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intelligent
Tablet Controller
cu conexiune în cloud

Control facil al afacerii tale

intelligent Tablet Controller gestionează
climatul interior cu un sistem de control
centralizat, uşor de utilizat
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Strategii de control
eficiente
Locaţiile de retail sunt mari consumatoare de energie. Deseori, zone diferite au cerinţe specifice de
încălzire şi răcire. În plus, acestea necesită sisteme de securitate şi de protecţie la incendii pentru întreaga
locaţie. intelligent Tablet Controller cu conexiune la Daikin Cloud Service vă oferă soluţia ideală pentru
controlul diverselor sisteme dintr-un punct central din cloud.

Gestionare centralizată şi uşoară

Urmărire uşoară a consumului de energie

Intelligent Tablet Controller, sistemul nostru de
management pentru retail şi aplicaţii comerciale
de mici dimensiuni vă oferă controlul centralizat al
sistemului HVAC. Fiind intuitiv, este uşor de utilizat de
oricine.

Puteţi monitoriza consumul de energie într-un mod
vizual şi identifica zonele de risipă de energie pentru a
reduce consumul de energie cu Daikin Cloud Service,
disponibil ca dotare opţională. În plus, puteţi compara
diferite locaţii pentru a optimiza şi mai mult costul pe
metru pătrat.

Control pe zone
Dacă sunteţi în căutarea unei soluţii complete, cu
control pe zone al climatului şi alte servicii pentru
clădiri, Daikin Cloud Service este răspunsul. Acesta
maximizează eficienţa şi reduce consumul de energie
şi emisiile de carbon, menţinând în acelaşi timp niveluri
excelente de confort.

Acces de la distanţă pentru mai multe locaţii
Indiferent unde vă aflaţi, Daikin Cloud Service,
disponibil ca dotare opţională, vă oferă controlul deplin
asupra uneia sau a mai multor locaţii prin intermediul
computerului, tabletei sau smartphone-ului.

Soluţie completă,
controlată dintr-un punct central

intelligent Tablet Controller
Oprire de urgenţă
Ventilare

Răcire şi încălzire

Perdele de aer

Bucătărie

Cameră de depozitare

Cabine de probă

Zonă de retail

Control individual prin angajaţi

Reduceţi costurile de energie
pentru zonele care nu necesită
confort, prin setarea unui interval
de temperatură mai extins şi diferit

Setări personalizate pentru a furniza
un climat mai cald în zona cabinelor
de probă pentru un confort maxim al
clienţilor

Programatorul setează condiţiile de
prevânzare, vânzare şi postvânzare

Controlaţi un număr de locaţii de la unu la

∞ cu Daikin Cloud Service

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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De ce să alegeţi Daikin

intelligent Tablet Controller?
Control intuitiv, uşor de utilizat

Control uşor de utilizat

Ecranul tactil intuitiv face ca interfaţa să fie uşor de
utilizat
Garantează confortul optim al clienților şi eficienţa
energetică prin limitarea accesului angajaţilor la
modificarea setărilor

Control confortabil şi rentabil
Programele sistemului pot fi setate pentru a lua
în considerare cerinţe diferite la ore diferite ale
zilei, şi anume perioada de prevânzare (înainte de
deschiderea magazinului), perioada de vânzare
(pe durata programului de funcţionare) şi perioada
de postvânzare (după ora închiderii). Acestea
garantează funcţionarea încălzirii sau răcirii
esenţiale, atunci când este nevoie.
Sistemul garantează confortul maxim pe durata
programului de funcţionare, deoarece fiecare
unitate interioară poate fi controlată individual,
în funcţie de zona din magazin, pentru a crea un
climat personalizat pentru acea zonă.
Rentabil, aveţi nevoie doar de un sistem de control
plug and play pentru întreaga clădire.
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Vizualizare pictograme

Vizualizare listă detaliată

De ce să alegeţi

Daikin Cloud Service?
Control de la distanţă şi monitorizare
multilocaţie pentru managerii de clădiri
În calitate de proprietar, puteţi sta relaxat, având
încredere că puteţi controla şi monitoriza locaţiile
deţinute în orice moment, indiferent unde v-aţi afla.

Monitorizare multilocaţie
De la una până la ∞ de locaţii

CONTROL
LOCAL

Managerii tehnici/de Key Account se bucură de
confortul unui singur sistem de control centralizat,
pentru controlul şi monitorizarea tuturor locaţiilor.
Instalatorii/managerii de locaţii pot verifica erorile
de la distanţă, fără necesitatea de a se deplasa la
faţa locului.

Proprietar

Urmărire şi comparaţie de consum de energie

Instalator/
manager tehnic

Economie de energie şi emisii reduse de CO2

Puteţi identifica şi reduce risipa de energie prin
compararea diverselor locaţii
Respectă legislaţia şi cerințele de monitorizare a
energiei, reducând costurile de funcţionare

Daikin Cloud Service necesită un abonament anual. Pentru mai multe informaţii, contactaţi reprezentantul de vânzări local.

