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Inteligentny
sterownik centralny
z połączeniem do chmury

Twoja firma na wyciągnięcie ręki

Inteligentny sterownik centralny
zarządza klimatem w pomieszczeniach
za pośrednictwem prostego,
centralnego sterownika
2

Skuteczne

strategie dotyczące
sterowania
Powierzchnie detaliczne są intensywnymi odbiorcami energii. Często są podzielone na różne strefy, które
mają różne potrzeby ogrzewania i chłodzenia. Oprócz tego, wymagają instalacji ppoż. oraz systemów
bezpieczeństwa w całym budynku. Nasz inteligentny sterownik w tablecie z połączeniem do Daikin Cloud
Service oferuje rozwiązanie przeznaczone do kontrolowania różnych systemów z jednego punktu lub za
pośrednictwem usługi w chmurze.

Proste zarządzanie centralne

Proste monitorowanie zużycia energii

Inteligentny sterownik centralny, nasz system
zarządzający dla sklepów lub niewielkich budynków
komercyjnych zapewnia centralne sterowanie
systemem HVAC. Jego obsługa jest intuicyjna i prosta.

Dostępna w opcji usługa Daikin Cloud Service
umożliwia monitorowanie zużycia energii w wysoce
obrazowy sposób ukazując obszary punktowych strat
energii, przyczynia się także do obniżenia zużycia
energii. Ponadto, istnieje możliwość porównania
różnych instalacji dla zapewnienia jeszcze większej
optymalizacji kosztów na metr kwadratowy.

Sterowanie strefowe
Jeżeli poszukujesz całościowego rozwiązania z funkcją
sterowania strefowego i innymi usługami dla budynku,
odpowiedzią jest Daikin Cloud Service. Usługa ta
pozwala zmaksymalizować efektywność oraz obniżyć
zużycie energii i emisję dwutlenku węgla równocześnie
zapewniając doskonały poziom komfortu.

Zdalny dostęp do wielu lokalizacji
Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, usługa
Daikin Cloud Service oferuje pełną kontrolę jednego
lub kilku obiektów za pośrednictwem komputera PC,
tabletu lub smartfona.

Całościowe rozwiązanie do sterowania
z jednego centralnego punktu

Inteligentny sterownik centralny
Wyłącznik awaryjny
Wentylacja

Chłodzenie i ogrzewanie

Kurtyny powietrzne

Kuchnia

Pomieszczenie magazynowe

Przebieralnie

Strefa detaliczna

Sterowanie indywidualne dla
personelu

Obniżenie kosztów energii
w przypadku niekomfortowych
obszarów poprzez ustawienie innego,
szerszego zakresu temperatur

Ustawienia niestandardowe
dla uzyskania cieplejszej strefy
w przebieralniach, aby zapewnić
maksymalny komfort klienta

Nastawy programowanego zegara
dla warunków przed otwarciem, po
otwarciu i po zamknięciu sklepu

Dzięki Daikin Cloud Service możesz zarządzać od jednej do nieskończenie wielu instalacji

www.daikin.pl/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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inteligentny
sterownik centralny Daikin?

Dlaczego warto wybrać

Łatwe i intuicyjne sterowanie

Łatwa regulacja

Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę
interfejsu
Optymalny komfort dla klienta i efektywność
energetyczna dzięki możliwości zmiany ustawień

Komfortowe i ekonomiczne sterowanie
Harmonogramy pracy systemu można ustawić
z uwzględnieniem różnych wymagań o różnych
porach dnia, a mianowicie przed godzinami
otwarcia, w godzinach otwarcia oraz po zamknięciu
sklepu. A to oznacza, że tryb ogrzewania lub
chłodzenia włącza się wtedy, kiedy jest to potrzebne

Widok ikon

System zapewnia maksymalny komfort
w godzinach otwarcia dzięki indywidualnemu
sterowaniu poszczególnymi jednostkami
wewnętrznymi lub strefą w sklepie. Dzięki
temu można stworzyć w danej strefie klimat
dostosowany do potrzeb
Rozwiązanie opłacalne ekonomicznie, wymagany
jest tylko jeden system sterowania plug and play
dla całego budynku.
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Szczegółowy widok listy

