NET Plusadapter
Webbalternativ
inbyggt modemfunktion
flash-minneskort
automatisk avstängning
strömmätning, puls
strömmätning, puls
IEC60730 (inklusive IEC60335)
IEC60730 (inklusive IEC60335)
EN55022 Klass A, EN55024
EN55022 Klass A, EN55024
Konfiguration och teknik för varje projekt är nödvändigt. För mer information, kontakta Daikinleverantörer och -återförsäljare.

TILLBEHÖR
Beskrivning

Referens

Kommentarer

Hårdvara
DIII-Ai
Pekpenna

DCS601A52
DAM101A51
1264009
KRP928B2S
DTA102A52
DTA112B51
DEC101A51
DEC102A51

DIII NET-Plus-adapter
Givare för utomhustemperatur, krävs för fri växling till kyla
Reservdelsnummer för pekpenna för intelligent knappsats
För anslutning till Split-enheter
För anslutning till R-22 / R-407C Sky Air®-enheter
För anslutning till R-410A Sky Air®-enheter
Ingångskontakter: 8 ingångar med extra felåterkoppling
Utgångskontakter: 4 punkter med extra fel- och på/av-feedback

Gränssnittsadapters
Digital ingång
Digital ingång/utgång

EXTRA PROGRAM
Mjukvara för proportionerlig strömfördelning (PPD)
E-post/webbmjukvara
Http-anslutningsmöjlighet

DCS002C51
DCS004A51
DCS007A51
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DS-NET
Standardlösningen för kontroll av Sky Air® och VRV®.

ALLTID UNDER KONTROLL OBEROENDE AV VAR DU
BEFINNER DIG
Upp till 4 Daikin luftkonditioneringsenheter (Sky Air® eller VRV®) kan anslutas till en DS-NET-adapter och till ett GSM-modem, vilket gör
att enheterna kan styras och kontrolleras via din mobiltelefon.

ÖVERVAKNINGSFUNKTIONER
Du kan på ett enkelt sätt övervaka era luftkonditioneringsenheter bara genom att skicka ett textmeddelande innehållande ordet
”Rapport” från din mobiltelefon:
›
›

Start/stopp
Driftsläge (fläkt/kyla/värme)

›
›

Temperaturinställning
Felkod

Rapport

Sändningsskärm

STYRFUNKTIONER
Du kan på ett enkelt sätt styra era luftkonditioneringsenheter bara genom att skicka ett textmeddelande
från din mobiltelefon:
›
›
›

#1 på #2 av
#3 på
#4 på
#1 kyla
#3 fläkt
#4 20

Start/stopp
Driftsläge (fläkt/kyla/värme)
Temperaturinställning

Svarsskärm

DAIKINs
DS-NET
#2 Fel A0

MEDDELANDE VID FEL
Om ett fel uppstår, skickas ett textmeddelande automatiskt till din mobiltelefon (meddelande vid fel).

SYSTEMLAYOUT
Mobiltelefon
DS-Net-adapter

GSM-modem
RS232C

BRC1D52

› övervakningsfunktion
› styrfunktion
› meddelande vid fel

Upp till 4 enheter/1 adapter
Kontakta din återförsäljare för information om kompatibilitet
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ROTATIONSFUNKTION
Enheterna stoppas växelvis med jämna mellanrum. Detta sänker driftsbelastningen för de enskilda enheterna, förlänger livslängden
och minskar avbrottsfrekvensen.

PÅ

PÅ

DS-Net-adapter

Sekventiella vilolägen

Enheterna stoppas växelvis
med jämna mellanrum

bidrar till att förlänga

PÅ

systemets totala livslängd.

AV

B A C K U P - F U N K T I O N
Reservdriftsfunktionen slår
automatiskt över inomhusenheterna
PÅ

till nöddrift om det uppstår ett

PÅ

AV

AV

PÅ

AV

AV

fel i en av inomhusenheterna i en
grupp. Detta förhindrar att hela
luftkonditioneringssystemet stängs

Felfunktioner

av samtidigt, och säkerställer att
inomhustemperaturen inte stiger hastigt

Automatiska
reservdriftsfunktioner

innan reparation hinner utföras.
Felfunktioner

Nöddrift

PÅ

AV

SPECIFIKATIONER
DTA113B51
Matarspänning

DC 16V matas från R/C-ledningen

Max. antal inomhusdelar

4 enheter per adapter PCB (via GSM)

