
Tehnologia viitorului care îmbunătăţeşte eficienţa şi 
fiabilitatea instalaţiei HVAC

Daikin on Site
Monitorizare şi control de la distanţă 
pentru instalaţii de agregate de răcire 
şi centrale de tratare a aerului



2

Ce  
este Daikin on Site?

De ce 
Daikin on Site?

Serverul Daikin on Site colectează date operaționale de la sistemul de control 
al agregatelor de răcire sau al centralelor de tratare a aerului.  
Apoi, centrul inteligent Daikin transformă aceste date în informații utile, 
afișate pe interfața cu utilizatorul disponibilă pe web.  
Daikin on Site are roluri de utilizator predefinite, precum:
 › operator
 › furnizor de service
 › experți Daikin

Funcţiile platformei Daikin on Site sunt concepute pentru:
 › creșterea timpului de funcţionare și reducerea întreruperilor neprogramate
 › optimizarea eficienţei și reducerea risipei de energie
 › mărirea duratei de utilizare și evitarea uzurii din cauza exploatării incorecte
 › oferirea de informaţii cu privire la utilizarea optimă a echipamentului, inclusiv 
recomandări din partea unui expert Daikin

Vom combina monitorizarea de la distanţă Daikin on Site cu programele 
complementare de service, adecvate nevoilor tale.

Costurile de funcţionare, precum energia și întreţinerea reprezintă circa 85% 
din costul total de utilizare a sistemului. Risipa nedescoperită de energie 
și funcţionarea incorectă vor crește costurile și vor duce la întreruperi 
neprogramate.

O soluţie pentru nevoile specifice ale clienţilor

Transfer de date criptate

Transfer de date criptate

Instalaţie de agregate de 
răcire sau centrale de tratare 
a aerului

Ciclul de viaţă normal al unui agregat de răcire (15 ani)

Energie

Investiţie

75%

15%

10%
Întreţinere

Monitorizarea Daikin on Site permite atingerea unor costuri de funcţionare optime pe 
durata de utilizare a sistemului:

 › Control şi măsurare avansate
 › Monitorizarea sistemului
 › Reducerea riscurilor în timp util
 › Păstrarea sistemului în funcţiune conform proiectării
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ACȚIONĂM

CENTRUL DE DATE  
ÎN CLOUD

Alerte şi aplicaţie web
 › Alarmare şi monitorizare a 
evenimentelor 24/7

 › Sistem automat de alarmare
 › Primiţi actualizări de service 
sau notificări prin e-mail

 › Acces la aplicaţia web 
Daikin on Site

Plan de servicii conectat
 › Analiză a alarmelor şi 
diagnosticare de la distanţă 
furnizate de experţii Daikin

 › Service la faţa locului rapid şi 
fiabil

 › Toate iniţiativele sunt 
combinate în cel mai adecvat 
plan de service Daikin

CENTRUL INTELIGENT
Transformă datele în acţiuni

Transfer de date criptate 

Ne ocupăm noi

Monitorizare activă
 › Analiză a alarmelor şi 
diagnosticare de la distanţă 
furnizate de experţii Daikin

 › Service la faţa locului rapid şi 
fiabil

Cum reuşeşte Daikin on Site?

Analize oricând şi oriunde, asigurând vizibilitatea deplină 
a instalației HVAC.

 › Informaţii şi trenduri în timp real
 › Nu este necesar un software local
 › Acces personal la interfaţa web cu utilizatorul
 › Rapoarte 

Cu Daikin on Site, reunim operatori şi experţi.

 › Informaţii pentru utilizatori uşor de utilizat
 › Instrument avansat care oferă cel mai bun serviciu
 › Soluţii de la distanţă, cu evitarea intervenţiilor la faţa locului 

Utilizarea întregii expertize pentru menţinerea celui 
mai ridicat nivel al eficienţei energetice şi al timpului de 
funcţionare.

1

2

3

OPERATOR

SERVICE

DAIKIN



Conexiune simplă şi eficientă

Cele mai multe sisteme de control ale agregatelor 
de răcire şi a CTA-urilor Daikin au o interfaţă IP 
încorporată. Sistemul o utilizează pentru a se conecta 
la Daikin on Site, minimizând costurile cu conexiunea şi 
nivelul eforturilor. Este disponibilă şi comunicarea prin 
wireless pentru a evita interferenţa cu infrastructura IT 
şi costurile cu LAN.

Securitate ridicată 

Daikin on Site este securizată din toate aspectele: 
confidenţialitatea datelor, securitatea stocării datelor şi 
transferul datelor.
 › Toate conexiunile sunt criptate (HTTPS) pentru a 
preveni interceptările şi atacurile de tip „interpunere”

 › Certificare de securitate CSA
 › Confidenţialitate a datelor conform regulamentului 
european privind confidenţialitatea datelor, Capitolul 5

 › Stocare de date cu redundanţă geografică în Europa 
de Nord

Analize ale datelor de funcţionare furnizează 
economii pe termen lung 

Principalul beneficiu al sistemului Daikin on Site este 
colectarea datelor de proces şi ale sistemului şi stocarea 
acestora la nivel central pe toată durata ciclului de viaţă. 
Datele sunt disponibile pentru evaluări şi pentru a pune 
la dispoziţie informaţii despre starea de funcţionare, 
fiabilitatea şi eficienţa sistemului.

Daikin on Site este instrumentul ideal pentru 
optimizarea întreţinerii şi costurilor de funcţionare 
pe termen lung şi pentru a vă furniza o situaţie 
documentată a cerinţelor de capacitate ale sistemului.

Caracteristici 

principale
Tehnologia cloud la îndemână 

Instalaţiile complexe trebuie să satisfacă cerinţe 
contradictorii. Acestea trebuie să fie disponibile 24/7, 
dar costurile cu punerea în funcţionare şi de întreţinere 
trebuie păstrate la un nivel minim. Daikin on Site este 
un sistem web de monitorizare şi service de la distanţă, 
care exploatează tehnologia cloud. Monitorizarea de 
la distanţă permite accesul la sistem de oriunde, în 
orice moment. Toate datele de proces importante sunt 
colectate constant şi vor fi salvate automat la nivel 
central. Acest lucru vă permite un avans în informaţiile 
deţinute, lucru ideal pentru a dezvolta o afacere durabilă.
 

Control şi informaţii actualizate 

Daikin on Site utilizează browsere web standard, fiind 
adecvat pentru orice dispozitiv web şi funcţionând în 
timp real. Utilizatorii se conectează la portalul Daikin 
on Site pentru a accesa informaţiile despre instalaţie, 
fără necesitatea unor cabluri speciale sau a software-
ului suplimentar.
 
 
Analiză a datelor de funcţionare pentru 
control avansat şi fiabilitate 

Monitorizarea Daikin on Site îmbunătăţeşte 
programele de control şi de întreţinere. Diagnosticarea, 
upgrade-urile de sistem şi optimizarea setărilor sunt 
efectuate de la distanţă, dacă acest lucru este posibil. 
Dacă este necesară o vizită, inginerul de service va sosi 
pregătit, îmbunătăţind eficienţa.
 

Prezenta publicaţie este exclusiv informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter 

de obligativitate din partea 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 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. 

Imprimat pe hârtie albă fără clor. 
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