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DCM601A51

Integrace s

inteligentními
systémy řízení

Přehled systému

Až 2 560 skupin
HUB

K jednomu iTM Integrator lze připojit
maximálně 5 systémů intelligent Touch
Manager

Vnitřní modem
(doplněk)

Síťový servisní systém klimatizace

DCM601A51

Telefonní linka

Linka D III-NET

Max. 64 skupin

vnitřní jednotky

~

HRV

LAN

Internet
Intranet

Max. 7 adaptérů

Linka adaptéru iTM plus
LAN

DCM601A52
Zpráva o selhání
zařízení
e-mailem

Port Di/Pi

Linka Di/Pi
Max. 200 m

USB paměť

Rozhraní WAGO
V/V modul

V/V modul

V/V modul

Přístup na web

Přístup na web
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Požární alarm

Měřič kWh

Osvětlení

Čerpadlo

Ventilátor

Snímač

Kompletní balíček Daikin pro řízení klimatizace budovy
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UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST
››

str. 6

Intuitivní uživatelské rozhraní

››

Vizuální zobrazení uspořádání a přímý přístup k hlavním funkcím vnitřních jednotek

››

Veškeré funkce jsou přímo přístupné jak prostřednictvím dotykové obrazovky, tak i webového rozhraní

INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ ENERGIE
Nástroje pro chytré řízení energie umožňují monitorovat, zda je energie využívána v souladu s plánem, a pomáhají
odhalovat příčiny plýtvání energií, čímž maximalizují účinnost systému.

str. 11

str. 12

››

Plány zaručují správný provoz v průběhu celého roku

››

Úspora energie díky vzájemnému blokování provozu klimatizace s dalšími zařízeními, jako jsou např. vytápění, osvětlení apod

››

Funkce automatického poklesu

FLEXIBILNÍ VELIKOST I INTEGRACE
››

Velikost: modulární konstrukce pro použití v malých i velkých aplikacích

››

Integrace: od jednoduchého řízení klimatizace až po řízení BMS osvětlení, čerpadel prostřednictvím V/V WAGO

SNADNÝ SERVIS A UVEDENÍ DO PROVOZU
››

Vzdálená kontrola nádrže s chladivem omezuje nutnost návštěv v místě instalace

››

Lze zaregistrovat a zobrazit kontaktní informace dodavatelů údržby

››

Automatické odesílání e-mailů upozorňujících na selhání a případné potíže

››

Intelligent Touch Manager lze napojit na servisní systém klimatizační sítě pro nepřetržité monitorování provozních
podmínek a stavu
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Uživatelská

přívětivost
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Díky intuitivnímu menu mohou i zcela noví uživatelé ovládat a monitorovat systém jako experti
Náhled seznamu
Toto menu, navržené tak, aby bylo maximálně jednoduché a přehledné, zobrazuje základní
informace a rychlý přehled celkového stavu ve formátu seznamu. Pomocí funkce třídění lze
pro účely porovnávání a vyhodnocení identifikovat klimatizační jednotky provozované za
stejných podmínek a se stejným stavem.

Zapnuto

Označení filtru

Vypnuto

Chyba

Náhled uspořádání
Speciální funkce využívá půdorysný plán budovy pro vizuální zobrazení
systémových zařízení. Není tudíž nutné pamatovat si všechny jejich názvy, neboť
si je uživatelé snadno dokáží vyhledat v tomto půdorysném přehledu. Výběrem
vnitřní jednotky se též okamžitě zpřístupní veškeré hlavní funkce.

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, nizozemština, portugalština.
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Přehledná historie správy
Intelligent Touch Manager neprovádí pouze jednoduchý záznam poruch systému, nýbrž zaznamenává i přehlednou historii událostí,
ke kterým v zařízení došlo, a to včetně provozních stavů, změn stavu, automatického ovládání a nastavení. Tím napomáhá optimalizaci
systému, a tudíž i dalším energetickým úsporám a komfortu, jakožto i preventivní údržbě.

Snadný přístup k široké škále různých menu
Uživatelé si mohou jednoduše otevřít pokročilé menu, a to prostým dotykem ikony na hlavní obrazovce.

Automatické řízení

Systémová nastavení

Řízení provozu

VŠECHNY FUNKCE PŘÍMO PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM STANDARDNÍHO WEBOVÉHO ROZHRANÍ
Řízení klimatizace přes počítač
Můžete spravovat svůj klimatizační systém prostřednictvím počítače, a to s použitím stejného vizuálního uspořádání jako má samotný
Intelligent Touch Manager.