Dlaczego warto wybrać usługę

Daikin Cloud Service?
Zdalne sterowanie i monitorowanie kilku
lokalizacji ułatwiające pracę menedżerom
obiektów

Monitorowanie kilku lokalizacji
Od jednej do nieskończenie wielu liczby lokalizacji

Właściciel może być spokojny wiedząc, że może
regulować i monitorować swoje obiekty w każdej
chwili i z każdego miejsca

STEROWANIE
LOKALNE

Menedżerowie mogą w komfortowy sposób za
pośrednictwem jednego centralnego sterownika
kontrolować i monitorować wszystkie obiekty
Menedżerowie budynków mogą sprawdzać
wszystkie błędy zdalnie, bez konieczności
martwienia się o dojazd do lokalu

Właściciel

Monitorowanie i analiza porównawcza
zużycia energii

Instalator/technik

Oszczędzanie energii i obniżenie emisji CO2

Możliwość wyśledzenia i obniżenia strat energii
dzięki analizie porównawczej różnych budynków
Zgodność z monitoringiem oraz przepisami
dotyczącymi energii pozwala obniżyć koszty
eksploatacji
Daikin Cloud Service wymaga rocznej subskrypcji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

www.daikin.pl/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Elastyczne i bezpieczne
zarządzanie

Elastyczne rozwiązanie lokalne
Zarządzanie obiektami według swoich potrzeb, z wykorzystaniem lokalnego, łatwego w użyciu sterowania z ekranu dotykowego lub
sterowania zdalnego za pośrednictwem Daikin Cloud Service lub połączenie tych dwóch rozwiązań.

›› Rozwiązanie intuicyjne i łatwy w obsłudze interfejs
›› Atrakcyjny ekran dotykowy w opcji pasuje do każdego wnętrza
›› Integracja jednostek Daikin Split, SkyAir, VRV, jednostek wentylacyjnych i kurtyn powietrznych Biddle
›› Kompleksowe rozwiązanie Total Solution dzięki integracji urządzeń od innych dostawców

Alarm

Kontaktron
okienny

Ekran dostarczany przez Daikin
(opcja) (sterowanie lokalne)
Z380C-1A023A

Wejście

sieć lokalna

impulsowe lub
cyfrowe

Ruter dostarczany przez Daikin
(opcja) 4G-N12
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DCC601A51

Zasilanie

Moduł CPU

Moduł We/Wy

Sieć Daikin
Split,
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, HRV, wentylacja, kurtyny powietrzne

Kontrola z każdego miejsca
Połączenie inteligentnego sterownika w tablecie Daikin z usługą Daikin Cloud Service
zapewnia pełną kontrolę nad jednym lub kilkoma budynkami z każdego miejsca
z wykorzystaniem komputera PC, tabletu lub smartfona.

›› Elastyczne sterowanie online z dowolnego urządzenia (laptopa, tabletu itd.)
›› Monitorowanie i sterowanie jednej lub kilku lokalizacji
›› Wzorzec zużycia energii przez różne instalacje (1)
›› Kontrola zużycia energii z myślą o uzyskaniu zgodności z lokalnymi przepisami

Intuicyjne sterowanie z chmury

Łatwe monitorowanie zużycia energii

za pośrednictwem Internetu lub połączenia 3G/4G
Sterowanie wieloma lokalizacjami

…

Obniżenie kosztów
na metr kwadratowy
Wykrywanie źródeł strat energii i obniżenie zużycia
energii
Porównanie wielu budynków w celu znalezienia
takich, które zużywają najwięcej energii
i zoptymalizowanie ich działania
Sterowanie centralne wszystkimi urządzeniami
eliminuje ryzyko równoczesnego ogrzewania
i chłodzenia w sytuacji, gdy zainstalowano oddzielne
urządzenie grzewcze
Zgodność z monitoringiem oraz przepisami
dotyczącymi energii pozwala obniżyć koszty
eksploatacji

(1) Tylko dla VRV

Rozwój wraz z rozwojem
działalności
Opcjonalną usługę Daikin Cloud Service opracowano
z myślą o ułatwieniu monitorowania i zarządzania
budynkiem, szczególnie mniejszymi obiektami
komercyjnymi. Można sterować systemem z każdego
miejsca, ale nie tylko, dzięki usłudze Daikin Cloud Service
system sterowania rozwija się równocześnie z prowadzoną
działalnością. Wystarczy dodać nowe funkcje lub budynki
wtedy, gdy jest to konieczne.

