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intelligent
Tablet Controller
com ligação à cloud

Gestão da sua empresa na ponta dos dedos

Inclui nov
os
pacotes d
e
manutenç
ão
preditiva
e
otimizaçã
o!

O intelligent Tablet Controller
gere a climatização interior com
um controlo simples e central
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Estratégias de controlo
eficazes
As instalações comerciais, especialmente as lojas, são grandes consumidoras de energia. Frequentemente,
têm zonas diferentes, com necessidades de aquecimento e arrefecimento distintas. Além disso, requerem
sistemas de deteção de incêndio e segurança para as instalações como um todo. O nosso intelligent Tablet
Controller com ligação ao Daikin Cloud Service fornece a solução para controlar os diferentes sistemas a
partir de um ponto central ou através da cloud.

Gestão simples e central

Monitorização simples do consumo

O intelligent Tablet Controller, o nosso sistema de
gestão de pequenas lojas ou espaços comerciais,
fornece controlo sobre o sistema HVAC. Também é
intuitivo e simples de utilizar para si e para os seus
funcionários.

Pode também monitorizar o consumo energético de
forma altamente visual, identificar áreas de desperdício
de energia e reduzir o consumo energético graças ao
Daikin Cloud Service opcional. Além disso, pode usar
como referência diferentes locais para otimizar o custo
por metro quadrado.

Controlo zona a zona

Acesso remoto a vários locais

Se pretende uma solução completa com controlo zona
a zona da climatização e outros serviços do edifício, o
Daikin Cloud Service é a resposta. Maximiza a eficiência
e reduz o consumo de energia e as emissões de
carbono, mantendo excelentes níveis de conforto.

Solução total controlada
a partir de um ponto central

Onde quer que esteja, o Daikin Cloud Service opcional
proporciona controlo total sobre uma ou mais
instalações através do PC, tablet ou smartphone.

intelligent Tablet Controller
Paragem de emergência
Arrefecimento e
aquecimento

Ventilação

Cortinas
de ar

Copa

Armazém

Provadores

Zona de vendas

Controlo individual pelos
funcionários

Reduza os custos de energia
em áreas que não requeiram
conforto definindo um intervalo de
temperatura mais amplo e diferente

Definições personalizadas para
proporcionar uma zona mais
quente para os provadores, para o
máximo conforto dos clientes

Um temporizador define as
condições pré-laborais, laborais e
pós-laborais

Controle um a

∞ locais com o Daikin Cloud Service

https://www.daikin.eu/intelligent-tablet-controller.html
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Porquê escolher o Daikin

intelligent Tablet Controller?
Controlo intuitivo

Controlo intuitivo

O ecrã tátil torna a interface bastante intuitiva
Assegura o maior conforto dos clientes e
eficiência energética ao limitar a capacidade de os
funcionários alterarem as definições

Controlo eficaz e económico
O sistema pode ser programado de forma a ter
em conta diferentes requisitos a diferentes alturas
do dia, nomeadamente no período pré-laboral
(antes da abertura), laboral (durante o horário
de funcionamento) e pós-laboral (após o fecho).
Assim, certifica-se de que apenas o aquecimento
ou arrefecimento essencial está a funcionar quando
necessário

Vista de ícones

O sistema garante conforto máximo durante
as horas de funcionamento, uma vez que
cada unidade interior pode ser controlada
individualmente de acordo com a zona da loja para
criar uma climatização personalizada para essa
zona
Económico, apenas necessita de um controlo “plug
& play” para todo o edifício.
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Vista de lista detalhada

Porquê escolher o

Daikin Cloud Service?
Controlo remoto e visualização da energia
Coloca-o no comando da gestão energética

Monitorização de vários locais
De um a um número ∞ de locais

Controle e monitorize as suas instalações, onde quer que se
encontre
Controlo e monitorização centralizados de todas as
instalações
Verifique erros remotamente sem ter de se deslocar ao local
Visualize o consumo energético e reduza o desperdício de
energia comparando diferentes instalações

CONTROLO
LOCAL

Proprietário

Instalador/
gestor técnico

Assistência e diagnóstico remotos
Supervisão especializada da Daikin, para que possa concentrar-se no seu negócio
Aviso prévio de desvios no sistema para maximizar o tempo de atividade do sistema e evitar reparações de emergência
Os fornecedores de serviços têm acesso a dados operacionais para que possam chegar ao local preparados
Assistência remota com especialistas em caso de erros

24/7

Aconselhamento e otimização
Tire o máximo proveito do seu sistema através do aconselhamento de especialistas
Relatório de análise e otimização periódico por especialistas
Ações personalizadas para maximizar o conforto e a eficiência energética
Maior vida útil do sistema, uma vez que o sistema funciona de forma adequada

O Daikin Cloud Service exige uma assinatura. Contacte o seu representante de vendas local para mais informações.

https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring.html
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Gestão

flexível e segura
Solução local flexível
Gira as instalações de acordo com as suas necessidades, utilizando um controlo por ecrã tátil local e intuitivo ou remotamente através de
Daikin Cloud Service ou uma combinação de ambos.