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Management

flexibil şi sigur
Soluţie locală flexibilă
Gestionaţi locaţiile în funcţie de nevoile dvs., cu un sistem de control local cu ecran tactil şi uşor de utilizat sau de la distanţă,
prin Daikin Cloud Service, sau o combinaţie dintre cele două.

›› Interfaţă intuitivă şi uşor de utilizat
›› Ecranul tactil modern, disponibil ca dotare opţională, se integrează în orice interior
›› Integrează unităţi Daikin Split, SkyAir, VRV, ventilare şi perdele de aer Biddle
›› Soluţie completă datorită integrării de echipamente terţe

Alarmă

Contact
fereastră

Ecran furnizat de Daikin (opţional)
(pentru sistemul de control local)
Z380C-1A023A

Intrare cu

Reţea locală

impulsuri sau
intrare digitală

Router furnizat de Daikin
(opţional) 4G-N12

Table

t

DCC601A51

Alimentare electrică

Modul CPU

Modul I/O

Reţea Daikin
Split,
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,

, HRV, Ventilare, Perdele de aer

Deţineţi controlul, indiferent de locaţie
Combinaţia dintre Daikin intelligent Tablet Controller şi Daikin Cloud Services vă oferă
controlul deplin asupra uneia sau a mai multor locaţii, indiferent unde vă aflaţi, prin computer,
tabletă sau smartphone.

Control intuitiv din cloud

›› Control flexibil online de pe orice dispozitiv (laptop, tabletă etc.)
›› Monitorizaţi şi controlaţi una sau mai multe locaţii
›› Comparaţi consumul de energie cu al altor instalaţii diferite (1)
›› Urmărire a consumului de energie pentru a respecta normele locale

Urmărire uşoară a consumului de energie

Prin internet sau conexiune 3G/4G
Control multilocaţie

…

Scaderea costurilor pe
metru pătrat
Detectaţi sursele de risipă a energiei şi reduceţi
consumul de energie.
Comparaţi locaţii diferite pentru a identifica marii
consumatori de energie şi optimizaţi funcţionarea
acestora.
Controlul centralizat al tuturor dispozitivelor elimină
riscul unor situaţii de încălzire şi răcire simultane,
acolo unde se instalează un dispozitiv separat de
încălzire.
Respectă legislaţia şi cerinţele de monitorizare a
energiei, reducând costurile de funcţionare.

(1) Numai pentru VRV

Adaugarea de noi sisteme odata
cu cresterea activitatii
Daikin Cloud Service, disponibil ca dotare opţională, a fost conceput
pentru a facilita şi mai mult managementul şi monitorizarea clădirilor,
în special în cazul locaţiilor comerciale de dimensiuni mai mici. Nu
numai că veţi putea controla sistemul din orice locaţie, Daikin Cloud
Service vă permite şi să extindeti sistemul de control pe măsură ce
activitatea se dezvoltă. Pur şi simplu, adăugaţi funcţii sau locaţii noi,
când este cazul.

Securitate suplimentară
Daikin Cloud Service utilizează o comunicare securizată (un
mecanism de interogare ciclică) pentru a gestiona şi controla
clădirea. Acest fapt garantează o securitate avansată, protejând
reţeaua companiei. Dacă este cazul, Daikin Cloud Service poate
funcţiona în afara reţelei companiei, utilizând un router 3G/4G
furnizat de Daikin.

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Aplicaţii

Flexibilitate pentru
locaţii diferite
Bănci şi birouri mici
Important de ştiut:
Daikin intelligent Tablet Controller vă oferă controlul local, care poate
fi limitat şi integrat cu sistemul de control şi monitorizare de la sediu
Intuitiv şi uşor de utilizat.
Daikin Cloud Service asigură o soluţie flexibilă, care poate fi extinsa
odată cu dezvoltarea activităţii
Comunicarea securizată (mecanismul de interogare ciclică) a Daikin
Cloud Service garantează securitatea reţelei interne a companiei.
Puteţi să utilizaţi serviciul şi în afara reţelei locale, utilizând routerul
3G/4G furnizat de Daikin.
Soluţia completă pentru banca sau biroul de mici dimensiuni

Aer condiţionat
Zone de temperatură diferită

Hol: 20 °C
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Birou: 22 °C

Oprire de
urgenţă

Încălzire şi răcire

Magazine de retail şi
restaurante
Important de ştiut:
Daikin intelligent Tablet Controller vă permite controlul centralizat, ceea
ce permite setarea unor temperaturi diferite pentru zone diferite.
Pentru a economisi energie, puteţi seta programe de prevânzare, vânzare
şi postvânzare.
Controlul local oferit de Daikin intelligent Tablet Controller poate fi limitat
(în ceea ce priveşte accesul angajaţilor) şi integrat cu sistemul de control
şi monitorizare de la sediu.
Intuitiv şi uşor de utilizat.
Daikin Cloud Service asigură o soluţie flexibilă, care poate creşte odată cu
dezvoltarea activităţii.
Comunicarea securizată (mecanismul de interogare ciclică) a Daikin
Cloud Service garantează securitatea reţelei interne de plăţi. Puteţi să
utilizaţi serviciul şi în afara reţelei locale, utilizând routerul 3G/4G furnizat
de Daikin.
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Rezidenţial
Important de ştiut:
Proprietarii clădirilor pot depana sau urmări dintr-o locaţie centrală
cu ajutorul funcţiei multilocaţie.
Daikin Cloud Service permite rezidenţilor să îşi controleze sistemele
de oriunde s-ar afla.
Ecran tactil cu interfaţă intuitivă şi uşor de utilizat ca dotare opţională.
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DCC601A51
DCC601A51

