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Intelligent
Tablet Controller

Avanceret centraliseret styring med cloud-forbindelse

Effektive

styringsstrategier

Intelligent Tablet Controller
styrer indeklimaet, hver zone
for sig
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Forretningslokaler kræver en hel del energiforbrug. De har ofte forskellige zoner, som har separat
opvarmning, køling, belysning og nedkøling. Derudover kræver de brand- og sikkerhedssystemer for alle
lokalerne som helhed. Vores intelligente Tablet Controller giver dig løsningen til at styre dem alle fra ét
centralt punkt eller fra Cloud.

Specialiserede løsninger

Zone for zone-styring på flere steder

Varierende brug i åbningstiden og forskellige varmeog kølebehov i løbet af året betyder, at detailhandelen
eller banklokaler kræver højt specialiserede
styringsløsninger.

Daikins intelligente Tablet Controller med dens
managementssystem for detailhandel eller mindre
virksomheder tilbyder en samlet løsning med zone for
zone-styring af klimaet og andre tekniske installationer i
bygningen. Den maksimerer effektiviteten og reducerer
energiforbruget og CO2-udslippet, samtidig med, at
fremragende komfort bibeholdes. Desuden kan den
intelligente Tablet Controller bruges til at styre lokaler
på flere steder.

Totalløsning styret fra ét centralt punkt
Gulvvarme

Belysning

Brandalarm

Inddeling i zoner
Lagerrum
Reducerer energiomkostningerne for
ikke-komfort områder ved indstilling af
et andet, større temperaturområde

Ventilation

Intelligent tabletbetjening

Køling og opvarmning

Luftgardiner

Prøverum
Brugerdefinerede indstillinger for at
give en varmere zone i prøverum for
maksimal kundekomfort

Køkken
Personalet kan tildeles
individuel betjening
Detailhandelzone
Timer kan sættes til både før
åbningstid, under åbningstid
og efter lukketid
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Hvorfor vælge Daikins

intelligente Tablet Controller?
Brugervenlig med intuitiv
betjening
Den intuitive berøringsskærm gør systemet meget
brugervenlig
Sikrer optimal kundekomfort og energieffektivitet
ved at begrænse de ansattes mulighed for at
ændre indstillinger

Opfølgning på
energiforbrug og
benchmarking
Du kan opdage og reducere energispild ved at
sammenligne forskellige lokaler
Er i overensstemmelse med lovgivning omkring
opfølgning af energiforbrug, hvilket reducerer
investeringsomkostninger

Fjernbetjening og
Komfortabel,
overvågning af flere lokaliteter omkostningseffektiv styring
Du kan som ejer slappe af med visheden om, at
du kan styre og overvåge din virksomhed, når det
passer dig, uanset hvor du er
Nøglekunder/tekniske ledere har én enkel,
centralstyring til at styre og overvåge alle deres
lokaler

Systemprogrammeringen kan indstilles til at
tage hensyn til forskellige behov på forskellige
tidspunkter af dagen, nemlig før handel (før
åbningstid), åbningstider og efter handel (efter
lukketid). Dette sikrer, at kun den mest nødvendige
belysning, varme eller køling fungerer, når det er
påkrævet

Installatører/tekniske bygningsadministratorer kan
kontrollere eventuelle fejl på afstand, uden at de
behøver at være på stedet

Systemet sikrer maksimal komfort i åbningstiden,
da dine lokaler kan opdeles i forskellige zoner, hver
med sit eget skræddersyede klima
Omkostningseffektiv da kun en eneste plug and
play-styring er påkrævet for hele bygningen
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Brugervenlig betjening

Overvågning af flere steder
Fra ét til ∞ steder

LOKAL
STYRING

Ikonvisning

Ejer

Installatør/teknisk leder

Sparer energi og reducerer CO2-udledningen

Detaljeret listevisning
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Fleksibel og sikker
administration
Fleksibel

Ekstra sikker

Administrer dine lokaler efter dine behov. Styring via en
lokal, brugervenlig berøringsskærm eller fjernbetjening
via Daikin Cloud Service eller en kombination af begge.

Daikins intelligente Tablet Controller anvender
sikker kommunikation (polling) til at administrere
og kontrollere bygningen. Dette er meget sikkert
og beskytter din virksomheds netværk. Hvis det er
nødvendigt, kan den intelligente Tablet Controller også
fungere uden for din virksomheds netværk via den
medfølgende 3G/4G router fra Daikin.

Systemlayout
Lokal løsning

Onlinestyring fra enhver enhed

Alarm

Vindueskontakt

Skærm leveret af Daikin
(ekstraudstyr) (til lokal styring)
Z380C-1A023A

Impulsinput eller
digitalt input

Trådløst netværk for intelligent
Tablet Controller

Router leveret af Daikin (ekstraudstyr)
4G-N12

Table

t

DCC601A51

Strømforsyning CPU modul

I/O modul

Daikin netværk
Split,
,
,
HRV, ventilation, luftgardiner
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Via internet eller via
3G/4G-tilslutning

…

Daikin Cloud Service
Vokser med din
virksomhed
Daikin Cloud Servicen er designet til at gøre
bygningsovervågning og -management endnu lettere,
især for mindre virksomheder. Du kan ikke blot styre dit
system fra hvor som helst, men Daikin Cloud Service
giver dig også mulighed for at udbygge dit system i
takt med din virksomheds vækst. Du skal blot tilføje nye
funktionaliteter eller lokaler efter behov.

