Besturingssystemen
Online controller

Altijd alles onder controle,
waar u ook bent

›› Gebruiksvriendelijke
werking
›› 3 éénvoudige
manieren om
de binnenunit te
bedienen:
- via een smartphone
- via een laptop/pc/tablet
- via een bedrade controller

›› Extra opties
mogelijk
w w w.daik in.be

Altijd alles onder
controle,
waar u ook bent
Daikin stelt een nieuwe oplossing voor om de
belangrijkste functies van binnenunits te bewaken
en bedienen. Het systeem werkt op een
gebruiksvriendelijke manier en kan van op
gelijk welke plaats worden gebruikt via
een smartphone, laptop, pc, tablet of via een
bedrade afstandsbediening.

1 Voor bij u thuis
Kenmerken: 
Optimaal thuiscomfort
››

Bedrade controller

U creëert een comfortabel binnenklimaat,
wanneer u het wilt en waar u zich ook bevindt

››

Storingsdetectie van op afstand

Systeembewaking tijdens
de vakantie
››

U kan een comfortabel binnenklimaat
creëren voor u thuiskomt

››

Storingsdetectie van op afstand

2 Voor op kantoor
Flexibele kantooroplossing
››

Dynamische groepsbesturing in open ruimten

››

Defectbeheer / event logger

››

iPlanner

››

Back-upconfiguratie voor de warmtepomp

PC

Smartphone

Altijd alles onder controle,
waar u ook bent

Het systeem staat garant voor een flexibel beheer zowel
in woningen als in kantoren
Beschikbare softwarepakketten
Mogelijkheid om de binnenunit via internet te bedienen
Mogelijkheid om meerdere binnenunits via internet te bedienen (tot 9 KKRP01's)

Voor bij u thuis*

Licht commercieel **







Mogelijkheid om meerdere binnenunits via internet te bedienen (meer dan 9 KKRP01's)



Filtering gegevens OK / ERR



Geavanceerde filtering (OK / ANY ERR / COMM ERR / AC / ERR)

***

Sortering op alle kolommen van het gegevensrooster



Historiek van meldingen

***

Historiek van temperaturen

***

Historiek van commando's

***

Een enkele grafische controller met weersvoorspelling



Tekst-groepscontroller





Weekplanner



***

I-planner (jaarprogramma)
Ontvang een foutmeldingsrapport via e-mail








Autonome periodieke aansluitingscontrole

***

E-mailrapport met overschrijdingen temperatuurbegrenzingen

***

*
Standaard geprogrammeerd op KKRP01A
** Bijkomende software online te kopen
*** Extra mogelijkheden mits aankoop van bijkomende
software online.

Technische gegevens
Online controller KKRP01A
COMMUNICATIE-INTERFACES
Ethernet LAN 10/100 Mbit/s
MODBUS

voor aansluiting op LAN-netwerk
voor aansluiting van accessoires

Seriële S21-kabel, 1,3m

voor aansluiting op A/C-binnenunit

Voeding

rechtstreeks van binnenunit - 5 V DC voor Online Controller, 12 V DC voor accessoires

Stroomverbruik

120 mA, 0,6 W

IP code

IP10 / IP44 - binnenin A/C-unit

OVERIGE
Montage
Gewicht

binnenin A/C-binnenunit of intro Externe montagekit
50 g

Afmetingen (BxHxD)

64 X 67 X 17 mm (zonder kabel)

Opties
NAAM MATERIAAL

BESCHRIJVING

VERKLARING

KKRPM01A

Externe montageset

Om de online controller buiten de binnenunit te installeren of
om de lengte van de kabel tussen de binnenunit en KKRP01A
te vergroten Kan eenvoudig worden gemonteerd aan de muur
of verborgen in valse plafonds.

KKRPW01A

Wifi-kabelpakket

Om een draadloze internetverbinding mogelijk te maken.
Wifi-module lokaal aan te kopen.

KRCS01A

Eenvoudige muurcontroller

KBRC01A

LCD-muurcontroller met aanraakscherm

Bedrade controller voor montage aan de muur.
Ontworpen om eenvoudig één binnenunit of een groep van
binnenunits te besturen.

Mogelijke binnenunits:
Standaard

Via optie KRP980B1
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FTX20-35GV
FTX25-35JV
FTXS20-25K
CTXS15K
CTXS35K

Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners,
compressoren en koudemiddelen is Daikin sterk begaan
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar
de positie van marktleider op het gebied van producten
met een beperkte impact op het milieu. Om dit te
bereiken moet een breed assortiment producten op
ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en
ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem
worden ingevoerd om energie te besparen en afval te
beperken.

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V.
tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid
voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de
producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik
en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het
auteursrecht van Daikin Europe N.V.

KBRC01A

KBRCS01A

FSC
Daikin Belgium Gent
Tél. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor airconditioners (AC),
vloeistofkoel-systemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FCU). Controleer de lopende validiteit van het
certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com

Daikin Belgium Herentals
Tél. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin-producten worden verdeeld door:

Daikin A/C Belgium Wavre
Tél. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10

www.daikin.beinfo@daikin.be

ECPNL12-307 • 2000 • 02/12 • Copyright Daikin
Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid in België door La Movida
Verantw. uitg.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

FTXR28-50E
FTXG25-50J
FTXG25-35E
CTXG50J
CTXG50E
FTXS20-71G
FTK/XS20-50D
FTXS50-71F
FTXS20-50J
FTXL20-35G
FTX50-71GV
FVXS25-50F
FVXG25-50K
FLK/XS25-60C/E