Systém

Nejsou zapotřebí žádné
vzdálené řídicí systémy

Centrální řízení více budov
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Inteligentní řízení

energie

PLÁNY ZARUČUJÍ SPRÁVNÝ PROVOZ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU
Nastavením kalendáře lze celoročně zautomatizovat každodenní správu klimatizačních zařízení,
a optimalizovat tak energetické úspory a komfort.
Týdenní plán lze nastavit pro kteroukoli klimatizační jednotku
a její skupinu.
Správce může rovněž nastavit vypnutí/zapnutí, bod nastavení
a následující podmínky:
• Předchlazení a předehřátí • Automatický pokles vysoký/nízký
• Omezení vzdáleného řídicího systému • Rozšíření časovače
• Bod nastavení pro směnu • Otáčky ventilátoru • Omezení
bodu nastavení
Lze nastavit období dovolených a speciálních dní. Měsíční
plány lze v kalendáři snadno kontrolovat.
U každého plánu lze nastavit datum vypršení platnosti. Plán lze
tak díky kalendáři automaticky měnit podle ročního období.

VZÁJEMNÉ BLOKOVÁNÍ S OSTATNÍM ZAŘÍZENÍM
Intelligent Touch Manager nabízí možnost vzájemného blokování, které se neomezuje pouze na
jednoduché spouštění a vypínání. Tento automatický zámek umožňuje systému maximalizovat výkon
klimatizačního zařízení například díky režimu chlazení zdarma nebo větrání s časovou prodlevou.

Příklad 1 Chlazení zdarma

Signál
k provedení
validace

Klesne-li venkovní teplota pod bod nastavení uvnitř budovy,
chlazení se vypne a namísto toho systém začne prostřednictvím
větrání přímo přivádět venkovní vzduch, čímž šetří energii.

Signál pro
zastavení
chlazení
Venkovní teplota je nižší než předem stanovená teplota

Příklad 2 Řízení větrání

Hladina CO2 je nízká

Větrací zařízení je ovládáno v závislosti na dvou různých
hladinách CO2. Systém tak rovněž brání nadměrné ventilaci, a tím
i energetickým ztrátám, přičemž současně udržuje skvělý komfort.
Hladina CO2 je vysoká

Otáčky
ventilátoru
jsou nižší
Otáčky
ventilátoru
jsou vyšší

Vzájemné blokování zajišťuje spolupráci všech systémových komponent, šetří energii a zvyšuje komfort.
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Příklad 3 Klimatizační zámek podle
stavu obsazenosti místnosti

Signál Stop

Systémy řízení klíčovou kartou a snímače obsazenosti detekují
stav využívání místnosti a automaticky mění bod nastavení nebo
vypnou klimatizaci v případě, kdy v místnosti nejsou žádné osoby.

Signál Stop

Stav klíčové karty

Signál požárního
alarmu

Příklad 4 Požární alarm
Vzájemným blokováním požárních alarmů může systém provést
nouzové vypnutí klimatizace a větracích jednotek.

Vypne všechny klimatizační jednotky
v dotčených prostorách s ochranou
proti požáru

NEBO
Vypne všechny
klimatizační jednotky

NÁSTROJE PRO CHYTRÉ ŘÍZENÍ ENERGIE
Energy navigator
Spotřebu energie veškerých zařízení (včetně klimatizačních jednotek) lze snadno monitorovat pomocí funkce Energy Navigator.
Uživatelé tak mohou identifikovat jednotky, které jsou zdrojem plýtvání (jednotky, které nadměrně chladí nebo běží zbytečně
v neobsazených místnostech), a sledovat, zda využívání energie běží v souladu s plánem.
Funkce Energy Navigator poskytuje rovněž podporu při formulaci a ověřování energeticky úsporných opatření, čímž napomáhá zajistit
pokročilé řízení energií.

Měřič kWh

Měřič kWh

Adaptér iTM plus (až 7)
Měřič kWh

Napájení
Měřič kWh

Osvětlení

Měří se hodinová spotřeba energie a Intelligent Touch Manager
zaznamenává data odeslaná z elektroměru.
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Akumulovaná data jsou zobrazena v přehledném grafu.
Údaje o spotřebě energie jsou prezentovány buď podle dní nebo měsíců. Systém rovněž zobrazuje údaje o energetickém cíli
a projektovanou spotřebu, jakožto i srovnávací hodnoty předchozího a současného roku - to vše v jednoduchém a srozumitelném
formátu - a napomáhá tak zajistit řízení energetických úspor.

