De monitoringsservice
van Daikin

Altijd een oog op uw installatie
Daikin biedt verschillende monitoringsdiensten bij VRV-installaties,
koudwatermachines en luchtbehandelingskasten; van realtime
inzicht in de performance van uw installatie tot een storings
voorspeller en automatische doormelding. U kunt daarmee uw
installaties op afstand (laten) beheren, het energieverbruik managen
en de functionaliteit optimaliseren.

De voordelen van monitoring
Met monitoring maakt u mogelijke problemen met uw installatie
snel inzichtelijk. Zo verhoogt u de bedrijfszekerheid en bespaart u op
onnodige bezoeken van service engineers. U kunt uw installatie op
afstand bedienen of de volledige controle aan ons overlaten. Met hulp
van de ‘prediction’-software kunnen we proactief storingen oplossen,
zelfs op afstand. U kiest de ondersteuning die het beste past bij uw
behoefte.

Drie monitoringspakketten
Daikin biedt drie pakketten voor monitoring. U kunt kiezen uit meer of juist wat
minder ondersteuning. Voor alle installaties
en wensen hebben we een passende
oplossing. Een aantal van onze monitoring
services hebben wij al toegevoegd aan
onze onderhoudscontracten, andere kunt u
optioneel afnemen. Welk pakket u ook kiest,
de software van uw machine wordt altijd
remote up-to-date gehouden.

1 Basic
Een digitaal dashboard geeft u inzicht in
de prestaties en het energieverbruik van
uw installatie. De software van uw machine
wordt altijd remote up-to-date gehouden.
2 Diagnostic
U kunt zelf de instellingen van de machines
op afstand aanpassen en grafieken maken
van het energieverbruik of de prestaties.
Het systeem genereert automatisch een
alarmmelding bij een storing.

3 Optimization
Daikin neemt u al het werk uit handen.
Bij storingen ontvangen wij automatisch
een melding uit het systeem. Ons servicepersoneel volgt de melding dan meteen
op. Bij een All in-onderhoudscontract van
Daikin is het Optimization monitorings
pakket inbegrepen.

Uit welke monitoringspakketten kunt u kiezen?
Bediening & monitoring
- Software altijd up-to-date
- Dashboard: realtime inzicht in performance van de installatie
- Grafisch overzicht temperatuurverloop
- Settings maken op machine
- Automatisch gegenereerde alarmering
- Digitale Response
- Voorspelling van storing
- Alarmmelding automatisch opgevolgd door Daikin
- Binnenkort beschikbaar: analyse report van performance installatie
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Energy monitoring
- Binnenkort beschikbaar: visualiseren en beheren van uw
energieverbruik



Benodigde hardware*:
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iTouch Manager
Daikin On-Site

Tarieven

VRV
Koudwatermachines, Luchtbehandelingskasten

Op aanvraag

*) werkende internetverbinding vereist

Meer weten?
Wilt u gebruikmaken van onze monitoringsdiensten? Of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar service@daikin.nl,
bel 088 324 54 90 of ga naar daikin.nl/service.
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Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent
certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP),
luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren
(FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF).
Controleer de geldigheid van het certificaat online via
www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com
Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen
bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. in.
Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze flyer met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete
of impliciete 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 Europe N.V. 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 folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.

