Portofoliul de

produse
SISTEME DE CONTROL
INTEGRARE COMPLETĂ
PENTRU TOATE PRODUSELE DAIKIN

INTEGRARE COMPLETĂ PENTRU TOATE PRODUSELE DAIKIN
Tip

Descrierea produsului

SERVICE

Sistemul de service pentru reţele de aer condiţionat

Gateway

Programul de configurare pentru Daikin Altherma şi VRV
Gateway BACnet pentru VRV
Gateway BACnet pentru agregate de răcire

SISTEM DE
CONTROL
PENTRU
GESTIONARE

INTERFAŢĂ
HTTP

INTERFAŢĂ
KNX

INTERFAŢĂ MODBUS

INTERFAŢĂ

Gateway

Gateway LonWorks pentru VRV

Numele
produsului
ACNSS
EKPCCAB1
DMS502A51
EKCMBACIP/
EKCMBACMSTP
DMS504B51

Gateway LonWorks pentru refrigerare

EKLONPG

Gateway LonWorks pentru agregate de răcire şi centrale de tratare a aerului

EKCMLON

Interfaţă Modbus pentru unităţi interioare rezidenţiale

RTD-RA

Interfaţă Modbus pentru Sky Air, VRV, VAM/VKM inclusiv moduri de lucru şi aşteptare pentru camere de servere

RTD-NET

Interfaţă Modbus cu integrare avansată a Sky Air, VRV, VAM/VKM

RTD-10

Controler pentru retail cu monitorizarea şi controlul Sky Air, VRV, VAM/VKM şi a perdelelor de aer

RTD-20

Interfaţă Modbus pentru Sky Air, VRV, VAM/VKM inclusiv un sistem de control inteligent al camerelor de hotel

RTD-HO

Interfaţă Modbus pentru Daikin Altherma Flex Type, module hidraulice HT şi agregate de răcire

RTD-W

Interfaţă Modbus pentru agregate de răcire şi centrale de tratare a aerului

EKCM200J

Interfaţă Modbus pentru refrigerare

BRR9A1V1

Interfaţă KNX pentru unităţi interioare rezidenţiale

KLIC-DD

Interfaţă KNX pentru Sky Air şi VRV

KLIC-DI

Interfaţă http pentru Sky Air şi VRV

DCS007A51

Panou secvenţial serial pentru agregate de răcire

EKDSSP-S

DTA113B51
CONTROL CENTRALIZAT

Confirmare
ulterioară

DCM601A51

DCS601C51

CONTROL INDIVIDUAL

Imaginea
pachetului

Programator de timp

DST301B51

Control unificat pornit/oprit

DCS301B51

Telecomandă centralizată

DCS302C51

Controler ST

DRC601C51

Panou secvenţial digital pentru agregate de răcire

EKDDSP

Controler online

KKRP01A

Telecomandă simplificată

BRC2C51

Telecomandă simplificată pentru aplicaţii hoteliere

BRC3A61

Telecomandă cu fir uşor de utilizat

BRC1E52A/B/
BRC1D52

Telecomandă cu fir Daikin Altherma

-

Telecomandă cu infraroşu

ARC*/BRC4*/BRC7*

-

Aplicaţii/Portofoliul de produse
Rezidenţiale

Comerciale uşoare

Comerciale medii

Comerciale mari/industriale



























































































Broşura este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate din partea Daikin Europe
N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei broşuri 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 broşuri. Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale
Daikin Europe N.V.

Produsele Daikin sunt distribuite prin:

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 Bucureşti
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29
E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro
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Poziţia unică a companiei Daikin, ca producător de
echipamente pentru aer condiţionat, compresoare
şi agenţi de răcire, a dus la implicarea sa puternică în
problemele de mediu. De câţiva ani, Daikin intenţionează
să devină lider în fabricarea produselor cu impact limitat
asupra mediului ambiant. Această provocare necesită
ecoproiectarea şi conceperea unei largi game de produse
şi a unui sistem de gestionare a energiei care să ducă la
conservarea acesteia şi la reducerea pierderilor.