Denní spotřeba elektrické energie

Měsíční spotřeba elektrické energie
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1 - Varovná indikace

4 - Cíl aktuálního měsíce

1 - Varovná indikace

5 - Cíl aktuálního roku

2 - Skutečná denní spotřeba energie

5 - Prediktivní čára

2 - Skutečná měsíční spotřeba energie

6 - Prediktivní čára

3 - Kumulativní čára

6 - Denní průměr k dosažení cíle měsíce

3 - Cílová měsíční spotřeba energie

7 - Měsíční cíl k dosažení cíle roku

4 - Kumulativní čára

Porovnání s předchozím rokem

Informace o řízení energie lze zkontrolovat přes počítač
LAN

3

1

4

2

1 - Spotřeba energie v aktuálním roce

3 - Kumulativní čára předchozího roku

2 - Kumulativní čára aktuálního roku

4 - Spotřeba energie v předchozím roce

Spotřeba energie je automaticky vyhodnocována pro každou místnost.
Na základě souhrnných údajů Intelligent Touch Manager automaticky identifikuje místnosti a klimatizační jednotky, které se výrazně
odchylují od pravidel provozu, jež stanovil uživatel pro dobu provozu a teplotní nastavení. Systém označí místnosti, v nichž lze dosáhnout
nejvyšších energetických úspor.

4
5

1

6
2
3
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1 - Oblast grafu

4 - Název místnosti

2 - Počet hodin odchylky od pravidla

5 - Počet hodin a dní odchylky od pravidla

3 - Počet dní odchylky od pravidla

6 - Spotřeba energie navíc

Čím je místnost více
vpravo, tím vyšší je
spotřeba energie
navíc.

FUNKCE PPD
Spotřeba energie je proporčně vypočítána pro každou vnitřní jednotku. Údaje pak lze použít pro řízení
spotřeby energie a pro výpočet poplatků za využívání klimatizačních jednotek pro příslušné nájemníky.
Jsou monitorovány provozní informace jednotlivých vnitřních jednotek,
což umožňuje rozdělení výkonu na venkovních jednotkách.

Nájemník A
VYSOKÉ

PPD* od firmy Daikin uchovává záznamy
o rozdělování výkonu na každou vnitřní
jednotku. Fakturační výpočty pro
klimatizační jednotky provádí rychle
a automaticky.

Provozní informace z jednotlivých
vnitřních jednotek
Doba provozu
Teplota místnosti
Poměr otevření expanzního ventilu

Automatický výpočet celkové
spotřeby energie jednotlivých
vnitřních jednotek

iče

kW
h

Nájemník B
NÍZKÉ

Faktura
Faktura

Nájemník B

ís
zn
Pu
l

Nájemník C
STŘEDNÍ

ig
ná

lz

m

ěř

Faktura

Měřič kWh

Nájemník A

Nájemník C

Celková spotřeba energie

*PPD (Power Proportional Distribution) je metoda
výpočtů společnosti Daikin.

Získání dat PPD je jednoduché.
Výstup dat PPD je ve formátu CSV a tento
soubor lze stáhnout do počítače či na
USB paměťové zařízení a následně pak dle
libosti zpracovat a spravovat.

USB paměť

9

DALŠÍ NÁSTROJE PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY
Automatické přepínání
Chlazení / vytápění jednotlivých místností lze automaticky změnit v závislosti na bodu nastavení a teplotě místnosti.
* V případě tepelného čerpadla typu VRV lze chlazení / vytápění změnit současně pro celý VRV systém.

Funkce automatického poklesu
Neobsazené místnosti, jako jsou např. kanceláře v noci, nemají potřebu maximálního výkonu klimatizace, tedy udržování
komfortního prostředí. Funkce automatického poklesu změní bod nastavení klimatizace v neobsazených místnostech, čímž
omezuje spotřebu energie a účty za elektřinu jsou tudíž nižší.

Rozšíření časovače
Za účelem úspory energie
v neobsazených místnostech systém
automaticky vypne klimatizaci po
uplynutí určité, předem nastavené
doby. Tato funkce dokáže šetřit energii
v různých typech budov, včetně
například škol, učeben, zasedacích
místností apod.

Zapnuto

Zapnuto

Trvání (30-180 min)

Vypnutí

Zapnuto

Vypnutí

Trvání

Uživatel spustí vnitřní
jednotku

Klouzavá teplota
Tato funkce slouží ke změně bodu nastavení za účelem snížení rozdílů mezi venkovní a vnitřní teplotou.
Je užitečná zejména u vstupů do budov a podobných míst, neboť účinně brání teplotním šokům a rovněž dokáže spořit
energii.
Bod nastavení chlazení se mění
podle venkovní teploty

Bod nastavení chlazení
Max.