Ingång för automatisk AV/PÅ

Spänningsfri (normal) ”a” kontakt x resp. punkt

Mått (mm)

100x100x35

Installationsmetod
Kommunikationsfunktioner

Inbyggd i inomhusdelen eller placerad i en för ändamålet specialbyggd låda
via GSM

RS232C, GSM-modem

Omgivande temperatur/luftfuktighet för drift

-10 ~ 50°C, max. 95% relativ luftfuktighet

Styrfunktioner

via GSM

Start/stopp, driftsläge (fläkt/kyla/värme), temperaturinställning

Övervakningsfunktioner

via GSM

Start/stopp, driftsläge (fläkt/kyla/värme), temperaturinställning, felkod

Funktion för övervakning av fel

Funktion för rapportering av fel

Funktioner för automatisk växlande drift via GSM

Ja

Reservdriftsfunktioner

Ja

1.
2.
3.
4.
5.

via GSM

En fjärrkontroll krävs för varje inomhusdel som är kopplad till denna adapter.
Om denna adapter ansluts, kan man ej använda sig av dubbla fjärrkontroller för drift. Det går inte heller att kombinera med en infraröd fjärrkontroll.
Kombinerat användande med centraliserade fjärrkontroller, Intelligent knappsats, BACnet® Gateway och en gruppfjärrkontrollsadapter är ej möjligt.
Denna adapter är kompatibel med ett brett utbud av inomhusdelar med trådansluten fjärrkontroll. En installationsbox eller ett installationskort kan dock krävas i vissa fall. (4 strömkablar av olika längd
ingår i paketet.)
Nätverksutrustning, Internet-leverantör, modem osv. enligt ovan, krävs för uppkoppling mot Internet.
Observera att det kan visa sig omöjligt att installera systemet p.g.a. bristande kvalitet på telefonlinjen.
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MULTIZONSTYRNING VIA
CENTRALISERAD STYRNING
Ger tillgång till funktioner för multipla inomhusdelar i
grupper/zoner som dagligen används, allt från enkel
på/av-styrning till de avancerade inställningarna
för veckoscheman.

Daikin erbjuder ett stort antal styrsystem för begränsad multizonstyrning. De ger tillgång till funktioner för multipla inomhusdelar i
grupper/zoner som dagligen används, allt från enkel på/av-styrning till de avancerade inställningarna för veckoscheman.
Dessa kontroller kan användas oberoende av varandra eller i kombination, med 1 grupp (= flera, upp till 16 inomhusdelar) eller i
kombination med 1 zon (= flera grupper i kombination). En centraliserad fjärrkontroll är idealisk för att användas i affärsfastigheter
med hyresgäster där antalet personer varierar slumpmässigt och gör det möjligt att klassificera inomhusdelarna i grupper per
hyresgäst (zonindelning). Timern för tidsschemat programmerar tidsschemat och driftförhållandena för respektive hyresgäst, och
kontrollen kan enkelt ställas om för varierande krav.
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HUVUDFUNKTIONER

Kommunikationer
Kapacitet på inomhusdel
Erbjuder schemaläggningsmöjligheter
Begränsar funktioner från fjärrkontrollen
Skapar zoner från grupper
Proportionerlig strömfördelning
Fjärråtkomstmöjlighet
Batchad tvingad avstängning
Indikerar fel i systemet

DCS302C51
Fjärrkontroll för centralstyrning

DCS301B51
Gemensam TILL-/FRÅN-kontroll

DST301B51
Timer för tidsschema

2Wire / DIII-Net
64 grupper / 128 inomhusdelar
-

2Wire / DIII-Net
16 grupper / 128 inomhusdelar
-

2Wire / DIII-Net
64 zoner/ 128 inomhusdelar

-

-

FÖRDELAR
DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

FJÄRRKONTROLL FÖR
CENTRALSTYRNING

GEMENSAM
TILL/FRÅN-KONTROLL

TIMER
FÖR TIDSSCHEMA

Gör det möjligt att individuellt styra

Gör det möjligt att samtidigt och

Gör

64 grupper (zoner) av inomhusdelar.

individuellt

64 grupper.

