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VÄRNA OM  
DIN MILJÖ
Luftkonditionering och miljön

Luftkonditioneringssystem ger en mycket behaglig inomhusmiljö, vilket 
möjliggör optimala arbets- och levnadsförhållanden i de mest 
extrema klimat. 
Motiverade av en global medvetenhet om behovet av att minska slitaget 
på miljön har Daikin under senare år gjort stora ansträngningar för 
att begränsa de negativa effekter som tillverkning och användning av 
luftkonditioneringsutrustning medför. 
Följaktligen har modeller med energisparande funktioner och förbättrade 
metoder för ekoproduktion sett dagens ljus, vilket på ett betydande 
sätt bidrar till att begränsa påverkan på miljön.

OM DAIKIN

Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på närmare 85 

års erfarenhet av tillverkning av högkvalitativ luftkonditioneringsutrustning 

för industri, handel och bostäder.

Daikin-kvalitet

Daikins mycket avundade kvalitet kommer sig helt enkelt av den 

noggrannhet som tillämpas vid utformning, produktion och provning, och 

även eftermarknadssupport. Varje komponent väljs noggrant och utsätts 

för rigorösa test för att dess bidrag till produktens kvalitet och tillförlitlighet 

ska kontrolleras.

 Denna symbol markerar var Daikin har investerat i tekniker för 
att reducera påverkan av luftkonditionering på miljön.

  Symbolen finns på sidorna 9 till 11
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KONTROLLSYSTEM
För att kunna erbjuda maximal effektivitet måste kommersiella 
luftkonditioneringssystem ha en noggrann 24-timmarsövervakning. 

Daikin tillverkar och marknadsför en komplett serie med avancerade 
datoriserade system för styrning och övervakning och som är utvecklade 
med syfte att förenkla luftkonditionerarens hantering och minska 
energidriftskostnaderna. 

Daikins datorstyrda system erbjuder inte bara en sofistikerad reglering 
och en dag-för-dag övervakning som krävs för moderna högteknologiska 
luftkonditioneringsinstallationer – de förser ägare, hyresvärdar och hyresgäster 
i kommersiella byggnader med värdefulla uppgifter om konsumtion och en 
mängd andra driftsparametrar. Dedicerad centralstyrning kan tillämpas på 
installationer med både VRV® och mixad VRV®/Sky Air® och Split med upp 
till 1 024 inomhusenheter. Systemet kan även integreras med fastighetens 
driftsystem.
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HUVUDEGEN-
SKAPER
1. SPRÅK

Svenska ›
Franska ›
Tyska ›
Italienska ›
Spanska ›
Nederländska* ›
Portugisiska* ›

2. REGLERING

Webbapplikations- och Internetkompatibilitet ›
- Övervakning och styrning efter användare
-  Fjärrövervakning och -styrning av mer än 1 byggnad
-  Fjärrövervakning och -styrning av mer än 1 byggnad 

via Internet
Enkel hantering av strömförbrukningen: Proportionerlig  ›
strömfördelning (tillval)
PPD-data finns tillgänglig på nätverket   ›
via webbalternativ
Förbättrad historikfunktion ›
Http-anslutningsmöjlighet ›

3. KONTROLL

Individuell styrning (börvärde, start / stopp, fläkthastighet,  ›
etc) (Max. 2 x 64 grupper / inomhusdelar)
"Set back schedule"* ›
Förbättrad schemastyrningsfunktion  ›
(8 scheman, 17 mönster)
Årsschema ›
Flexibel gruppering i zoner ›
Fri kylfunktion ›
Automatisk växling mellan värme / kyla ›
Temperaturgräns ›
Uppvärmningsoptimering ›
Brandlarms-stoppkontroll ›
Interlockkontroll ›
Utökad HRV-övervakning och kontrollfunktion ›
Lösenordsskydd:   ›
3 nivåer (allmän, administration, service)
Snabba val och full kontroll ›
Enkel navigering ›

* Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information och 

tillgänglighet

NYHET ›››

NYHET ›››

NYHET ›››
NYHET ›››

NYHET ›››
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[iPU]

Ethernet 

• CSV-utdata av PPD-
resultat (tillval)

Kortmonterad 
ethernetport Länkas till effektmätaren vid användning 

av PPD-funktionen som tillval

Brandlarm

Fjärrövervakning / styrning via 
Internet, e-post 
Extra PPD-data finns på nätverket

Ingångskontakt för automatisk 
avstängning

DIII-NET

RS-232C

Pi-port
Inomhusenheter

DIII-NET PLUS-
adapter 

Kontrollerar  
kondens-vattenpump, 

belysning osv.

