
Eenvoudige bediening van uw airconditioning

via uw mobiele telefoon of computer
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Inhoud

Daikin Europe N.V.

Daikin staat wereldwijd hoog aangeschreven met meer dan

80 jaar ervaring als succesvolle producent van kwalitatief

hoogstaande airconditioners voor industriële, commerciële

en residentiële toepassingen.

I. BEDIEN UW AIRCONDITIONINGUNITS
VIA UW MOBIELE TELEFOON

Systeemopbouw
Kenmerken
- Controlefuncties
- Regelfuncties
- Foutmelding

II. BEDIEN UW AIRCONDITIONINGUNITS
VIA UW COMPUTER

Systeemopbouw
Kenmerken
- Controlefuncties
- Regelfuncties
- Foutmelding
- Rotatiefunctie
- Functie voor back-up-werking

III. SPECIFICATIES
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Tot 4 Daikin airconditioningunits (Sky Air of VRV) kunnen worden aangesloten op een speciale
DS-NET adapter en modem voor gebruik en bediening via uw mobiele telefoon.

I. Bedien uw air
conditioningunits
via uw mobiele telefoon

In-/uitschakelingMobiele
telefoon

Storing

GSM-modem
DS-NET adapter

RS232C

Tot 4 units / 1 adapter

Systeemopbouw
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Report DAIKIN DS-NET
#1 On 20degC Cool
#2 On 30degC Heat
#3 On 20degC Fan
#4 Error A0

DAIKIN DS-NET
#2 Error A0

#1 on #2 off #3 on
#4 on
#1 cool
#3 fan
#4 20

#1 on #2 off #3 on
#4 on
#1 cool
#3 fan
#4 20
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CONTROLEFUNCTIES

U kunt uw airconditioningunits bewaken door
eenvoudig een SMS via uw mobiele telefoon te
verzenden met het woord "Rapport":
• Start/stop
• Bedrijfsmodus (ventileren/koelen/verwarmen)
• Temperatuurinstelling
• Foutcode

REGELFUNCTIES

U kunt uw airconditioningunits bedienen door
eenvoudig een SMS via uw mobiele telefoon te
verzenden:
• Start/stop
• Bedrijfsmodus (ventileren/koelen/verwarmen)
• Temperatuurinstelling

Verzendscherm*

Verzendscherm* Antwoord
scherm*

Antwoord
scherm

* U kunt selecteren of u wel
of geen reactie wilt

ontvangen.

FOUTMELDING

Wanneer een fout optreedt, zal er automatisch een
SMS naar uw mobiele telefoon worden verzonden
(foutmelding).

Antwoord
scherm

Kenmerken

k e n m e r k e n
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Beheer de airconditioningunits op afstand eenvoudig via de publieke telefoonlijnen. Ontvang
e-mailberichten over storingen, terwijl er automatisch een noodbediening wordt gestart.
Staat een gecentraliseerd beheer toe van max. 2.000 airconditioningunits (Sky Air en VRV-units)
in 50 locaties.

Publieke
telefoonlijn

Gebouw

Staat toegang toe
tot 10 adapters
op 1 locatie.

Max. 4 units

RS485

RS232C

Bewakings-pc

Staat een
gecentraliseerd
beheer toe van
50 locaties
van dit
systeemtype.

Modem

Modem

Gebouw

Systeemopbouw

II. Bedien uw
airconditioningunits
via uw computer

Gebouw

Storing
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CONTROLEFUNCTIES

U kunt uw airconditioningunits bewaken via uw
computer.
• Start/stop
• Ingestelde temperatuur
• Bedrijfsmodus
• Kamertemperatuur
• Foutcode
• Filtersymbool resetten

REGELFUNCTIES

U kunt uw airconditioningunits bedienen via uw
computer.

Hoofdscherm

Locatiescherm

Toegangsscherm

Kenmerken

FOUTMELDING

Het systeem informeert u direct per e-mail wanneer er een storing is opgetreden in een
airconditioningunit. Als uw computer een dergelijk e-mailbericht kan doorsturen naar een
mobiele telefoon, kunt u altijd op de hoogte blijven van storingen, ongeacht waar en wanneer.

E-mail overgedragen

Storings
melding

Adapter
DTA113B51

Back-up-bedieningseenheid

Modem

Modem
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ROTATIEFUNCTIE

De rotatiefunctie sluit beurtelings één van de airconditioningunits af, behorende tot eenzelfde
samengestelde groep, en dat op vaste tijdsintervallen. Dit verlaagt de bedrijfsbelasting van elke
unit, verlengt de levensduur van  elke unit en vermindert de frequentie waarop storingen
optreden.

Adapter
DTA113B51

AAN

Units worden om beurten
gestopt op vaste
tijdsintervallen

Opvolgende rustperioden helpen bij het verlengen van de algemene levensduur van de units.