›
›

max. 64 grupper (128 inomhusdelar,

inomhusdelar.

max. 10 utomhusdelar) kan styras

›

max. 128 grupper (128 inomhusdelar,
max. 10 utomhusdelar) kan styras

›

via två centrala fjärrkontroller på olika

styra

16

grupper

av

programmera

max. 16 grupper (128 inomhusdelar)

›

8 olika typer av veckoscheman

kan styras

›

max. 48 timmars reservström

2 fjärrkontroller, på olika platser, kan

›

maximal ledningslängd 1000m

(normal drift, larm)

zonkontroll

›

indikering av centralstyrning

›

gruppkontroll

›

maximal ledningslängd 1000m (totalt:

›

display för felfunktionskoder

›

maximal ledningslängd 1000m (totalt:

2000m)

2000m)
luftflödesriktning och
luftflödeshastighet för HRV kan styras
›

att

max. 128 inomhusdelar kan styras

›

›

möjligt

›

användas. Indikering av driftstatus

plats.

det

utökade timerfunktioner
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(totalt: 2000m)

SYSTEMUPPBYGGNAD

Systemegenskaper

Nödvändiga
tillbehör

Gemensam PÅ/AV-kontroll DCS301B51
› En kontroll kan styra på/avfunktionen av 16 grupper med
enheter, kollektivt eller individuellt

Batch /
Individuellt styrsystem

Inomhusdel

DCS301B51
DST301B51

Inomhusdel
BRC1D52
BRC1E51A

BRC1D52
BRC1E51A

Inomhusdel

› Upp till 8 kontroller kan installeras i
en centraliserad överföringsledning
(i ett system), som möjliggör
styrning av upp till 128 grupper. (16 DCS301B51
grupper x 8 = 128 grupper)
eller DST301B51,
BRC1D52 eller
BRC1E51A
Timer - DST301B51
Vid behov:
DCS302C51
› En timer kan styra veckoschemat
med upp till 128 enheter
› med trådbunden fjärrkontroll
kan man ställa in den individuella
driften av varje inomhusenhet

Inomhusdel

BRC1D52
BRC1E51A

› Styrsystem kan utvidgas beroende
på ändamålen genom att
kombinera ﬂera centraliserade
styrutrustningar

Zon 1

Inomhusdel

DCS302C51

Inomhusdel
BRC1D52
BRC1E51A

BRC1D52
BRC1E51A

› Flera grupper kan styras inom
samma zon
Inomhusdel

DCS302C51,
BRC1D52 eller
BRC1E51A
Vid behov:
DSC301B51 eller
DST301B51

› Flera inomhusenheter kan arbeta
självständigt

Inomhusdel
BRC1D52
BRC1E51A

Kombination med
andra typer av
luftkonditioneringar

› Fjärrkontrollen för centralstyrning
har inställnings- och
övervakningsfunktioner, och kan
styra upp till 128 inomhusenheter.
En speciell adapter krävs för
att ansluta Sky Air® till den
centraliserade ledningen.
› Styrning är möjlig i 3 olika mönster:
individuell, batch eller zon

Zon 2

Zonstyrningssystem

Fjärrkontroll för centralstyrning
- DCS302C51

› Styrsystem kan utvidgas beroende
på krav genom att kombinera ﬂera
centraliserade styrsystem

Spänningsfri a-kontaktsignal
Inomhusdel
Adapter

Luftkonditionering
BRC1D52
BRC1E51A

› Simultan drift av Daikin
inomhusenheter och andra
luftkonditioneringar är möjlig via
BRC1D52/ BRC1E51A
Anslutningsledning
kan utvidgas upp
till 50 m
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Anslutningsadapter
(spänningsfri
a-kontaktsignal)

INDIVIDUELL ZONSTYRNING
Tillgång till dagliga funktioner för en
inomhusenhet (grupp) som sträcker sig
från lättanvända infraröda kontroller till
specialutvecklade inbyggda fjärrkontroller.