DIII-NET Möjliggör övervakning/styrning  
av upp till 64 enheter (grupper) 

Markering för 
övervakning av 

inpassering/utpassering 
i rum

HRV

HRVInomhusenhet

PCMCIA 
flash- 
minne

Felfunktioner

Inbyggt 
modem- 
funktion

DIO-enhet

DI-enhet

tredjepartsenhet  
(domotics, BMS, etc.)

4. ÖVERVAKNING

Åskådliggörande via grafiskt användargränssnitt (GUI) ›
Ändringsfunktion för displayens ikonfärger  ›
Inomhusdelarnas driftläge ›
Felmeddelanden via e-post (Webb-tillval) ›
Indikation av filterbyte ›
Multi PC ›

5. KOSTNADSEFFEKTIVITET

Arbetsbesparande ›
Lätt att installera ›
Kompakt design: begränsat installationsutrymme ›
Energibesparande ›

6. ANSLUTNINGSBART TILL:

VRV › ®

HRV ›
Sky Air › ® (via gränssnittsadapter)
Split (via gränssnittsadapter) ›

7. SYSTEMSKISS

Upp till 2 x 64 inomhusdelar kan styras ›
Inbyggd Ethernet-port (webb + e-post) ›
Digitala i / o-kontakter (tillval DEC101A51/DEC102A51) ›
Pekskärm (fullfärgs-LCD via ikondisplay) ›

8. ÖPPET GRÄNSSNITT

Kommunikation med tredjepartsenhet (domotics,  ›
BMS, etc.) är möjligt via ett öppet gränssnitt

ACNSS 
(underhållsservice 
som tillval)
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Ethernet

Brandvägg

LAN

HUBB

Internet

   

* En anordning för nätverkssäkerhet såsom en brandvägg är nödvändig vid anslutning via Internet

Systemexempel när en Internet-anslutning används

HANTERING
1. WEBBAPPLIKATIONS- OCh INTERNETKOMPATIBILITET

Gör det möjligt att övervaka och styra via Internet från en PC med din standard Microsoft IE webbläsare. Du behöver inte vara 
på plats för att styra ditt luftkonditioneringssystem. Det finns 3 olika alternativ med vilka styrningen också kan kombineras.

 Använda ett LAN1. 
 Anslutning via telefonnätet och dial-up router2. 
 Anslutning via en Internet-anslutning3. 

PC

PC

2. ENKEL hANTERING AV STRÖMFÖRBRUKNINGEN

Den intelligenta knappsatsen ger också information om den proportionerliga 
elektricitetsfördelningen, vilket gör det lättare att hantera strömförbrukningen. 
En extra programvara för att beräkna den proportionerliga 
elektricitetsfördelningen (PDD) gör det möjligt att spara elkonsumtionsdata 
(CSV-format) per timme för varje inomhusenhet (eller zon) som är ansluten 
till den intelligenta knappsatsen. Datan sparas på ett speciellt minneskort 
(13 månaders datalagring möjlig). Den kan sedan visas på en PC eller i ett 
kalkylprogram. Konsumtionsavgifterna kan sedan beräknas relativt de olika 
redovisningsmetoder som kan användas enligt de respektive förhållandena. 
När beräkningarna är klara kan räkningen skrivas ut.

Data av  
proportionerlig  
strömfördelning

Avgiftsberäkningen och  
utskriften av räkningen görs  
av servicepersonal.

PCMCIA-kort eller 
via webbalternativ

Upp till 3 kWh-meter
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4. FÖRBÄTTRAD hISTORIKFUNKTION

Med funktionen felhistorik får du en detaljerad förteckning över fel som 
uppstår. Detta är en viktig funktion för att kunna hantera systemet och 
dess felaktigheter. Det hjälper till att garantera att lämpligt underhållsarbete 
utförs.

5. hTTP-ANSLUTNINGSMÖjLIGhET

Kommunikation med tredjepartsenhet är möjligt via ett öppet 
gränssnitt

Men PPD-data kan nu nås via Internet.

Från början kunde PPD-data bara nås via 
ett PCMCIA-kort i varje byggnad.