AAN

AAN

UIT

FUNCTIE VOOR BACK-UP-WERKING

De functie voor back-up-werking garandeert een automatische inwerkingtreding van de in
"stand-by" unit wanneer een van de actieve airconditioningunits in dezelfde groep een storing
aangeeft.  Dit zorgt ervoor dat de binnentemperatuur niet plotseling stijgt voordat de reparaties
kunnen worden voltooid en voorkomt het afsluiten van de gehele airconditioninginstallatie.

AAN AAN UIT UIT

AAN UIT UIT

AAN Noodbediening UIT

Van de werking van de
andere airconditioningunits
in de groep wordt
automatisch een back-up
gemaakt.

Storing

Storing
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Door zijn unieke positie als fabrikant van
airconditioners, compressoren en
koelmiddelen is Daikin sterk begaan met het
milieu.
Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar de
positie van marktleider op het gebied van
producten met een beperkte impact op het
milieu.
Om dit te bereiken moet een breed
assortiment producten op ecologisch
verantwoorde wijze worden ontworpen en
ontwikkeld. Bovendien moet een
energiebeheersysteem worden ingevoerd
om energie te besparen en afval te
beperken.

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgium

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende
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Toevoer - Spanning

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits

Afmetingen(mm)

Installatiemethode

Communicatiefuncties via GSM

via computer

Omgevingstemperatuur/vochtigheid bedrijfsomstandigheden

Regelfuncties via GSM

via computer

Controlefuncties via GSM

via computer

Functies voor controle van storingen

Automatische modusveranderingsfuncties via GSM

via computer

Functie voor back-up-werking via GSM

via computer

III. Specificaties
DTA113B51

DC 16 V, geleverd door R/C lijn

4 units per adapter PCB (via GSM), 40 units bij aansluiting van 10 adapters (via computer)

100x100x35

Ingebouwd in de binnenunit of ondergebracht in een speciaal kastje

RS232C, GSM-modem

RS232C, AT-modem, RS485

-10 tot 50 °C, max. 95% RV

Start/stop, bedrijfsmode (ventileren/koelen/verwarmen), temperatuurinstelling

Start/stop, bedrijfsmode (ventileren/koelen/verwarmen), temperatuurinstelling, luchtstroomrichting, luchtdebiet, reset filtersymbool

Start/stop, bedrijfsmode (ventileren/koelen/verwarmen), temperatuurinstelling, foutcode

Start/stop, bedrijfsmode (ventileren/koelen/verwarmen), temperatuurinstelling, luchtstroomrichting, luchtdebiet, reset filtersymbool

Functie voor melden van storing

Ja

Ja

Ja

Ja

• DS-NET adapter: DTA113B51
• Software voor besturingspaneel: DPC001B51

Modelvariaties

Opmerkingen

Alle Sky Air en VRV-units kunnen worden
aangesloten.

Geschikte Modellen

1. Er is een afstandsbediening vereist voor elke binnenunit die is aangesloten op deze adapter.
2. Als de adapter is aangesloten, is een dubbele werking op de afstandsbediening niet mogelijk. Een gecombineerd gebruik met een infrarode

afstandbediening is ook niet mogelijk.
3. Een gecombineerd gebruik met gecentraliseerde afstandsbedieningen, Intelligent Touch controller, BACnet® Gateway en een adapter voor

afstandsregeling van een groep is niet mogelijk.
4. Deze adapter is compatibel met een groot assortiment binnenunits voorzien van bedrading voor afstandsbediening. In sommige gevallen is echter een

installatiekast of installatiebord vereist. (4 stroomkabels met een verschillende lengte zijn voorzien in de verpakking.)
5. Netwerkapparatuur, een internet service provider contract, een AT-modem, zoals hierboven is vermeld, enz., zijn vereist voor een verbinding met het

internet.

Het is mogelijk dat het systeem niet geïnstalleerd kan worden door de staat van de telefoonlijn.

Daikin-producten worden verdeeld door:

“Deze catalogus dient enkel ter informatie en verbindt Daikin
Europe N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft
de inhoud van deze catalogus 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 Europe N.V. wijst
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou
voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de
interpretatie van deze catalogus. De inhoud is onderworpen aan
het auteursrecht van Daikin Europe N.V..”

Daikin Europe N.V. heeft de LRQA-keuring
gekregen voor zijn kwaliteitsbeheersysteem dat
voldoet aan de ISO9001-norm. ISO9001 is een
kwaliteitsgarantie die zowel betrekking heeft op
het ontwerp, de ontwikkeling en de productie als
op de productgebonden diensten.

Het ISO14001-certificaat staat garant voor een
doeltreffend milieubeheersysteem dat bijdraagt
tot de bescherming van de gezondheid van de
mens en het milieu tegen de mogelijke inwerking
van onze activiteiten, producten en diensten en
tot het behoud en de verbetering van de kwaliteit
van de omgeving.

Daikin-units voldoen aan de Europese regelgeving
met betrekking tot de veiligheid van producten.

EPLNL07-301_gewijzigd  04-09-2007  11:25  Pagina 8