Individuella kontrollsystem ger personer kontroll över sin egna miljö. Kontrollsystemen ger nödvändig flexibilitet för fastighetsägare/
fastighetsskötare genom olika säkerhetsnivåer. Detta för att möjliggöra mer eller mindre kontroll för slutanvändaren så att missbruk
förhindras och en energieffektiv drift säkerställs.
›

Ett börvärde för flera inomhusenheter ger en effektiv zonindelning

›

7 dagarschema med upp till 5 åtgärder per dag

›

Varje person kan styra sin egna miljö i sin omgivning

›

Utnyttjar värmeåtervinning till fullo

HUVUDFUNKTIONER

Trådansluten fjärrkontroll
BRC1E51A / BRC1D51
Skärmtexter på flera språk
Vägledning på skärmen
Belyst skärm
Inställning för kontrast
Låsfunktion
Inbyggd backupkraft vid strömavbrott
Möjlighet med schemaläggning och sänkning
Användarbegränsningar
Justering av flänsposition
Rapporterar systemfel
Områdestemperaturgivare
Samtidig drift med Daikin multizonstyrningar
Samtidig drift med BACnet® och LonWorks®
Gruppstyrningsmöjlighet
Kommunikationer

1
2

1
1
1
1

1

”Förenklad” (inbyggd) trådbunden
fjärrkontroll
BRC2C51 / BRC3A61

Trådbunden fjärrkontroll
BRC4*/BRC7*

-

-

-

-

Upp till 16 inomhusdelar
2-tråds / P1-P2

Upp till 16 inomhusdelar
Infraröd

2

Upp till 16 inomhusdelar
2-tråds / P1-P2

endast BRC1E51A
Ljudsignaler från inomhusdelar indikerar befintliga felkällor.
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FÖRDELAR
BRC1E51A
TRÅDANSLUTEN FJÄRRKONTROLL
Användarvänlig fjärrkontroll med tidsenlig design.
› Lätt att använda: alla huvudfunktioner direkt åtkomliga
› Enkel inställning: förbättrat grafiskt användargränssnitt för
avancerade menyinställningar
› Realtidsklocka med automatisk uppdatering av sommartid
› Timer för tidsschema med semesterinställning, förbättrad
› Veckotimer och frånvaroprogram
› Stöd för flera språk (engelska, tyska, nederländska, spanska,
italienska, portugisiska, franska, grekiska, ryska, turkiska)
› Inbyggd reservström: när ett strömavbrott inträffar
› Alla inställningar finns lagrade i upp till 48 timmar
› Inklusive alla BRC1D52-funktioner

BRC1E51A

BRC4*/BRC7*

BRC1D52

BRC4*/BRC7*

TRÅDANSLUTEN FJÄRRKONTROLL

INFRARÖD FJÄRRKONTROLL

›
›

›
›
›
›
›
›

Timer för tidsschema:
Fem dagliga åtgärder kan ställas in enligt följande:
- börvärde: Enheten sätts PÅ, och normal drift upprätthålls
- AV: Enheten stängs AV
- gränser: enheten slås PÅ och min./max.-styrning
(se driftsområde för mer information)
Semester (frostskydd): vid frånvaro kan
inomhustemperaturen ställas in på en konstant nivå.
Denna funktion fungerar också som strömbrytare PÅ/AV.
Användarvänlig HRV-funktion, tack vare tillägget av en
knapp för ventilationsläge och fläkthastighet
Konstant övervakning av systemet för eventuell förekomst
av felfunktion av 80 komponenter
Omedelbar visning av var felet inträffat och dess tillstånd
Kortare underhållstid och lägre kostnader

DISPLAY
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Driftläge
Ventilation med värmeåtervinning (HRV) i drift
Väljare för kyla/värme
Indikering av centralstyrning
Indikering av gruppstyrning
Inställd temperatur
Luftflödesriktning
Programmerad tid
Inspektion test/drift
Fläkthastighet
Rengör luftfilter
Defrost/varmstart
Felfunktioner

BRC1D52

BRC3A61

BRC2C51

Styrningsknappar: PÅ/AV, timerläge start/stopp, timerläge
på/av,
programmerad
tid,
temperaturinställning,
luftflödesriktning (endast modellerna FXHQ, FXFQ, FXCQ och
FXAQ), driftsläge, fläkthastighetsinställning, återställning av
filterrengöringsmarkering, kontroll-/testindikering
Display: Driftsläge, batteribyte, inställd temperatur,
luftflödesriktning (endast modellerna FXHQ, FXFQ, FXCQ och
FXAQ), programmerad tid, kontroll-/testdrift, fläkthastighet.