PPD-data kan nås från avlägsna och från flera byggnader via Internet. Åtkomst kan fås från alla platser med en PC 
genom en kombination av webbåtkomst och PPD-funktion, på så sätt förenklas hanteringen av elförbrukningen.

Internet

3.  PPD-DATA FINNS NU TILLGÄNGLIG PÅ INTERNET VIA KOMBINERAD WEBBÅTKOMST OCh PPD-FUNKTION 
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KONTROLL
 1. "SET BACK"-FUNKTION

Med en enkel inställning kan byggnadens temperatur övervakas och styras 
både då kyla och värme krävs. Aktivering av den schemastyrda "set back"-
funktionen, som finns som tillval, reducerar bandbredden mellan övre och 
nedre temperaturinställningarna, vilket möjliggör att komfortzoner, snarare än 
börvärden, kan skapas för att därigenom spara energi. 

Denna "set back"-funktion måste emellertid aktiveras vid installationen 
eftersom den annars kommer i konflikt med schemat för standard iTouch 
Controller, temperaturgränsen, övre och nedre temperaturinställningarna 
samt växlingsfunktionerna.

  2. FÖRBÄTTRAD SChEMALAGD FUNKTION

Det finns möjlighet att göra ett automatiskt årsschema med specificering 
av dagliga uppstarts- och avstängningstider, temperaturinställningar och 
driftslägen.
Med 17 olika typer av inställningar (måndag-söndag + 10 specialdagar) kan 
upp till 16 förfaranden registreras per typ, t.ex. kan den intelligenta knappsatsen 
göra det möjligt att ställa in alla typer av scheman (upp till 8), inklusive drift av 
luftkonditioneringsenheten under alla årets dagar. I själva verket automatiseras 
den dagliga hanteringen av systemet. Effektiv automatisering medför också 
lägre elräkningar. (Inklusive besparingsalternativ vid dagsljus)

Kalenderskärm
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Värmning påbörjas
Kylning påbörjas

Kylning avslutasVärmning avslutas

Max. 
- 4 °C

Max.

Min.  
+ 4 °C

Min. 

Tid

Rumstemp.

Temp. °C

Temp. °C

16

16

19
21

21

26
Morgon

Morgon

Dagtid

Dagtid

Natt

Natt

Inst. 

temp.

Inst. 

temp. Utomhustemp.

Utomhustemp.

Fri kyla möjlig Fri kyla möjlig

100% fri kyla möjlig

Exempel på fri kyla under sommaren

Exempel på fri kyla under höst och vår

Rums  
temperaturen 
upprätthålls

inom intervallet

Uppvärmningsläge

 
 3. hRV INTERLOCK

Centraliserad drift av HRV (ventilation med värmeåtervinning) via iTouch 
Controller gör det möjligt att koppla samman VRV® luftkonditionering 
och HRV-enheter. Automatisk växling till ventilationsläge förenklar hela 
systemkontrollen och förbättrar väsentligen energibesparingen.

Kylningsläge

 
 5. TEMPERATURGRÄNS

Startar och stänger av luftkonditioneringen automatiskt för att förhindra att 
temperaturen blir alltför hög eller för låg, t.ex. i rum där ingen vistas.

förhindrar överhettning av utrustning och bildning av kondens i utrustning  ›
som temperaturstyrs i rum där ingen vistas.

hjälper också till att bevara värmen i hela byggnader genom att förhindra  ›
att rum där ingen vistas når extrema temperaturer nattetid.

  6. UPPVÄRMNINGSOPTIMERING

Styr luftkonditioneringens fläkt under värmeläget beroende på rums- och 
inställningstemperaturer så att temperaturen hindras från att stiga.

 
 4. FRI KYLA

Alternativet med fri kyla reducerar energiförbrukningen för luftkonditioneringen 
och använder energin på ett effektivare sätt genom att aktivt introducera 
friskluft i rum. Fri kyla upprätthåller inomhuskomfort genom introduktion av 
låg utomhustemperatur i rum.
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°C
Automatisk växling från 
värme till kyla

Automatisk växling från 
kyla till värme

Ändra börvärde
Börvärde 
kyla

Börvärde 
värme

Tid

VÄRME KYLA VÄRME

Ändra börvärde

Brandlarm

Tvingad
avstängning

Temp.skillnad

  7. INTERLOCKKONTROLL

Funktionen iTC stänger automatiskt av luftkonditioneraren så snart ett 
fönster öppnas i rummet.  Flera olika styrmöjligheter kan konfigureras. 
Exempelvis kan styrenheten länkas med en brandlarmsenhet 
som stänger av driften vid ett nödfall. Faktum är att alla funktioner  
“if ….then….” kan aktiveras via digitala ingångs-/utgångstillbehör eller iTC. 