Dodatkowe zabezpieczenie
Usługa Daikin Cloud Service do zarządzania
i kontrolowania budynku wykorzystuje bezpieczną
komunikację (mechanizm polling). To komunikacja bardzo
bezpieczna - chroni sieć firmową. Jeżeli jest to potrzebne,
Daikin Cloud Service może także działać poza siecią
firmową. Do tego celu oferujemy ruter 3G/4G Daikin.
www.daikin.pl/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Zastosowania

Elastyczność dla
różnych budynków
Banki i małe biura
To musisz zapamiętać:
Inteligentny sterownik w tablecie Daikin zapewnia lokalne sterowanie,
które można ograniczyć i zintegrować ze sterowaniem i monitoringiem
HQ
Rozwiązanie intuicyjne i łatwe w użyciu
Usługa Daikin Cloud Service to elastyczne rozwiązanie, które rozwija się
równocześnie z rozwojem działalności
Bezpieczna komunikacja w ramach Daikin Cloud Service (mechanizm
polling) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrznej sieci firmowej.
Możliwość wykorzystania poza siecią firmową dzięki dostarczanemu
przez Daikin ruterowi 3G/4G
Kompleksowe rozwiązanie do banku lub małego biura

Klimatyzacja
Różne strefy temperaturowe

Lobby: 20°C
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Biuro: 22°C

Wyłącznik
awaryjny

Ogrzewanie i chłodzenie

Sklepy i restauracje
To musisz zapamiętać:
Inteligentny sterownik w tablecie Daikin oferuje centralne sterowanie,
dzięki któremu można ustawić różne temperatury w różnych strefach.
Możliwość ustawienia trybu przed otwarciem, po otwarciu i po
zamknięciu, aby oszczędzać energię
Możliwość ograniczenia sterowania lokalnego w inteligentnym
sterowniku w tablecie (wśród personelu) i zintegrowania ze sterowaniem
i monitoringiem HQ
Rozwiązanie intuicyjne i łatwe w użyciu
Usługa Daikin Cloud Service to elastyczne rozwiązanie, które rozwija się
równocześnie z rozwojem działalności
Bezpieczna komunikacja w ramach Daikin Cloud Service (mechanizm
polling) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrznej sieci płatności.
Możliwość wykorzystania poza siecią firmową dzięki dostarczanemu
przez Daikin ruterowi 3G/4G
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Zastosowania mieszkaniowe
To musisz zapamiętać:
Właściciele budynków mogą rozwiązać problem lub monitorować
działanie z centralnej lokalizacji dzięki funkcji multi-site
Usługa Daikin Cloud Service umożliwia mieszkańcom kontrolowanie
systemów z każdego miejsca
Opcja łatwego w obsłudze i intuicyjnego interfejsu z ekranem
dotykowym
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DCC601A51
DCC601A51

Z380C-1A023A (ekran w opcji)

Opcjonalne usługi w chmurze

Dane techniczne
Pobór mocy
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. zewnętrznych
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
Temperatura
Działanie
Min.
zewnętrzna
Maks.
Przechowywanie Min.
Maks.
Wilgotność względna <
Komunikacja
DIII- NET
Ilość
Uwaga
Ethernet
Ilość
Terminal wejściowy Cyfrowy
Zasilanie
Częstotliwość
Napięcie
Prąd
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)

