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Controle Central via

 SMARTPHONE, TABLET OU PC

para sistemas VRV

SVM

             CONTROLE     
             CENTRALIZADO



APLICÁVEL NA LINHA DE PRODUTOS

A EMPRESA

A Daikin apresenta a nova versão do controle SVM
(Smart VRV Manager). Com ele você pode controlar
seu equipamento de ar condicionado VRV de qualquer 
lugar da sua empresa com o uso do Tablet, Computador 
ou Smartphone através da rede Wi-Fi ou internet. 
Automatize o funcionamento do ar condicionado 
e restrinja o set point da unidade interna. 

Acesso rápido e fácil via computador, tablet ou celular.

O EQUIPAMENTO

A Daikin é uma empresa japonesa líder mundial em 
sistemas de ar condicionado para uso residencial, comercial 
e industrial. Nascida em 1924, está presente em 145 países 
com mais de 60.000 funcionários e 82 centros de 
produção.

Presente com sua linha de produtos há mais de 10 anos  
no Brasil, a Daikin passou, a partir de abril de 2011, a atuar 
com equipe própria em nosso país.

Nosso sucesso se deve à atenção aos princípios 
fundamentais regentes da marca, que preza pela inovação 
e excelência absoluta em tecnologia, que garantem aos 
nossos clientes total confiabilidade, segurança e qualidade 
sem igual no que se refere a climatização de ambientes.

Continuaremos com a missão de apresentar ao mundo 
tecnologias que tragam mais conforto para a vida das 
pessoas e o seu cotidiano.

CONTROLE CENTRALIZADO

O�ce

SVMPC1 SVMPC2



• Indicador da unidade mestre
• Indicador de temperatura do ambiente
• Pronto para acesso via internet
• Alerta via E-mail
• Ajuste automático dos ícones
• Cadastro de até 100 usuários
• Função Calendário

• Acesso como Administrador/Usuário
• Restrição no ajuste de temperatura
• Função Setback
• Antena Wi-Fi integrada
• Conecta até 20 unidade internas (grupos) através da placa DTA
• Opcional: conecta até 40 unidades internas (grupos)*

SVMPC1

ALARME VIA E-MAIL
Registra as informações de alarmes ocorridos e 
envia automaticamente um e-mail para o gerenciador 
previamente  cadastrado.

*SVM precisa estar conectado a internet

SVMPC2

• Restrição no ajuste de temperatura
• Controle pelo Administrador
• Indicador de temperatura do ambiente
• Indicador da unidade mestre
• Antena Wi-Fi integrada
• Ajuste automático dos ícones
• Alerta via E-mail
• Gerenciamento de até 512 unidades internas
através do controle central ITM
• Pronto para acesso via Internet
• Cadastro de até 200 usuários

Permite também o gerenciamento de outros sistemas como 
ventilação, iluminação, bombas e sensores.

Operações gerenciadas 
por administradores

e usuários.

Personalize o uso do seu SVM 
com a seleção de idiomas.
Desligue e ligue o ar condicionado 
com apenas um clique.

*Necessário aquisição de mais uma placa DTA116A51



MATRIZ SÃO PAULO - SP
Rua Cerro Corá, 2144/2150
Bairro Alto da Lapa
São Paulo - SP
CEP: 05061-400
Tel: (11) 3123-2525

FILIAL PORTO ALEGRE - RS
Av. Carlos Gomes, 222 - 8º andar
Bairro Boa Vista
Porto Alegre - RS
CEP: 90480-000
Tel: (51) 3406-1447

FILIAL RIO DE JANEIRO - RJ
Av. Luiz Carlos Prestes 180 - 3º andar
Bairro Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22775-055
Tel: (21) 2112-4957

FILIAL RECIFE - PE
Rua Padre Carapuceiro, 858 - 6º e 7º andar
Bairro Boa Viagem
Recife - PE
CEP: 51020-280
Tel: (81) 3059-4307

Especificações, desenhos e outros conteúdos que constam neste folheto estão atualizados até Maio de 2017, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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                          NÍVEL DE ACESSO

Função Usuário
SVMPC1 SVMPC2

Administrador Administrador

Liga / Desliga

Ajuste de Temperatura

Modo de Operação

Ajuste de Ventilação

Ajuste de Defletor

Ligar / Desligar Tudo

Alteração de Senha Usuário

Código de Alarme

Sinal de Filtro

Apagar Sinal de Filtro

Temperatura de retorno do ambiente

Indicador da Unidade Mestre

Acesso via internet

Alteração de Língua

Temporizador Desliga

Registrar / Apagar Usuário

Definir acesso de unidades internas

Alterar nome da unidade interna

Alterar ícone da unidade interna

Restrição no Ajuste de Temperatura

Função Calendário

 Preparado para gerenciamento remoto (MSM)

Requisito do Controle Central DTA ITM

www.daikin.com.br

DAIKIN McQUAY
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TELA DE LOGIN E 
NAVEGAÇÃO

O SVM versão residencial possuí uma linguagem simples e intuitiva 
que permite controlar e visualizar todos equipamentos de sua residência 
através de um smartphone. 

SVMPR1
CONTROLE NA PALMA DA SUA MÃO.
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