  8. AUTOMATISK VÄxLING MELLAN VÄRME/KYLA 

Bibehåller den optimala rumstemperaturen genom att automatiskt välja 
kylnings- eller värmeläge efter rumstemperaturen på platser som utsätts för 
stora temperaturskillnader mellan natt och dag.

9. LÖSENORDSSKYDD

3 olika lösenordsnivåer kan registreras separat, och tillåta åtkomst till olika 
nivåer av styrfunktioner:

Allmänt ›
Administration ›
Service ›
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10. SNABBA VAL OCh KONTROLL

Med bara två eller tre enkla funktioner kan en enskild luftkonditioneringsenhet 
snabbt väljas och styras. 
Servicepersonalen kan bläddra sig fram för att söka, och sedan specificera 
luftkonditionering bara genom att röra vid ikonen. Ikoner visar driftstatus för 
luftkonditioneringen (luftkonditioneringarna), och med hjälp av menyn kan 
flera inställningar göras utan problem.

11. FULL KONTROLL

Det är möjligt att enkelt styra olika funktioner, inklusive inställning av driftsläge 
och temperatur.
Genom att röra vid "Drift/detaljer" kommer man till skärmen som används på 
daglig basis, och med en tryckning med en penna kan inmatning göras.

Ikondisplay Detaljerad ikondisplay

Listvisning

12. ENKEL NAVIGERING

Ändringar från ikoner till detaljerade ikoner eller till och med visning av lista kan göras efter servicepersonalens önskemål.
Med den intelligenta knappsatsen kan ikoner, detaljerade ikoner och listvisning ändras enligt hanterings- och övervakningskrav, 
oberoende av om information angående individuell inomhusenhet har bekräftats eller rumstemperaturer har jämförts.
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ÖVERVAKNING
1. ÄNDRINGSFUNKTION FÖR DISPLAYENS IKONFÄRGER

Ikonernas färger, som visar status för driften eller om den har stoppats, kan 
ändras. Detta gör det enkelt att anpassa displayen efter servicepersonalens 
önskemål eller efter andra kontrollenheter.

2. FELMEDDELANDEN VIA E-POST (TILLVAL)

Ethernet

Internet

HUBB

Företags-LAN

För att få felmeddelanden via e-post måste inställning göras. Dessutom måste platsen som ska nås ha en SMTP-
server. Rådgör med administratören för ditt företags LAN för detaljerad information om nödvändiga inställningar.

Om ett fel skulle uppstå kommer du att få ett felmeddelande via e-post.

13



3. DETALjERAD OCh LÄTTÖVERSKÅDLIG ÖVERVAKNING OCh DRIFT

Detaljerad och enkel övervakning och drift av system med upp till 2x 64 grupper av inomhusenheter  
(med maximalt 2x 128 inomhusenheter). 
Med bara en tryckning på skärmen kommer ikoner upp som gör det lätt att få information om systemstyrning. Den intelligenta 
knappsatsen hjälper servicepersonalen att utföra olika snabba och enkla funktioner, upprätta ett flertal inställningar och ta 
fram skärmbilder för att bekräfta detaljerna.

Komplett visning av  
status för alla  

luftkonditioneringar

Visar  
zonnamnen

Individuella namn  
och ikoner  
per enhet

Visar  
systemförhållande 

(automatisk avstängning, etc.)

Visar  
detaljerad  

innehållslista

Lösenordsskydd  
aktiverat/avaktiverat

Visar  
detaljerad information/data

Visar  
aktuell dag och klockslag

ON / OFF-inställningar  
för utvalda grupper  

och/eller zoner

Val av ikon-,  
detaljerad ikon-  
eller listvisning

Val av zon  
eller gruppvisning

ON/OFF för alla luftkonditioneringar
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Intelligent knappsats DIII-NET Plusadapter

Referens DCS601C51 DCS601A52
Strömförsörjning extern försörjning AC100 V-240 V, 50/60 Hz extern försörjning AC100 V-240 V, 50/60 Hz
Villkor för installationsmetod som ska användas JIS4 kopplingsdosa inbyggd i innerväggen -

Driftsförhållande
Omgivningstemperatur 0°C till 40°C -10°C till 40°C
Fuktighet mindre än 85 % rel. luftfukt (om ingen kondens) mindre än 90 % rel. luftfukt.