DCC601A51
0,015 (1)
32
7
136x384x92
-10
50
-20
60
85
1
DIII-NET (F1F2)
1
4
50/60
110-240 AC
16

kW

mm
°C
°C
°C
°C
%

Ilość
Hz
V
A

(1) Obejmuje pobór mocy zasilania, moduł CPU i Moduł We/Wy | Wymiary uwzględniają zasilanie, moduł CPU, Moduł We/Wy oraz niezbędną przestrzeń między różnymi częściami | Wymiary opcjonalnego ekranu: wysokość: 209 mm, szerokość: 123 mm,
głębokość: 8,5 mm

Przegląd funkcji

Rozwiązanie lokalne

Języki
Układ systemu

Rozwiązanie w chmurze
EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, SV,
NO, FI, CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK
nieograniczona (zależy od subskrypcji)

Zależą od urządzenia lokalnego
Liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych
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Sterowanie kilkoma instalacjami
Monitorowanie
i sterowanie

Podstawowe funkcje sterowania (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE, tryb, znak zabrudzenia filtra,
prędkość wentylatora, wartość zadana, tryb wentylacji, temperatura w pomieszczeniu itd.)
Zakaz zdalnego sterowania
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE wszystkich urządzeń
Sterowanie strefowe
Sterowanie grupowe
Harmonogram tygodniowy
Harmonogram roczny
Sterowanie blokadą
Ograniczenie nastaw
Wizualizacja zużycia energii na tryb pracy

Możliwość
podłączenia do

DX split, Sky Air, VRV
Wentylacja VAM, VKM
Kurtyny powietrzne

Opcje

Tabl

et

Tablet Zenpad 8” do sterowania lokalnego

Z380C

Ruter Asus 4G-N12

4G-N12

Sterowanie online - do zdalnego monitorowania i sterowania

DCC001A51

Multi site – do zdalnego monitorowania, sterowania
i porównywania wielu instalacji (potrzebna dla każdej instalacji)

DCC002A51

Rozwiązanie kompleksowe – zawiera pakiety DCC001/002/003A51

DCC004A51

Aplikacja na tablet – aplikacja do uruchomienia na tablecie Z380C
(pobrać ze sklepu Play, tylko dla systemu Android)
Narzędzie do uruchomienia
Narzędzie do aktualizacji oprogramowania

Opcje dla sterowania lokalnego

Opcje chmury

Oprogramowanie

•
•

-

-

-

•
•
•

-

•
•
•

Daikin Cloud Service wymaga rocznej subskrypcji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

www.daikin.pl/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Lider

innowacji

Obniż emisję dwutlenku węgla
z kasetą Seasonal Smart Bluevolution
›› Pierwsza w Europie kaseta przeznaczona do niewielkich zastosowań komercyjnych na czynnik chłodniczy R-32
›› Ekskluzywna i oryginalna kaseta Daikin z nawiewem obwodowym i funkcją automatycznego czyszczenia
›› O 68% mniejsza emisja dwutlenku węgla w porównaniu do odpowiedników na czynnik chłodniczy R-410A
›› Najwyższe efektywności sezonowe, SEER aż do 7,35
›› O 15% mniejsza ilość czynnika chłodniczego w porównaniu do systemów na czynnik chłodniczy R-410A
›› Nie wymaga corocznej kontroli szczelności instalacji chłodniczej
›› Pakiet z nowymi funkcjami - ciągła praca z niskim poziomem głośności, 5-stopniowa regulacja prędkości wentylatora,
dłuższa instalacja rurowa aż do 85 m
›› Rozwiązanie dostępne z nowym inteligentnym sterownikiem w tablecie Daikin

-68%

Nie musisz już dalej szukać - wyjątkowej konstrukcji, komfortu 360°, najwyższej efektywności energetycznej,
najniższego oddziaływania na środowisko naturalne i niższych kosztów w całym cyklu eksploatacji

Dołącz do misji Daikin już dziś.
Odwiedź stronę: www.daikineurope.com/commercial/bluevolution
Daikin Europe N.V.
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Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą
firmy Daikin Europe N.V. Treść tej publikacji powstała dzięki wiedzy Daikin
Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność,
dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów
i usług przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi
odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub
związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszego katalogu. Firma
Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.

Wydrukowano na niechlorkowanym papierze.