BRC3A61
FÖRENKLAD INBYGGD FJÄRRKONTROLL FÖR
HOTELLANLÄGGNINGAR
Kompakt, användarvänlig enhet, perfekt för användning i
hotellrum Styrningsknappar: PÅ/AV, fläkthastighetsinställning,
temperaturinställning
Display: Ventilation med värmeåtervinning (HRV) vid drift,
inställd temperatur, driftläge, indikering av centralstyrning,
fläkthastighet, avfrostning/varmstart, felfunktion

BRC2C51
FÖRENKLAD FJÄRRKONTROLL
Enkel, kompakt och lättanvänd enhet, lämplig för användning
i hotellrum.
Styrningsknappar: PÅ/AV, val av driftläge,
fläkthastighetsinställning, temperaturinställning
Display: Väljare för kyla/värme, ventilation med
värmeåtervinning (HRV) vid drift, inställd temperatur,
driftsläge, indikering av centralstyrning, fläkthastighet,
avfrostning, varmstart, felfunktionsinställning, val av
driftsläge, fläkthastighetsinställning, återställning av
filterrengöringsmarkering, kontrolltestdrift
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VRV® STYRKONCEPT
FÖRSTÅ INOMHUSENHETSGRUPPER OCH INOMHUSENHETER

Inomhusenhetsgrupp

med 1 inomhusenhet

med upp till 16 inomhusenheter

F1-F2 (ut-in)

med
1 fjärrkontroll

F1-F2 (ut-in)

P1-P2

P1-P2

P1-P2

F1-F2 (ut-in)

med
2 fjärrkontroller

F1-F2 (ut-in)

P1-P2

Huvud

P1-P2

Sub

P1-P2

Huvud

Sub

F1-F2 (ut-in)

utan
fjärrkontroll

Ej tillämplig

* Installera P1-P2 pigtail
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TILLÄMPNINGAR MED VÄRMEPUMP – FJÄRRKONTROLLGRUPPER

1

Öppna / gemensamma områden
Värmepump

Privat kontor

1

Temperaturgivare i fjärrkontroll används ej under gruppstyrning

TILLÄMPNINGAR MED VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM – ZONINGSPRINCIPER

Kontorsapplikation
Kontroller som anpassar sig till påverkade laster

BS-enhet

BS-enhet

Värmeåtervinning
Vänd åt söder

Vänd åt norr

BS-enhet

BS-enhet

Värmeåtervinning
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Hotellapplikation
– Enskild kontroll
tillgodoses

ÖPPNA PROTOKOLL-GRÄNSSNITT

46

BACNET-GRÄNSSNITT

46

LONWORKS GRÄNSSNITT

50

HTTP-GRÄNSSNITT

54

ALTERNATIVA INTEGRATIONSENHETER

55
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ÖPPNA PROTOKOLL-GRÄNSSNITT
BACNET-GRÄNSSNITT
Integrerat kontrollsystem för skarvfri anslutning
mellan VRV®- och BMS-system

BACnet-gränssnitt
›

Noggrann och effektiv övervakning och kontroll av VRV®- och HRV-system. Även Split- och Sky Air-enheter kan anslutas via en
gränssnittsadapter som finns som tillval

›

Flexibelt, universellt system

›

Kontrollmekanism är BACnet

›

Förenklar integreringen med fastighetens driftsystem (BMS) inklusive hantering av alla fastighetsinstallationer i fjärrstyrning eller
interlock-styrning.

SYSTEMLAYOUT
BMS
DMS502A51

DIII- NET

BACNET / ETHERNET

DAM602B51 / 52
(Intelligent styrning)
icke-standard BACnetgränssnitt krävs

NÄTVERK FÖR
STYRNING
AV BYGGNADER

Lokal styrning
VRV®
Utomhusdel

HRV

Fjärrkontroll

DAIKIN A / C INFRASTRUKTUR

Brandlarm

Säkerhet

Strömförsörjningsanordning
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Pump

Lyser

Hiss

ÖPPNA PROTOKOLL-GRÄNSSNITT

FÖRDELAR
ÖPPEN NÄTVERKSINTEGRATION

SPECIFIKATIONER FÖR KOMMUNIKATION

Daikin BACnet-adapter behöver inga ytterligare gränssnitt för

Objekt

anslutning till BACnet-nätverksutrustning och styrsystem för

›

Analog ingång

byggnader. BACnet nätverk networks är kända över hela världen

›

Analogt värde

som standarden inom industrin för styrsystem av byggnader.

›

Binär ingång

BACnet datakommunikationsprotokoll gör det möjligt att styra

›

Binär utgång

tillgång, energihantering, brand- / personsäkerhet, HVAC och

›

Binärt värde

belysning etc.

