
Alles binnen handbereik 

Tablet

Intelligent
Tablet Controller   
met cloud aansluiting
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De Intelligent Tablet Controller 
beheert uw binnenklimaat met een 
eenvoudige, centrale bediening
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Doeltreffende 

bedieningsstrategieën

Eenvoudig en centraal beheer 
 
De Intelligent Tablet Controller, het Daikin 
beheersysteem voor retail of kleine commerciële 
omgevingen, geeft u centraal de controle 
over uw HVAC-systeem. Het is ook intuïtief en 
gebruiksvriendelijk voor u of uw personeel. 
 
Bediening per zone

Als u op zoek bent naar een totaaloplossing met 
bediening van het binnenklimaat en andere 
gebouwservices per zone, dan is de cloudservice 
van Daikin het antwoord. Deze maximaliseert het 
rendement en vermindert het energieverbruik en de 
CO₂-uitstoot, terwijl het comfortpeil optimaal blijft.

Luchtgordijnen

Noodstop

Koelen en verwarmenVentilatie

Intelligent Tablet Controller

Totaaloplossing, bestuurd 
vanaf één centraal punt

http://www.daikin.be/nl/commercieel/oplossingen/bediening/intelligent-tablet-controller/

Retailomgevingen zijn zware energieverbruikers. Ze bestaan vaak uit verschillende zones, elk met hun afzonderlijke 
vereisten voor verwarming en koeling. Bovendien heeft het pand als geheel ook brand- en veiligheidssystemen. 
Onze Intelligent Tablet Controller met cloud-aansluiting van Daikin biedt de oplossing om verschillende systemen 
vanaf één centraal punt of via de cloud te bedienen.

Eenvoudige energieopvolging

Met de cloudservice van Daikin kunt u uw energieverbruik 
ook op een zeer visuele manier opvolgen, zodat u 
zones van energieverspilling kunt opsporen en uw 
energieverbruik kunt verlagen. Bovendien kunt u 
verschillende locaties vergelijken om uw kosten per 
vierkante meter te optimaliseren. 
 
Toegang op afstand voor verschillende locaties

Alles onder controle, waar u ook bent. De cloudservice van 
Daikin geeft u de volledige controle over één of meer van 
uw locaties via pc, tablet of smartphone.

Keuken

Individuele bediening door het 
personeel

Bergruimte

Verlaag de energiekosten voor zones zonder 
comfortvereisten door een andere, ruimere 
temperatuurmarge in te stellen

Kleedkamers

Aangepaste instellingen 
creëren een warmere zone voor 
kleedkamers met een maximaal 
comfort voor de klant

Retailzone

Een timer stelt de omstandigheden 
in voor, tijdens en na de 
openingsuren

Stuur één tot ∞ locaties aan met de cloudservice van Daikin
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Waarom kiezen voor de  
Daikin Intelligent Tablet Controller
Gebruiksvriendelijke, intuïtieve bediening

 Het intuïtieve aanraakscherm maakt de interface 
uiterst gebruiksvriendelijk

 Optimaal klantencomfort en energierendement 
doordat het personeel de instellingen maar 
beperkt kan aanpassen 

Comfortabele, kostenefficiënte regeling

 Het systeem kan zo worden afgesteld dat het 
rekening houdt met verschillende vereisten 
op verschillende tijdstippen, namelijk voor de 
openingsuren, tijdens de openingsuren en na 
sluitingstijd. Zo is er alleen essentiële verwarming 
of koeling wanneer dat nodig is

 Het systeem zorgt voor maximaal comfort tijdens 
de openingsuren, want elke binnenunit kan 
afzonderlijk per winkelzone aangestuurd worden 
om voor die zone een klimaat op maat te creëren

    Kostenefficiënt, want er is slechts één  
plug-and-playbediening nodig voor het hele 
gebouw

Symboolweergave

Gedetailleerde lijstweergave
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Waarom kiezen voor de  
Daikin Cloudservice?

Bespaar energie en verlaag de CO2-uitstoot

Van één tot een ∞ aantal locaties

Installateur/ 
technisch manager

LOKALE 
BEDIENING

Controle van verschillende locaties

Eigenaar

http://www.daikin.be/nl/commercieel/oplossingen/bediening/intelligent-tablet-controller/

Opvolging en benchmarking van het 
energieverbruik

 U kunt energieverspilling lokaliseren en 
verminderen door verschillende locaties met elkaar 
te vergelijken

 Voldoet aan energiecontrolevereisten en 
regelgeving, verlaagt werkingskosten

Bediening op afstand en controle van 
meerdere locaties voor facility managers

 Als eigenaar kan uw op afstand uw verschilende 
locaties  bedienen en controleren.