Z380C-1A023A (ecran opţional)

Servicii cloud opţionale

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

Putere absorbită
kW
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
Număr maxim de unităţi exterioare conectabile
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
Dimensiuni
Unitate
Temperatura din
Funcţionare
Min.
°C
mediul ambiant
Max.
°C
Depozitare
Min.
°C
Max.
°C
Umiditate relativă <
%
Comunicare
DIII-NET
Cantitate
Observaţie
Ethernet
Cantitate
Cantitate
Bornă de intrare
Digitală
Alimentare electrică Frecvenţă
Hz
Tensiune
V
Curent
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A

(1) Include puterea absorbită de la alimentarea electrică, modulul CPU şi modulul I/O. | dimensiunile includ alimentarea electrică, modulul CPU, modulul I/O şi spaţiul necesar între diverse componente. | Dimensiunile ecranului opţional sunt: înălţime: 209 mm,
lăţime: 123 mm, adâncime: 8,5 mm

Prezentarea funcţiilor

Soluţie locală

Limbi

Soluţie în cloud
EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, SV, NO,
FI, CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK
Nelimitat (în funcţie de abonament)

În funcţie de dispozitivul local

Dispunerea
sistemului

Nr. de unităţi interioare conectabile

Monitorizare şi
control

Funcţii de control de bază (pornire/oprire, mod, simbol filtru, valoare
setată, viteză ventilator, mod ventilare, temperatură cameră etc.)
Blocare telecomandă

32

Control multilocaţie

Pornire/oprire toate dispozitivele
Control pe zone
Control de grup
Program săptămânal
Program anual
Control cu interblocare
Limitare a valorii setate
Vizualizare consum de energie după modul de funcţionare
Conectabil la

DX split, Sky Air, VRV
Ventilare VAM, VKM
Perdele de aer

Opţiuni

Tabl

et

Tabletă Zenpad 8” pentru control local

Z380C

Router Asus 4G-N12

4G-N12

Control online - pentru monitorizare şi control de la distanţă

DCC001A51

Multilocaţie - pentru monitorizarea, controlul şi compararea mai
multor locaţii de la distanţă (funcţie necesară în fiecare locaţie)

DCC002A51

Complet – conţine pachetele DCC001/002/003A51

DCC004A51

Aplicaţie pentru tabletă - aplicaţie care rulează pe tableta Z380C (se poate
descărca din Magazinul Play, numai pentru Android)
Instrument de punere în funcţiune
Instrument de actualizare software

Opţiuni pentru controlul local

Opţiuni cloud

Software

•
•

-

-

-

•
•
•

-

•
•
•

Daikin Cloud Service necesită un abonament anual. Pentru mai multe informaţii, contactaţi reprezentantul de vânzări local.

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Liderii
Reduceţi amprenta de carbon a clienţilor cu unitatea
tip casetă Sky Air Seasonal Smart Bluevolution
›› Prima unitate tip casetă pentru aplicaţii comerciale din Europa cu agent frigorific R-32
›› Combinaţie exclusivă cu caseta cu jet circular şi autocurăţare de la Daikin
›› O amprentă de carbon cu 68% mai mică decât echivalentul la R-410A
›› Cele mai ridicate eficienţe sezoniere, cu o valoare SEER de până la 7,35
›› O cantitate de agent frigorific cu 15% mai scăzută faţă de sistemele cu R-410A
›› Nu necesită verificarea anuală a cantităţii de agent frigorific
›› Noi funcţii adăugate - funcţionare continuă cu zgomot redus, control al vitezei ventilatorului în
5 trepte, lungime extinsă a traseului de până la 85 m
›› Disponibilă cu noul Daikin intelligent Tablet controller

-68%

Aţi găsit un design fără egal, confort pe 360°, cea mai mare eficienţă energetică,
cel mai redus impact asupra mediului şi costuri reduse pe durata de utilizare
Alăturaţi-vă misiunii Daikin începând de azi.
Vizitați www.daikineurope.com/commercial/bluevolution
Daikin Europe N.V.
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Prezenta publicaţie are doar scop informativ şi nu constituie o obligaţie pentru
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei publicaţii cât
mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită sau implicită, cu
privire la completitudinea, acurateţea, gradul de încredere sau adecvarea pentru
un anume scop a conţinutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate
aici. Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V.
respinge explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte,
în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau
interpretarea acestei publicaţii. Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor de
autor ale Daikin Europe N.V.
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