Min.
K teplotnímu šoku dochází v místech, kde je
značný rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou.
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Teplotnímu šoku lze zabránit zajištěním
postupného snížení teploty, jež minimalizuje
skokový rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou
poblíž vstupu do budovy.

Min.

Max.
Venkovní teplota

Flexibilní
velikosti i integrace
VELIKOST
Modulární konstrukce pro použití v malých i velkých aplikacích
Jeden řídicí systém Intelligent Touch Manager může ovládat až 512 skupin vnitřních jednotek (v kombinaci až se 7 adaptéry iTM plus).
Prostřednictvím integrátoru iTM můžete začlenit až 5 iTM a spravovat až 2 560 skupin vnitřních jednotek z jediného iTM.

Až 2 560 skupin
HUB

K jednomu iTM Integrator lze připojit
maximálně 5 systémů
intelligent Touch Manager

INTEGRACE
Od jednoduchého řízení klimatizace až po řízení BMS osvětlení, čerpadel prostřednictvím V/V WAGO
Díky modulárnímu přístupu uznávaného V/V Wago můžete v závislosti na velikosti budovy přidat přesný počet V/V. WAGO je připojen
k iTM přes sběrnici Modbus.

Osvětlení
Osvětlení

Osvětlení
Osvětlení

Čerpadlo
Čerpadlo

Čerpadlo
Čerpadlo

Ventilátor
Ventilátor

Ventilátor
Ventilátor

Snímač
Snímač

Snímač
Snímač
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servis
a uvedení do provozu
Snadný

VZDÁLENÁ KONTROLA NÁDRŽE S CHLADIVEM
Jednoduché, komfortní a nákladově efektivní splnění požadavků na F-plyny u kontroly nádrže
s chladivem prováděné dvakrát ročně.
Není nutné, aby technik dojížděl na místo instalace:
•

Vzdálené nastavení času a data kontroly nádrže s chladivem.

Žádné narušování komfortu nájemců
•

Vzdálenou kontrolu lze provádět v nočních hodinách.

Jak to funguje?

Vzdálené nastavení času

Připojení k místu prostřednictvím sítě 3G
nebo internetu.

Kontrolu lze provádět v nočních hodinách.

Ověření výsledku

ZJEDNODUŠENÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Zobrazení kontaktních informací údržby
Lze zaregistrovat a zobrazit kontaktní informace dodavatelů údržby.

E-mailové upozornění pro oznámení poruch
E-mailová upozornění jsou odesílána okamžitě a jejich účelem je informovat příslušné strany o poruše zařízení připojeného
k intelligent Touch Manager. Systém v tomto e-mailu uvádí modely zařízení, chybové kódy apod., aby tak umožnil příjemcům
okamžitou reakci.
Systém

E-mailová upozornění
jsou odesílána na
smartphony a do
počítačů.

Lze zaregistrovat až 10
e-mailových adres.
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Servisní systém klimatizační sítě (volitelná údržba).
Intelligent Touch Manager lze připojit k servisnímu systému klimatizační sítě společnosti Daikin. Ten slouží ke vzdálenému
monitorování a ověřování provozního stavu klimatizačních jednotek. Prostřednictvím své schopnosti předvídat poruchy zajišťuje
tato služba zákazníkovi klidnou mysl.
Intelligent Touch Manager se hladce připojí k servisnímu systému klimatizační sítě Daikin dostupnému 24 hodin denně.*

Zaměstnanci v centru monitorují výskyt
poruch a hledají jejich původ prostřednictvím
Internetu.

Problém

Předběžné varování o poruše pomáhá
předcházet pozdějšímu náhlému výskytu
problému.

I obtížnou identifikace poruch lze
monitorovat na dálku.
Umožňuje vyslat servisní techniky
bez nutnosti telefonátu od
zákazníka.

Repair

Rychlé opravy, jelikož
servisní technici znají
příčinu problému
předem.

* Z důvodu restrikcí v určitých místech a různé doby vydávání se obracejte na zástupce společnosti Daikin individuálně a žádejte o podrobnosti.