Reducer dine omkostninger
pr. kvadratmeter
Påviser energispild og reducerer energiforbruget
Sammenligner forskellige steder for at finde store
energislugere og optimere deres drift
Central styring af alle enheder eliminerer enhver risiko
for samtidig opvarmning og køling i situationer, hvor
en separat varmeenhed er installeret
Er i overensstemmelse med lovgivning om
opfølgning af energiforbrug, hvilket reducerer
investeringsomkostninger
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Fleksibel i anvendelse

alt efter virksomhed

Banker og mindre kontorer
Her er hvad du skal huske:
Daikins intelligente Tablet Controller giver dig lokal styring, som
kan begrænses og integreres med HQ styring og overvågning
Den er brugervenlig og intuitiv
Daikin Cloud Service er en fleksibel løsning, som kan vokse i takt
med, at du udvider din virksomhed
Daikin Cloud Servicens sikre kommunikation (polling) sørger for
sikkerheden i virksomhedens interne netværk. Via den fra Daikin
medfølgende 3G/4G router kan du endda bruge den uden for dit
netværk
Totalløsning for banker og mindre kontorer

Belysning

Klimaanlæg
Forskellige temperaturzoner

Vestibule: 20°C
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Kontor: 22°C

Belysning

Opvarmning og køling

Varmt vand og køling

Detailforretninger og
restauranter
Her er hvad du skal huske:
Daikins intelligente Tablet Controller giver dig centralstyring, som giver
mulighed for, at forskellige zoner kan indstilles til forskellige temperaturer.
Du kan indstille før- og efter-handel indstillinger for at spare energi
Daikins intelligente Tablet Controllers lokale styring kan begrænses
(blandt personalet) og integreres med HQ styring og overvågning
Den er let at bruge og intuitiv
Daikin Cloud Service er en fleksibel løsning, som kan vokse sammen med
din virksomhed
Daikin Cloud Servicens sikre kommunikation (polling) betyder, at dit
interne betalingsnetværk er sikkert. Via den fra Daikin medfølgende
3G/4G router kan du endda bruge den uden for dit netværk
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Til boligen
Her er hvad du skal huske:
Bygningsejere kan fejlfinde eller følge op fra ét centralt sted takket
være funktionen for flere steder
Med Daikin Cloud Service er det muligt for beboerne, at kontrollere
deres systemer, uanset hvor de er
Brugervenligt og intuitivt interface på den berøringsfølsomme skærm
(ekstraudstyr)
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DCC601A51

DCC601A51

Z380C-1A023A (skærm som ekstraudstyr)

Specifikationer
DCC601A51
0.015 (1)
32
7
136x384x92
-10
50
-20
60
85
1
DIII-NET (F1F2)
1
4
50/60
110-240 AC
16

Strømforbrug
kW
Maksimalt antal indendørs enheder, der kan tilsluttes
Maksimalt antal udendørs enheder, der kan tilsluttes
Mål
Enhed
Højde x Bredde x Dybde
mm
Omgivende
Drift
Min.
°C
temperatur
Maks.
°C
Opbevaring
Min.
°C
Maks.
°C
Relativ luftfugtighed <
%
Kommunikation
DIII-NET
Kvantitet
Bemærkning
Ethernet
Kvantitet
Kvantitet
Indgangsterminal Digital
Strømforsyning
Frekvens
Hz
Spænding
V
Strøm
Maksimal sikring amp (MFA)
A

(1) Omfatter strømforsyningens effektforbrug, CPU-modul og I/O modul | Målene inkluderer strømforsyning, CPU-modul, I/O-modul og den nødvendige plads i mellem de forskellige dele | Målene for valgfri skærm er: højde: 209 mm, bredde: 123 mm, dybde:
8,5mm

Oversigt over funktioner
Sprog

EN, FR, DE, IT, ES, NL, PT

Systemlayout

Antal indendørs enheder, der kan tilsluttes
Styring af flere steder

Overvågning og
styring

Grundlæggende styrefunktioner (tænd/sluk, tilstand, filterovervågning,
sætpunkt, blæserhastighed, ventilationsindstilling, …)
Spærring af fjernbetjening

Lokal løsning

Cloud løsning

32

32

Alle enheder ON/OFF
Gruppestyring
Ugeprogram
Sammenkoblingsstyring
Begrænsning af sætpunkt
Visning af energiforbrug pr. driftsindstilling
E-mail ved fejl
Kan sluttes til

DX split, Sky Air, VRV
VAM, VKM ventilation
AHU ventilation (via EKEQ* styreboks)
Biddle luftgardiner
Hydrobokse til varmt vand

Ekstraudstyr
Zenpad 8” tablet til lokal styring (skærm som ekstraudstyr)
Asus 4G-N12 router
App til tablet - Applikation kan køre på Z380C tablet
(download fra Play store, kun Android)
Idriftsætningsværktøj
Software opdateringsværktøj

Z380C
4G-N12

Ekstraudstyr for lokal styring
•
•

Cloud udstyr
-

Software
-

-

-

•

-

-

•
•
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Forsøg bare at finde mig,
men du finder mig aldrig

Byens hemmelighed
Skjult på de bedste steder
Vores VRV IV i-serie giver dig en helt unik løsning til installationer, der kræver et
fuldstændigt usynligt system. Det er kompakt og let at skjule indendørs - kun
ristene er synlige udefra. Kompressoren, der er opdelt i to lette komponenter,
kan monteres på gulvet i lagerrum eller teknisk område, og varmeveksleren, der
er kun 400 mm høj, kan installeres i et standard loftshulrum. VRV IV i-serien har
en patenteret V-formet varmeveksler, som øger effektiviteten. Så din kunde kan
nu nyde alle fordelene ved et fuldstændigt usynligt VRV system.
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