 Account Managers hebben het gemak van één 
gecentraliseerde bediening en controle van al hun 
locaties

 Installateurs/facility managers kunnen fouten 
vanop afstand controleren zonder ter plaatse te 
moeten gaan kijken

De Daikin Cloudservice is een service met een jaarabonnement. Neem met ons contact op voor meer informatie.
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Split, , , HRV, ventilatie, luchtgordijnen

CPU-moduleVoeding I/O-module

lokaal netwerk

DCC601A51

Alarm

Raamcontact

Impulsingang of 

digitale ingang

Scherm van Daikin (optioneel) 
(voor bediening ter plaatse)
Z380C-1A023A

Router van Daikin (optioneel) 
4G-N12

Daikin-netwerk

Flexibele lokale oplossing
Beheer uw locaties volgens uw behoeften, dankzij het gebruiksvriendelijk aanraakscherm,  
op afstand via de Daikin Cloudservice of een combinatie van beide.

Tablet

 › Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface

 › Stijlvol aanraakscherm past in elk interieur

 › Integreert Daikin Split, SkyAir, VRV, ventilatie-units en Biddle-luchtgordijnen

 › Totaaloplossing dankzij de mogelijke  integratie van externe apparatuur

Flexibel en veilig  
beheer
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…

Via het internet of via 3G/4G-verbinding

Alles onder controle, waar u ook bent
De combinatie van de Daikin Intelligent Tablet Controller en de Daikin Cloudservice geeft 
u volledige controle over een of meerdere locaties, waar u ook bent, met uw pc, tablet of 
smartphone.

Groeit samen met uw bedrijf
De Daikin Cloudservice is ontworpen om de controle en het 
beheer van gebouwen nog eenvoudiger te maken,  
vooral voor kleinere commerciële locaties. U kunt uw 
systeem niet alleen vanop afstand bedienen, maar met 
de Daikin Cloudservice kunt u het systeem ook uitbreiden 
naarmate uw bedrijf groeit. Voeg later gewoon nieuwe 
functies of locaties toe.

Verlaag uw kosten per 
vierkante meter

 Vind bronnen van energieverspilling en verlaag het 
energieverbruik

 Vergelijk verschillende sites om grote 
energieverbruikers te vinden en optimaliseer hun 
werking

 Centrale bediening van alle toestellen elimineert 
het risico op gelijktijdige verwarming en koeling in 
situaties met een afzonderlijk verwarmingstoestel

 Voldoet aan energieopvolgingsvereisten en 
regelgeving, verlaagt werkingskosten

http://www.daikin.be/nl/commercieel/oplossingen/bediening/intelligent-tablet-controller/

 › Flexibele online bediening vanaf elk toestel (laptop, tablet, enz.)

 › Controleer en bedien een of meerdere locaties

 › Vergelijk het energieverbruik van verschillende installaties (1)

 › Opvolging van het energieverbruik om aan de  regelgeving  

te voldoen

Extra veilig  
 
De Daikin Cloudservice gebruikt beveiligde communicatie 
om het gebouw te beheren en aan te sturen. Deze is 
uiterst veilig en beschermt het netwerk van uw bedrijf. 
Indien nodig werkt de Daikin Cloudservice zelfs buiten uw 
bedrijfsnetwerk met de 3G/4G-router van Daikin.

Gebruiksvriendelijke bediening vanaf de cloud

Eenvoudige opvolging van het energieverbruik

Bediening van meerdere locaties 

(1) Alleen voor VRV
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Toepassingen 
Flexibiliteit voor 
verschillende locaties

Banken en kleine kantoren 
Wat u moet onthouden:

 Met de Daikin Intelligent Tablet Controller is er bediening ter plaatse mogelijk, 
die beperkt kan worden en kan worden geïntegreerd in de bedienings- en 
controlesystemen van het hoofdkwartier

 Intuïtief en gebruiksvriendelijk 

 De Daikin Cloudservice biedt een flexibele oplossing die kan meegroeien 
wanneer uw bedrijf uitbreidt

 De Daikin Cloudservice gebruikt beveiligde communicatie die de veiligheid van 
uw interne bedrijfsnetwerk verzekert. Deze kan zelfs buiten uw netwerk draaien 
met de 3G/4G-router van Daikin

 Complete oplossing voor uw bank of uw klein kantoor

Airconditioning
Verschillende temperatuurzones

Lobby: 20°C Kantoor: 22°C
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Kleinhandel en restaurants
 
Wat u moet onthouden:

 Met de Daikin Intelligent Tablet Controller kunt u alles centraal bedienen, 
waardoor u verschillende temperaturen voor verschillende zones kunt instellen 

 U kunt programma's voor, tijdens en na de openingsuren instellen om energie 
te besparen

 De plaatselijke bediening van de Daikin Intelligent Tablet Controller kan beperkt 
worden (bij het personeel) en kan worden geïntegreerd in de bedienings- en 
controlesystemen van het hoofdkwartier

 Intuïtief en gebruiksvriendelijk 

 De Daikin Cloudservice biedt een flexibele oplossing die kan meegroeien met 
uw bedrijf 

