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НОВИНКА              Системи централізованого управління

DCC601A51
Сучасний контролер 
централізованого управління 
з підключенням Cloud

2 рішення:

Рішення - місцеве управління
› Централізоване offline-управління за допомогою 

стильного екрану (опція)
› Стильний інтерфейс гармонійно поєднується з 

будь-яким інтер'єром

Структура системи

Рішення - Cloud
› Гнучке online-управління з будь-якого пристрою 

(ноутбука, планшета...)
› Управління і контроль одного або декількох 

об'єктів
› Оцінка витрат енергії різних пристроїв
› Споживання електроенергії у відповідності з

місцевими нормами

Спліт-система,
,  , VAM, вентиляція,
повітряні завіси

    Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс

    Гнучкий підхід для створення як автономних 

систем, так і систем для декількох 

об'єктів

    Комплексне рішення завдяки 

інтеграції обладнання інших 

виробників

    Управління і контроль невеликої 

комерційної будівлі незалежно від того, 

де Ви знаходитесь

Електроживлення   Модуль ЦП
WAGO

Online-управління з будь-якого пристрою

Модуль вводу/
виводу

Локальна мережа

Рішення - місцеве управління

DCC601A51

Аварійний
сигнал

Віконний
контакт

Імпульсний

або цифровий

вхід

Екран Daikin (опція) 

(місцевого управління) 

Z380C-1A023A

Роутер Daikin (опція) 4G-N12

СЛУЖБА DAIKIN 
CLOUD

http://planetaklimata.com.ua/ua/proizvoditeli/kondicionery-daikin/
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Комплексне рішення

› Комплексне рішення завдяки широкій інтеграції 
обладнання Daikin та інших виробників

› Підключення широкого діапазону блоків Daikin (Split, 
Sky Air, VRV, вентиляція, повітряні завіси)

› Просте централізоване управління всім будинком
› Підвищення ефективності продажу за рахунок 

поліпшення якості управління рівнем 
комфорту Вашого магазину

Служба Daikin Cloud

›  Контроль Вашого будинку незалежно від того, де Ви 

перебуваєте
›  Управління і контроль декількох об'єктів
›  Монтажник або технічний менеджер може віддалено 

зайти на Веб-сайт в разі несправності для
первинного усунення неполадок

›  Оцінка витрат енергії різних приладів
›  Управління і відстеження використання енергії
›  Тривалий контроль роботи блоків для

відстеження споживання енергії

Від одного до ∞ кількості об'єктів

Клієнт
Монтажник/

технічний менеджер

Огляд функцій

Зручне сенсорне управління

›  Стильний екран Daikin (опція) для місцевого 

управління, підходить до будь-якого інтер'єру
›  Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс
›  Комплексне рішення з простим управлінням
›  Просте введення в експлуатацію

Гнучкість

›  Входи через цифровий і імпульсний вхід для 

обладнання інших виробників, такого як лічильники
кВт/год, аварійні входи, віконні контакти, та ін.

›  Модульний підхід дозволяє нарощувати систему по
мірі зростання Вашого бізнесу

›  Управління групами внутрішніх блоків (до 32 груп) 
при максимальній кількості внутрішніх блоків 32 
одиниці

Рішення - місцеве управління Рішення - Cloud
Мови EN, FR, DE, IT, ES, NL, PT

Структура
системи

Кількість під'єднуваних внутрішніх блоків 32 32
Контроль декількох об'єктів

Управління та
контроль

Базові функції управління (ВКЛ/ВИМ, режим, символ стану фільтра, 
уставка, швидкість вентилятора, режим вентиляції, ...)
Заборона дистанційного управління

Всі пристрої ВКЛ/ВИМ

Групове управління

Щотижневий графік

Управління пов'язаною роботою

Обмеження уставки

Візуалізація використання енергії у різних режимах роботи

E-mail про помилку

Під'єднується до     DX спліт-система, Sky Air, VRV

Вентиляція VAM, VKM

Повітряні завіси

Внутрішній блок

Імпульсний
вхід

Цифровий вхід

МЕСТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

СЛУЖБА 
DAIKIN CLOUD
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