›› Interface intuitiva
›› O moderno ecrã tátil opcional adapta-se a qualquer interior
›› Integra unidades Daikin Split, SkyAir, VRV, ventilação e cortinas de ar Biddle
›› Solução completa graças à integração de equipamento de terceiros

Medidor
de kWh

Contacto
de janela

Entrada de
impulso ou
Entrada digital
Router fornecido localmente
AL-CCD07-VESA-1

Z380M

Tabl
e

t

DCC601A51

Alimentação elétrica

Módulo CPU

Rede Daikin
Split,
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, ventilação, cortinas de ar

Módulo E/S

Controlo, onde quer que esteja
A combinação do Daikin intelligent Tablet Controller e Daikin Cloud Services proporciona
controlo total sobre uma ou mais instalações onde quer que esteja, através do PC, tablet ou
smartphone.

Controlo intuitivo da cloud

›› Controlo online flexível a partir de qualquer dispositivo
(computador portátil, tablet, etc.)

›› Monitorize e controle um ou vários locais
›› Analise o consumo energético de diferentes instalações
›› Acompanhamento do consumo energético para cumprir os
regulamentos locais

Acompanhamento simples do consumo energético

Via internet ou via ligação 3G/4G
Controlo de vários locais

…

Reduza o custo
por metro quadrado
Identifique fontes de desperdício e reduza a
utilização de energia
Compare diferentes locais para identificar
consumos elevados de energia e otimizar o seu
funcionamento
O controlo central de todos os dispositivos elimina
qualquer risco de aquecimento e arrefecimento
simultâneos em situações em que seja instalado
um dispositivo de aquecimento em separado
Está em conformidade com acompanhamento
energético e legislação, reduzindo os custos de
investimento

Acompanha o crescimento
do seu negócio
O Daikin Cloud Service opcional foi concebido de
forma a tornar a monitorização e gestão de edifícios
ainda mais simples. O Daikin Cloud Service não só
permite controlar o sistema a partir de qualquer local,
como também desenvolver o sistema de controlo à
medida que a empresa cresce. Basta adicionar novas
funções ou instalações quando necessário.

Extra seguro
O Daikin Cloud Service utiliza uma comunicação
segura (mecanismo de interrogação sequencial) para
gerir e controlar o edifício. É altamente seguro e, como
tal, protege a rede da empresa. Caso seja necessário, o
Daikin Cloud Service pode até funcionar fora da rede
da empresa, através de um router 3G/4G.
https://www.daikin.eu/intelligent-tablet-controller.html
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Pacotes Daikin
Cloud Service

Controlo e
monitorização

Assistência e
diagnóstico
remotos

Aconselhamento
e otimização







(apenas
DCC601A51)

(apenas
DCC601A51)

(apenas
DCC601A51)

Gestão energética







Análise de vários locais







Histórico de alarmes e notificações por e-mail (apenas VRV)







Previsões e notificações por e-mail

✗





Acesso a dados operacionais

✗





Análise de uso interior

✗





✗





Diagnóstico e assistência remotos da Daikin

✗





Analise e aconselhamento periódicos para otimização da Daikin

✗

✗



✗

✗



Controlo, programação e interligação remotos

Análise de uso exterior

Pode ser combinado com programas de manutenção:
- Inspeção técnica
- Plano de manutenção preventiva
- Plano de manutenção abrangente

O Daikin Cloud Service exige uma assinatura. Contacte o seu representante de vendas local para mais informações.
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Aplicações

Flexibilidade para
diferentes instalações
Bancos e escritórios
A não esquecer:
O Daikin intelligent Tablet Controller oferece controlo local que pode
ser limitado e integrado com o controlo e monitorização da sede
Intuitivo e simples de usar
O Daikin Cloud Service oferece uma solução flexível que consegue
acompanhar o crescimento da empresa
A comunicação protegida do Daikin Cloud Service (mecanismo de
interrogação sequencial) garante a segurança da rede interna da
empresa. Pode até executar fora da rede através de um router 3G/4G
Solução total para o seu banco ou escritório

