
KNX-interface 
KLIC-DD, KLIC-DI

 › Integratie van Split, Sky Air en VRV  
in gebouwbeheersystemen / domoticasystemen

 › Bewaking en besturing van meerdere apparaten via 
één centrale controller

Split
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KLIC-DD van 45x45x15mm KLIC-DI van 90x60x35mm
Split Sky Air VRV

Standaardbesturing
Aan/Uit • • •
Modus Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen
Temperatuur • • •
Ventilatorsnelheidsniveaus 3 of 5 + auto 2 of 3 2 of 3
Swing Stop of beweging Stop of beweging Swing of vaste posities (5)

Geavanceerde functionaliteiten
Foutenbeheer Communicatiefouten, fouten Daikin-units
Programma's • • •
Automatisch uitschakelen • • •
Temperatuurbegrenzing • • •
Initiële configuratie • • •
Master-en-slave-configuratie • •

KLIC-DD

Sluit split-binnenunits aan op de KNX-interface van het domoticasysteem
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Domotica-

besturing

Sluit Sky Air-/ VRV-binnenunits aan op KNX-interface voor integratie in gebouwbeheersysteem

Overzicht KNX-interface

De integratie van Daikin-binnenunits via de KNX-
interface maakt het mogelijk om diverse apparaten, 
zoals verlichting en rolluiken, via één centrale 
controller te bewaken en besturen. Een bijzonder 
belangrijk kenmerk is de mogelijkheid om een 
'scenario' te programmeren - zoals “Afwezigheid" - 
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KNX-interface voor

KNX-interface/Daikin-protocol

KNX-interface/Daikin-protocol
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waarbij de eindgebruiker een reeks commando's 
selecteert die allemaal samen worden uitgevoerd 
wanneer het scenario wordt geselecteerd. Zo worden 
bijvoorbeeld in het scenario "Afwezigheid" de 
airconditioner uitgezet, de lichten uitgeschakeld, de 
rolluiken gesloten en het alarm ingeschakeld.
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KLIC-DI

Daikin-producten worden verdeeld door:

ECPNL15-310  06/15

Daikin Belux Gent  Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44

Daikin Belux Herentals  Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Waver  Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)




