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Intelligent
styrenhet

Avancerad och centraliserad styrenhet med molnanslutning

Effektiv

styrteknik

Intelligent styrning
av inomhusklimatet,
per zon
2

Affärslokaler är intensiva energiförbrukare. De har ofta olika zoner med separat behov av värme, kyla,
belysning och frys. Dessutom kräver de brand- och säkerhetssystem för hela lokalen. Vår intelligenta
surfplatte-styrenhet ger dig lösningen för att styra allt från en central punkt eller från molnet.

Specialiserade lösningar

Styrning per zon på flera platser

Varierande antal besökare under öppettider och
olika behov av värme och kyla under året, innebär att
affärs- eller banklokaler kräver extra specialiserade
förvaltningslösningar.

Daikins intelligenta styrenhet, dess förvaltningssystem
för affärslokaler eller små kommersiella butiker,
erbjuder en totallösning med styrning per zon av både
klimatet och övriga fastighetssystem. Den maximerar
effektiviteten och reducerar energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen, samtidigt som den upprätthåller
utmärkta komfortnivåer. Dessutom kan den intelligenta
styrenheten användas för att styra fastigheter på flera
olika platser.

Totallösning som styrs från en central punkt
Golvvärme

Belysning Brandlarm

Zoner
Lagerrum
Reducera energikostnaderna för ickekomfortområden genom att ställa in ett
annat, bredare temperaturintervall

Ventilation Intelligent surfplatte-styrenhet

Kyla och värme

Luftridåer

Provrum
Anpassade inställningar för att ge
en varmare zon vid provrum för
maximal kundkomfort

Kök
Individuell styrning av
personalen
Affärslokal
Timer ställer in förhållanden före
öppning, under öppethållning
och efter stängning
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Varför välja Daikins intelligenta

surfplatte-styrning?
Användarvänlig,
intuitiv styrning

Uppföljning och jämföring
av energiförbrukning

Den intuitiva pekskärmen gör systemet väldigt
användarvänligt

Du kan upptäcka och minska onödig energi
genom att jämföra olika fastigheter

Säkerställer optimal kundkomfort och
energieffektivitet genom att begränsa personalens
möjlighet att ändra inställningar

Följer lagstiftning för uppföljning av energi,
reducerar skatt och investeringskostnader

Komfortabel och
Fjärrstyrning och
kostnadseffektiv styrning
övervakning av flera platser
Systemets scheman kan ställas in så att det beaktar
för fastighetsskötare
olika behov vid olika tider på dygnet, exempelvis
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Som ägare kan du slappna av med vetskapen att
du kan styra och övervaka dina fastigheter när du
vill, var du än är

förhandel (före öppning), öppettider och
efterhandel (efter stängningstid). De säkerställer att
endast nödvändig belysning, värme eller kyla är i
drift när så fordras

Key account-/tekniska managers behöver endast
använda en central styrenhet för att styra och
övervaka alla deras fastigheter

Systemet säkerställer maximal komfort under
öppettider då din fastighet kan delas in i olika
zoner, var och en med sitt eget anpassade klimat

Installatörer/fastighetsskötare kan kontrollera
eventuella fel på distans utan att behöva ta sig till
fastigheten

Kostnadseffektiv eftersom endast en plug and playstyrenhet krävs för hela byggnaden

Användarvänlig styrning

Övervakning på flera platser
Från en till ∞ platser

LOKAL
STYRNING

Ikonvy

Ägare

Installatör/
teknisk manager

Spara energi och sänk CO2-emmissionerna

Detaljerad listvy
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Flexibel och säker
förvaltning
Flexibel

Extra säker

Förvalta dina fastigheter efter dina behov. Via en lokal
och användarvänlig pekskärm, eller på distans med
Daikins molntjänst, eller kombination av båda.

Daikins intelligenta surfplatte-styrenhet använder
en säker kommunikation (pollingmekanism) för att
förvalta och styra fastigheten. Detta är väldigt säkert
och skyddar ditt företagsnätverk. Vid behov kan den
intelligenta surfplatte-styrenheten även fungera
utanför ditt företagsnätverk via Daikins 3G/4G-router.

Systemlayout
Lokal lösning

Onlinestyrning från alla enheter

Larm

Fönsterkontakt

Daikin-levererad skärm
(tillval) (för lokal styrning)
Z380C-1A023A

Pulsingång
eller
digitalingång

intelligent surfplatte-styrenhet för
trådlösa nätverk
Daikin-levererad router
(tillval) 4G-N12

Table

t

DCC601A51

Strömförsörjning CPU-modul

I/O-modul

Via Internet
eller
via 3G/4G-anslutning

Daikin-nätverk
Split,
,
,
HRV, ventilation, luftridåer
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…

Daikins
molntjänst
Växer med din verksamhet
Daikins molntjänst har konstruerats för att göra
övervakning och förvaltning av fastigheten ännu
enklare, särskilt för mindre kommersiella fastigheter.
Inte nog med att du kan styra ditt system var du än är,
Daikins molntjänst låter dig även utöka ditt styrsystem
när din verksamhet växer. Lägg bara till nya funktioner
eller fastigheter efter behov.