›

Multitillstånd ingång

›

Multitillstånd utgång

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION

Funktionalitet

Specifikationen med det öppna protokollet ger lokala

›

Övervakning

systemintegrerare fullständig utvecklingsfrihet. Dessutom

›

Kommenderande

innebär möjligheten att kombinera individuella komponenter

›

Larmande

i utrustningen i BACnet-nätverk en tids- och kostnadsbesparing

Datalänk

som annars krävs för ledningsdragning.

›
›

OBEGRÄNSAD ANLÄGGNINGSSTORLEK
Nätverksadaptern kan anslutas till 128 grupper (256 med extra
tillbehör). Maximalt värde för BACnet-gränssnittet anges av
BACnet BMS.

KOMPATIBEL MED RoHS-DIREKTIVET
›

Begränsning av användning av farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter (2002 / 95 / EC).

›

Farliga ämnen omfattar bly (Pb), kadmium (Cd),
sexvärdigt krom (Cr6+), kvicksilver (Hg), polybromerade
difenyler

›

(PBB),

polybromerad

difenyleter

(PBDE).

Även om RoHS-bestämmelserna endast gäller mindre och
större hushållsutrustning, garanterar Daikins miljöpolicy
ändå att VRV®III helt stämmer överens med RoHS-direktivet.
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Ethernet (IEEE802.3)
BACnet / IP

FUNKTIONER

Övervakning
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Övervakande av luftkonditioneringsstatus: 128 grupper med inomhusdelar och
20 utomhussystem. (Max 256 grupper inomhusdelar och 40 utomhussystem, när
ett DIII-kort läggs till)1
Övervakning av fel på inomhusdel
Övervakning av inomhustemperatur (luftintag)
Övervakning av filterrengöringsmarkering
Termostatstatus
Kompressorstatus
Inomhusfläkt
Uppvärmning
Övervakning av luftriktning
Övervakning av luftflöde
Övervakning av tvingad termostat av / på
Larmtecken
PPD data2
Överföring av VRV® PPD-data (proportionerlig elektricitetsfördelning) är möjlig
genom BACnet-kommunikation för BMS-system.

Kontroll, drift och inställningar
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Start/stopp-kontroll
Inställning av temperaturjusteringsläge
Inställning av fjärrkontroll
Temperaturinställning
Återställning av filterrengöringsmarkering
Inställning av inomhusdelens läge
Inställning av luftriktning
Inställning av luftflöde
Inställning av tvingad termostat av / på
Energieffektivitetskommando (inställning av temperaturväxling)
Inställning av tvingad avstängning
Avvisande av styrning av undergruppsadress
Gateway LED-display för visning av drift och fel

1
2

DIII-kort (DAM411B51) som tillval
Tillvalet Di-kort (DAM412B51) krävs
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KOMPATIBILITET MED LEDANDE BMS-SYSTEM, A.O.:
TILLVERKARE

TYP

Andover Controls

- Continuum ver. 1.6

TILLVERKARE

TYP

Siemens

Cimetrics Sauter

- OPC Server

- System 600 Apogee Insight

V3.2

Siemens

- System 600 Apogee Insight

Honeywell

- EBI

V3.4

Siemens

- Desigo Insight

Iconix Sauter
Invensys (Sacthwell) Polar Soft

V1.01

- OPC Server

Siemens

- PX Desigo Insight

V2.2

- System Manager

TAC Pacific

- OPC Server

Trane

- Tracer Summit

1.6
V2.0

- BACdoor
Johnson Controls

- Metasys BSI

Johnson Controls

- Metasys N30

Trend

V9.01c

Tridium

Reliable Systems

- Niagara Framework

Trilogy

Priva
- Mach

Kompatibilitet kan kontrolleras med en Joint Matching Test innan installation.
För mer information, kontakta din återförsäljare.