Ar condicionado
Zonas de temperatura diferente

Átrio: 20 °C

Escritório: 22 °C
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Paragem de
emergência

Aquecimento e arrefecimento

Outlets e restaurantes
A não esquecer:
O Daikin intelligent Tablet Controller oferece um controlo centralizado
que permite definir diferentes zonas para diferentes temperaturas.
Permite definir modos pré-laborais, laborais e pós-laborais para poupar
energia
O controlo local do Daikin intelligent Tablet Controller pode ser limitado
(entre os funcionários) e integrado com o controlo e monitorização da
sede
Intuitivo e simples de usar
O Daikin Cloud Service oferece uma solução flexível que consegue
acompanhar o crescimento da empresa
A comunicação protegida do Daikin Cloud Service (mecanismo de
interrogação sequencial) confere segurança à rede de pagamentos
interna. Pode até executar fora da rede através de um router 3G/4G
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Residencial
A não esquecer:
Graças à função de vários locais, os proprietários de edifícios podem
proceder ao acompanhamento ou resolução de problemas a partir
de uma localização central
O Daikin Cloud Service permite aos residentes controlar os seus
sistemas onde quer que se encontrem
Opção de interface de ecrã tátil intuitiva

11

DCC601A51
DCC601A51

Ecrã com fios opcional (AL-CCD07-VESA-1)

Serviços na cloud opcionais

Especificações
DCC601A51
0,015 (1)
32
7
136x384x92
-10
50
-20
60
85
1
DIII-NET (F1F2)
1
4
50/60
110-240 CA
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Potência absorvida
kW
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar
Número máximo de unidades exteriores possíveis de ligar
AlturaxLarguraxProfundidade
mm
Dimensões
Unidade
Temperatura
Funcionamento
Mín.
°C
ambiente
Máx.
°C
Armazenamento Mín.
°C
Máx.
°C
Humidade relativa <
%
Comunicações
DIII-NET
Quantidade
Observação
Ethernet
Quantidade
Terminal de entrada Digital
Quantidade
Alimentação elétrica Frequência
Hz
Tensão
V
Corrente
Amperagem máxima para o fusível (MFA)
A

(1) Inclui a potência absorvida da alimentação elétrica, o módulo CPU e o módulo E/S | As dimensões incluem a alimentação elétrica, o módulo CPU, o módulo E/S e o espaço necessário entre as diferentes partes

Descrição geral de funções

Solução local

Idiomas

Solução cloud
EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, SV, NO, FI,
CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK
ilimitado (depende da assinatura)

Depende do dispositivo local

Organização do
sistema
Monitorização e
controlo

Possibilidade de
ligar a

Nº. de unidades interiores possíveis de ligar
Controlo de vários locais
Funções de controlo básico (LIGAR/DESLIGAR, modo, símbolo de filtro, set-point,
velocidade do ventilador, modo de ventilação, temperatura ambiente, etc.)
Inibição de controlo remoto
Todos os dispositivos LIGADOS/DESLIGADOS
Controlo de zona
Controlo de grupo
Programação semanal
Programa anual
Controlo de bloqueio
Limitação de set-point
Visualização da utilização de energia por modo de funcionamento
DX split, Sky Air, VRV
Ventilação VAM, VKM
Cortinas de ar

Opções
Ecrã com fios para controlo local
AL-CCD07-VESA-1
Tablet Zenpad 8” para controlo local
Z380M
Pacote de controlo e monitorização
Pacote de assistência e diagnóstico remotos
Pacote de aconselhamento e otimização
Aplicação para tablet – transferência apenas para Android (Play Store).
(No caso de a aplicação AL-CCD07-VESA-1 estar pré-instalada)
Ferramenta de colocação em funcionamento
Ferramenta de atualização de software
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Opções para controlo local

Opções cloud
•
•
•

Software
-

-

-

•

-

-

•
•

•
•

O Daikin Cloud Service exige uma assinatura. Contacte o seu representante de vendas local para mais informações.
https://www.daikin.eu/intelligent-tablet-controller.html
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A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma
oferta contratual para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o
conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos.
Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que respeita a totalidade,
precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e
dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos
diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a
utilização e/ou a interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo
de copyright pela Daikin Europe N.V.

Impresso em papel sem cloro.