Minska din kostnad per
kvadratmeter
Detektera onödiga energikällor och minska din
energiförbrukning
Jämför olika platser för att hitta stora
energiförbrukare och optimera dess drift
Central styrning av alla enheter eliminerar risken för
samtida värme och kyla i situationer där en separat
värmeenhet är installerad
Följer lagstiftning för uppföljning av energi,
reducerar skatt och investeringskostnader
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Tillämpningar

Flexibilitet
för olika fastigheter
Banker & små kontor
Vad du behöver komma ihåg:
Daikins intelligenta styrenhet ger dig lokal styrning som kan
begränsas och integreras med HQ-styrning och -övervakning
Det är enkelt att använda och intuitivt
Daikins molntjänst ger en flexibel lösning som kan växa när du
utökar din verksamhet
Daikins molntjänster använder sig av säker kommunikation
(pollingmekanism) vilket garanterar säkerheten i det interna
företagsnätverket. Via den Daikin-levererade 3G/4G-routern kan
du även använda utanför ditt nätverk
Totallösning för din bank eller lilla kontor

Belysning

Luftkonditionering
Olika temperaturzoner

Lobby: 20°C
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Kontor: 22°C

Belysning

Värme och kyla

Varmvatten och kylning

Affärslokaler och
restauranger
Vad du behöver komma ihåg:
Daikins intelligenta styrenhet ger dig central styrning, vilket möjliggör
olika zoner inställda på olika temperaturer.
Du kan ställa in lägen innan öppning och efter stängning för att spara
energi
Daikins intelligenta styrenhetens lokala styrning kan begränsas (hos
personalen) och integreras med HQ-styrning och -övervakning
Det är enkelt att använda och intuitivt
Daikins molntjänst ger en flexibel lösning som kan växa med din
verksamhet
Daikins molntjänsters säkra kommunikation (pollingmekanism) innebär
att ditt interna betalningsnätverk är säkert. Via den Daikin-levererade
3G/4G-routern kan du även använda utanför ditt nätverk
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Bostad
Vad du behöver komma ihåg:
Fastighetsägare kan felsöka eller göra uppföljningar från en central
plats tack vare multi-plats-funktionen
Daikins molntjänst låter boende styra sina system oavsett var de är
Användarvänlig och intuitiv pekskärm som användargränssnitt (tillval)
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DCC601A51

DCC601A51

Z380C-1A023A (tillvalsskärm)

Specifikationer
Ineffekt
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter
Max. antal anslutningsbara utomhusenheter
Dimensioner
Enhet
HöjdxBreddxDjup
Omgivningstemperatur Drift
Min.
Max.
Lagring
Min.
Max.
Relativ luftfuktighet <
Kommunikation
DIII-NET
Antal
Anmärkning
Ethernet
Antal
Ingångsterminal
Digital
Strömförsörjning
Frekvens
Spänning
Ström
Max amperestyrka i säkring (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
%

Antal
Hz
V
A

(1) Inkluderar strömförsörjningens ineffekt, CPU-modulen och I/O-modulen | Dimensionerna inkluderar strömförsörjningen, CPU-modulen, I/O-modulen och erforderligt utrymme mellan de olika delarna | Tillvalsskärmens dimensioner är: höjd: 209 mm, bredd:
123 mm, djup: 8,5 mm

Funktionsöversikt
Språk

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

Systemlayout

Max. antal inomhusdelar
Styrning av multipla platser

Övervakning och
styrning

Grundläggande kontrollfunktioner (TILL/FRÅN, läge,
filterrengöringsmarkering, börväde, fläkthastighet, ventilationsläge, …)
Fjärrkontrollsförbud

Lokal lösning

Molnlösning

32

32

Alla enheter TILL/FRÅN
Gruppstyrning
Veckoschema
Interlockkontroll
Börvärdesbegränsning
Visualisering av energianvändning per driftläge
Error e-post
Anslutningsbart till DX split, Sky Air, VRV
VAM, VKM-ventilation
AHU-ventilation (via EKEQ* styrenhet)
Biddle-luftridåer
Varmvattenshydroboxar

Tillval
Zenpad 8” surfplatta för lokal styrning (tillvalsskärm)
Asus 4G-N12 router
App för surfplatta – Applikation att köra på surfplatta Z380C
(ladda ner från Play store, endast Android)
Idrifttagningsprogram
Programuppdateringsprogram

Z380C
4G-N12

Tillval för lokal styrning
•
•

Molntillval
-

Mjukvara
-

-

-

•

-

-

•
•

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

11

Fortsätt leta - du
kommer aldrig att
hitta mig

Stadens hemlighet
Osynlig på de bästa platserna
Vår VRV IV i-serie erbjuder dig en verkligt unik lösning för installationer där
du behöver ett fullständigt osynligt system. Det är kompakt och enkelt
att gömma inomhus och endast gallren blir synliga på utsidan. Uppdelad
på två lättviktskomponenter kan kompressorn installeras vid golvnivå i ett
förvaringsrum eller teknikområde, och värmeväxlaren kan, som endast är
400 mm hög, kan installeras i ett standard undertak. VRV IV i-serien har en
patenterad V-formad värmeväxlare som ökar effektiviteten. Så din kund kan nu
njuta av all kraft från ett osynligt VRV-system.
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Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför
inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller
antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet
för speciellt syfte när det gäller innehållet och produkterna och tjänsterna som
presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering
därom. Daikin Europe N.V. avvisar 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 publikation. Allt innehåll är
upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.
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