 De beveiligde communicatie waar de Daikin Cloudservice gebruik van maakt, 
houdt in dat uw interne betalingsnetwerk beveiligd is. Deze kan zelfs buiten uw 
netwerk draaien met de 3G/4G-router van Daikin

Verwarmen en koelen

Noodstop
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Residentieel 
Wat u moet onthouden:

 Gebouweigenaars kunnen vanaf één centrale locatie problemen 
oplossen of opvolgen dankzij de functie voor meerdere locaties

 Met de Daikin Cloudservice kunnen bewoners hun systemen 
bedienen, waar ze ook zijn

 Gebruiksvriendelijke en intuïtieve optionele aanraakscherminterface
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Z380C-1A023A (optioneel scherm)

DCC601A51

Optionele cloudservice

DCC601A51

DCC601A51
Vermogeninput kW 0,015 (1)
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 32
Maximaal aantal aansluitbare buitenunits 7
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 136x384x92
Omgevings- 
temperatuur

Werking Min. °C -10
Max. °C 50

Opslag Min. °C -20
Max. °C 60

Relatieve vochtigheid < % 85
Communicatie DIII-NET Aantal 1

Opmerking DIII-NET (F1F2)
Ethernet Aantal 1
Ingangsklem Digitaal Aantal 4

Voeding Frequentie Hz 50/60
Spanning V 110-240 AC

Stroom Maximaal zekeringsampèrage (MFA) A 16

(1) Inclusief de vermogeninput van de voeding, de CPU-module en de I/O-module | De afmetingen zijn inclusief de voeding, de CPU-module, de I/O-module en de vereiste ruimte tussen de verschillende onderdelen | De afmetingen van het optionele scherm 

zijn: hoogte: 209 mm, breedte: 123 mm, diepte: 8,5 mm

Functieoverzicht

Opties

Specificaties

http://www.daikin.be/nl/commercieel/oplossingen/bediening/intelligent-tablet-controller/

Lokale oplossing Cloudoplossing
Talen Afhankelijk van toestel ter plaatse EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, SV, NO, 

FI, CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK
Systeemopbouw Aantal aansluitbare binnenunits 32 onbeperkt (afhankelijk van abonnement)

Bediening van verschillende sites

Controle en 
bediening

Basisbedieningsfuncties (AAN/UIT, modus, filterteken, instelpunt, 
ventilatorsnelheid, ventilatiemodus, kamertemperatuur, …)
Blokkering afstandsbediening

Alle toestellen AAN/UIT

Zonebediening

Groepsbediening

Weekprogramma

Jaarprogramma

Vergrendelingscontrole

Instelpuntbegrenzing

Visualisatie van energieverbruik per bedrijfsmodus

Aansluitbaar op DX split, Sky Air, VRV

VAM, VKM-ventilatie

Luchtgordijnen

Tablet

Opties voor lokale bediening Cloudopties Software

Zenpad-tablet van 8” voor lokale bediening Z380C • - -
Asus 4G-N12 router 4G-N12 • - -
Online bediening - voor controle en bediening op afstand DCC001A51 - • -
Meerdere locaties – voor controle, bediening en vergelijking 
van meerdere locaties op afstand (per locatie vereist) DCC002A51 - • -
Volledig – bevat de pakketten DCC001/002/003A51 DCC004A51 - • -
App voor tablet – toepassing voor Z380C-tablet (download via de Play Store, 
alleen voor Android) - - •

Tool voor indienststelling - - •
Tool voor software-update - - •

De Daikin Cloudservice is een service met een jaarabonnement. Neem met ons contact op voor meer informatie.
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Join  
the mission

Join the mission, samen met Daikin.  

 › De eerste cassettes met R-32-koelmiddel in heel Europa
 › Uniek: de combinatie mogelijk met de Daikin zelfreinigende Roundflow cassette
 › 68% kleinere ecologische voetafdruk dan soortgelijke R410A-systemen
 › Hoogste seizoensrendement met een SEER-score tot 7,35
 › 15% minder koelmiddelvulling dan R410A-systemen
 › Geen jaarlijkse koelmiddelinperkingscontrole nodig
 › Nieuwe eigenschappen: continue fluisterstille werking, 5 ventilatorsnelheden,  
langere leidinglengte tot 85 m

 › Beschikbaar in combinatie met de  nieuwe Daikin Intelligent Tablet Controller 

Zoek niet verder naar onklopbaar design, 360° comfort, het hoogste energierendement,  
de laagste milieu-impact en lagere bedrijfskosten

-68%

Tablet

Verlaag de ecologische voetafdruk dankzij  
de Sky Air Seasonal Smart Bluevolution Cassette

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux 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 Belux 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 Belux.

Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door Platzer Kommunikation, Duitsland

Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieptogramma 
voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits 
(AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele 
koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van 
het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: 
www.certiflash.com

Daikin Belux Gent  Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44
Daikin Belux Herentals  Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30
Daikin Belux Waver  Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)

Daikin-producten worden verdeeld door:


