Продуктова

гама
УПРАВЛЕНИЕ
ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА
ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА DAIKIN

ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА DAIKIN
Тип

Описание на продукт

УСЛУГА

Система за сервизно обслужване на климатична техника по интернет

КОНТРОЛ И
УПРАВЛЕНИЕ

HTTP
ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕРФЕЙС
KNX

ИНТЕРФЕЙС MODBUS

ИНТЕРФЕЙС

връзка за комуникация

връзка за
комуникация

Конфигуратор за Daikin Altherma & VRV
Устройство за BACnet връзка за VRV
Устройство за BACnet връзка за водоохлаждащи агрегати
Устройство за LonWorks връзка за VRV

Име на
продукт
ACNSS
EKPCCAB1
DMS502A51
EKCMBACIP /
EKCMBACMSTP
DMS504B51

Устройство за LonWorks връзка за агрегати за замразяване

EKLONPG

Устройство за LonWorks връзка за водоохлаждащи агрегати и климатични камери

EKCMLON

Интерфейс Modbus за вътрешни тела за битово приложение

RTD-RA

Интерфейс Modbus за Sky Air, VRV, VAM/VKM, включително функция за работа и за готовност за сървърни помещения

RTD-NET

Интерфейс Modbus с разширено интегриране на Sky Air, VRV, VAM/VKM

RTD-10

Интерфейс Modbus за наблюдение и управление на Sky Air, VRV, VAM/VKM и въздушни завеси

RTD-20

Интерфейс Modbus за Sky Air, VRV, VAM/VKM, включително функция за интелигентно управление за хотелски стаи

RTD-HO

Интерфейс Modbus за Daikin Altherma Flex Type, хидравличен модул НТ и водоохлаждащи агрегати

RTD-W

Интерфейс Modbus за водоохлаждащи агрегати и климатични камери

EKCM200J

Интерфейс Modbus за замразяване

BRR9A1V1

Интерфейс KNX за вътрешни тела за битово приложение

KLIC-DD

KNX интерфейс за Sky Air и VRV

KLIC-DI

http интерфейс за Sky Air и VRV

DCS007A51

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

За
потвърждение

DCM601A51
Панел за серийно управление на водоохлаждащи агрегати

EKDSSP-S
DCS601C51

ИНДИВИДУАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Снимка в едър
план

DTA113B51
Таймер за програмиране

DST301B51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

DCS301B51

Централизирано дистанционно управление

DCS302C51

ST контролер

DRC601C51

Цифров панел за серийно управление на водоохлаждащи агрегати

EKDDSP

Онлайн контролер

KKRP01A

Опростено дистанционно управление

BRC2C51

Опростено дистанционно управление за хотелски приложения

BRC3A61

Лесно за използване жично дистанционно управление

BRC1E52A/B /
BRC1D52

Жично дистанционно управление на Daikin Altherma
Инфрачервено дистанционно управление

ARC / BRC4* /
BRC7*
*

-

Приложение / Продуктова гама
Жилищно

Леко търговско

Средно търговско

Натоварено търговско / промишлено



























































































Настоящата брошура е изготвена само с цел информация и не представлява предложение,
задължаващо Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. е изготвил настоящата брошура на базата
на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността,
надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите,
представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване.
Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл,
произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V.
има авторско право върху цялото съдържание.

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com

ECPBG13-301 • CD • 01/13 • Авторско право Daikin
Отпечатано на хартия, несъдържаща хлор. Изготвено от La Movida, Belgium
Отговорен редактор: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Уникалното положение на Daikin като производител
на климатици, компресори и хладилни агенти ни
доведе до пряко ангажиране с проблемите на
околната среда. От няколко години Daikin се стреми
да стане лидер в производството на изделия с
ограничено въздействие върху околната среда. Това
предизвикателство изисква екологично планиране и
разработване на богата гама от продукти и система
за управление на енергията, водещи до запазване на
енергия и намаляване на отпадъците.