SPECIFIKATIONER
ENHET
BACnet-gränssnitt

BESKRIVNING
DMS502A51

Upp till 128 grupper
ASHRAE135 (IEEE802.3)

BACnet-överföring

BACnet / IP
Konformitet class3

Strömförsörjning

1~ AC, 100 till 240 V, ± 10 % vid 50 / 60 Hz

Strömförbrukning

20 W max.

Mått (H x B x D)

mm

Vikt

kg

263x275x81,5
±3

Omgivningsförhållanden

-10°C till 50°C inom fuktighetsintervall mellan 0 % och 98 % (icke-kondenserande)

Isoleringsmotstånd

Minst 50 MΩ vid 500 VDC

TILLBEHÖR
ENHET

BESKRIVNING

DIII-kort

DAM411B51

Di-kort som tillval

DAM412B51

Vid PPD för att erhålla upp till 12 pulsers ingångspunkter

KRP928B2S

För anslutning till Split-enheter

DTA102A52

För anslutning till R-22 / R-407C Sky Air-enheter

DTA112B51

För anslutning till R-410A Sky Air-enheter

Gränssnittsadapters

Förlängning av 2 x DIII-ledningar (2 x 64) inomhusdelar
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LONWORKS GRÄNSSNITT
Öppen nätverksintegration av VRV®-övervakning
och kontrollfunktioner i LonWorks-nätverk

LonWorks gränssnitt

Daikin LonWorks-adapter behöver inga ytterligare gränssnitt för anslutning till LonWorks-nätverksutrustning och styrsystem för
byggnader. LonWorks-nätverk networks är kända över hela världen som standarden inom industrin för styrsystem av byggnader. LON
BMS gör det möjligt att styra tillgång, energihantering, brand- / personsäkerhet, HVAC och belysning etc.

SYSTEMLAYOUT

DMS504B51
DIII- NET

LonTalk
adapter

Lokal styrning

LON BMS

VRV®
Utomhusdel
HRV

adapter
Fjärrkontroll
LonPoint

LonPoint
DAIKIN A / C INFRASTRUKTUR

NÄTVERK FÖR
STYRNING AV
BYGGNADER

Säkerhet
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Brandlarmssystem

ÖPPNA PROTOKOLL-GRÄNSSNITT

FÖRDELAR
SNABB OCH ENKEL INSTALLATION

KONTROLL OCH ÖVERVAKNINGSFUNKTIONER

Specifikationen med det öppna protokollet ger lokala

Kontroll

systemintegrerare fullständig utvecklingsfrihet. Dessutom
innebär möjligheten att kombinera individuella komponenter
i utrustningen i ett LonWorks-nätverk en tids- och
kostnadsbesparing som annars krävs för ledningsdragning.

OBEGRÄNSAD ANLÄGGNINGSSTORLEK

›

PÅ- / AV-kommando

›

Inställning av driftläge

›

Temperaturinställning

›

Inställning av fläktens luftflöde

›

Återställning av filterrengöringsmarkering

›

Inställning av tvingad termostat av

›

Avvisning av styrning PÅ / AV från fjärrkontroll

Nätverksadaptern kan anslutas till 64 grupper beroende på

›

Avvisning av styrning från fjärrkontroll

antalet styr och övervakningsfunktioner som används :

›

Avvisning av inställning av temperatur från fjärrkontroll

300 > (antal inomhusenheter) x (antal SNVT)

›

Inställning av tvingad avstängning

›

Avvisning av inställning av undergruppsadress

Maximalt värde ställs in av LON BMS-tillverkaren: i detta fall 300
Antal anslutna inomhusenheter: 1 ~ 64.
SNVT: Antal LON-nätverksvariabler

Rådfråga din Daikin-representant för mer information.

KOMPATIBEL MED RoHS-DIREKTIVET
›

Begränsning av användning av farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter (2002 / 95 / EC)

›

Farliga ämnen omfattar bly (Pb), kadmium (Cd), sexvärdigt
krom (Cr6+), kvicksilver (Hg), polybromerade difenyler (PBB),
polybromerad difenyleter (PBDE).

›

Även om RoHS-bestämmelserna endast gäller mindre och
större hushållsutrustning, garanterar Daikins miljöpolicy
ändå att VRV®III helt stämmer överens med RoHS-direktivet.