Dimensioner HxBxD mm 147x230x107 190x157x42
LCD-panel Stlk./ antal prickar/ antal färger 5,7 tum / QVGA 320x240 / 4 096 färger -
Max. antal inomhusgrupper 1 x 64 (2 x 64: kombinerat med DCS601A52) 1 x 64 
Max. antal utomhussystem 1 x 10 (2 x 10: kombinerat med DCS601A52) 10
PC & display inbyggd -
Ingång Touchpanel 10 bitars, kodad, analog ingång -

Kommunikationsfunk-
tioner

DIII-NET x 1 kommunikationsledning, luftkonditioneringsanläggning kommunikationsledning, luftkonditioneringsanläggning
Ethernet port för Webben och e-post -
RS-232C DIII-NET Plusadapter -
10BASE-T Webbalternativ -
Modem 999121A inbyggt modemfunktion -
PCMCIA-uttag flash-minneskort -

Ingångsterminaler
Digital ingång Di x 1 automatisk avstängning -
Pulsingång Pi x 3 strömmätning, puls strömmätning, puls

Utländsk certifiering
Informationssäkerhet - teknisk utrustning IEC60730 (inklusive IEC60335) IEC60730 (inklusive IEC60335)
Interferens (EMC) EN55022 Klass A, EN55024 EN55022 Klass A, EN55024

Projektdata och -teknik Konfiguration och teknik för varje projekt är nödvändigt. För mer information, kontakta Daikinleverantörer och -återförsäljare.

Beskrivning Referens Kommentarer

Mjukvara
DCS002C51 Mjukvara för proportionerlig strömfördelning (PPD)
DCS004A51 E-post/webbmjukvara
DCS007A51 Http-anslutningsmöjlighet

Hårdvara DCS601A52 DIII NET-Plus-adapter
DIII-Ai DAM101A51 Givare för utomhustemperatur, krävs för fri växling till kyla
Installationslåda KJB411A För väggmontering
Pekpenna 1264009 Reservdelsnummer för pekpenna för intelligent knappsats

Gränssnittsadapters
KRP928B2S För anslutning till Split-enheter
DTA102A52 För anslutning till R-22 / R-407C Sky Air®-enheter
DTA112B51 För anslutning till R-410A Sky Air®-enheter

Digital ingång DEC101A51 Ingångskontakter: 8 ingångar med extra felåterkoppling
Digital ingång/utgång DEC102A51 Ingångs-/utgångskontakter: 4 ingångar/utgångar med extra fel- och PÅ/AV-feedback

SPECIFIKATIONER

TILLbEÖR
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Den aktuella broschyren är enbart skapad i informationssyfte och 
utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe 
N.V.. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter 
bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för 
fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt 
syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras 
häri. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering 
därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för 
eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som 
uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen 
av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin 
Europe N.V.

Daikin Europe N.V:s kvalitetsstyrningssystem har 
godkänts av LRQA i enlighet med standarden 
ISO9001. ISO9001 rör kvalitetsförsäkran av 
konstruktion, utveckling och tillverkning liksom av 
produktrelaterade tjänster.

ISO14001 garanterar ett effektivtmiljöhanteringssystem 
som skyddar hälsan och miljön mot potentiell negativ 
inverkan från aktiviteter, produkter och tjänster och 
bidrar till att bevara och förbättra vår miljö.

Daikins enheter överensstämmer med samtliga 
Europa-direktiv gällande säkerhet av produkten.

VRV®-produkterna ligger inte inom ramen för 
Eurovents certifieringsprogram.

Daikins unika position som tillverkare av 
luftkonditioneringsutrustning, kompressorer 
och köldmedier har lett till att företaget är djupt 
engagerat i miljöfrågor. 
Sedan flera år tillbaka strävar Daikin 
efter att bli den främsta leverantören av 
produkter som har liten påverkan på miljön. 
För att möta den utmaningen krävs ekologisk 
design och utveckling av ett brett utbud av 
produkter och ett energihanteringssystem, 
som resulterar i energibesparing och minskad 
mängd avfall. 

Daikins produkter distribueras av:

Daikin Sweden AB

Besöksadress: Björnstigen 87, Solna

Box 3076

SE-169 03 Solna, Sweden

Tel: +46 (0)8 649 55 40

www.daikin.se