Övervakning
›

PÅ- / AV-rapport

›

Statusrapport över driftläge

›

Rapport över temperaturinställning

›

Rapport över rumstemperatur

›

Rapport över inställning av fläktens luftflöde

›

Rapport över filterrengöringsmarkering

›

Felrapport

›

Rapport över felkod

›

Rapport över termostatstatus

›

Rapport över inställning av tvingad termostat av

›

Rapport över avvisning av styrning PÅ / AV från fjärrkontroll

›

Rapport över avvisning av styrning från fjärrkontroll

›

Rapport över avvisning av inställning av temperatur från
fjärrkontroll

›

Rapport över inställning av tvingad avstängning

›

Rapport över kommunikationsstatus
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SPECIFIKATIONER
ENHET

BESKRIVNING

LONWORKS gränssnitt
Strömförsörjning (autoanpassning)
Dimensioner (HxBxD)
Vikt
Strömförbrukning
Driftsområde
Lagringstemperatur
Fuktighet
Protokoll
Överföringshastighet
Topologi
Överföringsledning
Installationsmetod
Ingångskontakt

DMS504B51
1~, AC 100 ~ 240 V, 50 Hz
260x168x50
1.5
Max. 5 W
-10 till 50 °C
-20 till 60 °C
Upp till 95 % (icke-kondenserande)
LonTalk
78 kbps
Fri topologi
Tvinnad parkabel
Innanför växel
Tvingad AV x 1

mm
kg

TILLBEHÖR
ENHET
Gränssnittsadapters

BESKRIVNING
KRP928B2S
DTA102A52
DTA112B51

För anslutning till Split-enheter
För anslutning till R-22/R-407C Sky Air-enheter
För anslutning till R-410A Sky Air-enheter
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ÖPPNA PROTOKOLL-GRÄNSSNITT

HTTP-GRÄNSSNITT
Integrera övervakning och drift för Daikin
luftkonditioneringssystem i ett tredjeparts
kontrollsystem via intelligent knappsats

›

Standardlösning för integration

›

Intelligent knappsats krävs

›

Alla standardfunktioner på den intelligenta knappsatsen
tillgängliga.

›

Övervaka och styr upp till 128 inomhusenheter

›

HTTP-protokoll

SYSTEMSKISS
Ethernet
(med switchande hub)

HTTPprotokoll

Övervakning/drift via
HTTP-gränssnitt

Tredjeparts
kontrollsystem

DIII- NET

Intelligent knappsats (med
HTTP-gränssnittsalternativ)

Inomhusenheter

Internet
Fjärrövervakning / styrning
via Internet, e-post
Extra PPD-data finns på
nätverket

TILLBEHÖR
Intelligent knappsats

DCS601C51

DIII NET-plus adapter (för att ansluta 128 inomhusenheter)

DCS601A52

HTTP-anslutningsmöjlighet

DCS007A51
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HRV

ALTERNATIVA INTEGRATIONSENHETER
Daikins adapterkort tillhandahåller enkla lösningar för unika krav. Det ett
tillval till en låg kostnad för att tillgodose enkla kontrollmöjligheter och kan
användas på enkla eller multipla enheter.

ADAPTERKORT –
ENKLA LÖSNINGAR FÖR UNIKA KRAV

(E)KRP1B*
adapter för
ledningsdragning

KRP2A*/
KRP4A*
Kopplingsadapter
för elektriska
tillbehör

DTA104A*
Yttre
kontrolladapter
för utomhusdel

›

Möjliggör integrering av extra uppvärmningsenheter, luftfuktare, fläktar, dämpare

›

Strömförsörjs och installeras vid inomhusdelen

›

Fjärrstarta och stoppa upp till 16 inomhusenheter (1 grupp) (KRP4A* via F1 F2)

›

Fjärrstarta och stoppa upp till 128 inomhusenheter (64 grupper) (KRP2A* via P1 P2)

›

Larmindikering/ avstängning vid brandlarm

›

Fjärrinställning av börvärdestemperaturen

›

Individuell eller simultan kontroll av VRV-systems driftläge

›

Tvingad kontroll av individuella eller multipla system

›

Lågt driftljud för individuella eller multipla system

KONCEPT OCH FÖRDELAR
›

Tillval till en låg kostnad för att tillgodose enkla kontrollmöjligheter

›

Distribueras på en eller flera enheter
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Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget bindande erbjudande från Daikin
Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig
eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av
innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan
föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt
eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller
tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

Daikins produkter distribueras av:

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

ECPSV10-300 • CD • 01/11 • Copyright Daikin
Resp. Ed.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Daikins
unika
position
som
tillverkare
av
luftkonditioneringsutrustning,
kompressorer
och
köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat
i miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter
att bli den främsta leverantören av produkter som har
liten påverkan på miljön. För att möta den utmaningen
krävs ekologisk design och utveckling av ett brett utbud
produkter och ett energihanteringssystem, som resulterar
i energibesparing och minskad mängd avfall.