ÚSPORA DOBY UVÁDĚNÍ DO PROVOZU DÍKY NÁSTROJI PRO PŘEDBĚŽNÉ ZPROVOZNĚNÍ
Uvedení systému VRV do provozu nikdy nebylo jednodušší a rychlejší. Tři flexibilní způsoby umožňují
zprovoznit VRV systém způsobem, jaký požadujete.
1. Zprovoznění VRV přímo z iTM a úspora času díky:
•
•

automatické registraci připojených vnitřních jednotek
automatickému přiřazení správného typu a ikony vnitřní
jednotky

2. Export nastavení systému uváděného do provozu a jeho snadné
přizpůsobení prostřednictvím počítače:
•
•

šetří čas, neboť pracujete na svém počítači
umožňuje přizpůsobit nastavení systému kdekoliv, není
nutná přítomnost v místě instalace

3. Příprava projektu s přípravným softwarem před uvedením do provozu:
•
•

zkracuje dobu strávenou v místě instalace, neboť je třeba
pouze načíst nastavení
umožňuje přizpůsobit nastavení systému kdekoliv, není
nutná přítomnost v místě instalace
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FUNKCE A DOPLŇKY

Funkce Intelligent Touch Manager
KATEGORIE

Základní funkce

FUNKCE

POZNÁMKY

Adaptér iTM plus (DCM601A52)

Maximální počet adaptérů: 7

Body řízení

Maximální počet bodů řízení: 650
(počet bodů řízení připojení D III: 512)

Oblasti

Maximální počet oblastí: 650
Maximální počet hierarchií oblastí: 10

Podporované jazyky

angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, nizozemština, čínština
a japonština

Monitorovací obrazovky

Zobrazení ikonami

Ikony zobrazují provozní stav zařízení.

Náhled seznamu

Jsou zobrazeny podrobné informace o každém bodu řízení.

Náhled uspořádání

Lze vytvořit až 60 obrazovek.
Do historie lze zaznamenat až 100 000 událostí, včetně poruch, provozních stavů,
automatického řízení a systémových informací. Je rovněž zaznamenáván původ operací.

Historie
Plán

Automatické řízení

Počet programů: 100
Lze nastavit až 20 akcí / den.
Týdenní plán

Lze nastavit 7 dní v týdnu + 5 speciálních dní.

Roční kalendář

Speciální dny lze nastavit podle data nebo měsíce/týdnu/dne v týdnu.
Nastavení speciálních dní lze znovu použít každý den.

Sezónní plán

Programy pro příslušné sezóny lze měnit podle data.

Vzájemné blokování

Počet programů: 500
Vzájemné blokování je možné pro zapnutí / vypnutí, poruchu, analogovou hodnotu
a přepínání provozních režimů.

Nouzový vypínač

Počet programů: 31

Automatické přepínání

Počet přepínaných skupin: 512

Teplotní limit

Počet skupin s teplotním limitem: 8
Horní rozsah limitu: 32-50 °C
Dolní rozsah limitu: 2-16 °C

Klouzavá teplota

Počet skupin s klouzavými teplotami: 8
Rozsah venkovních teplot: 18-34 °C
Rozsah bodů nastavení: 16-32 °C

Optimalizace režimu vytápění (HMO)

Je zabráněno zbytečnému vytápění.

Rozšíření funkce časovače

Zastavení provozu je volitelné v rozsahu 30, 60, 90, 120 a 180 minut.

Funkce automatického poklesu

Bod nastavení automatického poklesu lze nastavit pro 2 vzorce.
Teplotní rozsah: 1-7 °C, -1 -7 °C (bod nastavení pro směnu).

Poměrné rozdělení výkonu

Hodinové poměrné rozdělení výkonu vede k zaznamenání až 13 měsíců.
Systém podporuje výstup dat ve formátu CSV.

Energy navigator

Skutečné výsledky denní / měsíční spotřeby energie jsou zobrazeny v grafech.
Lze porovnávat s předem stanovenými hodnotami / skutečnými výsledky z předchozího roku.
Systém automaticky identifikuje neefektivní provoz vnitřních VRV jednotek a vypočítává
plýtvání energií.

Webový přístup

Webový prohlížeč může zobrazovat stejný typ obrazovky jako intelligent Touch Manager.
Je možné zaregistrovat až 4 správce a 60 obecných uživatelů.
Přístupová práva k obrazovkám a provozním údajům lze u obecných uživatelů omezit.

E-mailová upozornění

Lze nastavit až 10 e-mailových adres.
Adresy pro zasílání upozornění na poruchy lze nastavit podle rozsahu bodů řízení.
Ověřovací metodu SMTP serveru je možné zvolit od žádného ověření, POP před SMTP až po
SMTP-AUTH.

Automatická registrace

Systém automaticky detekuje vnitřní jednotky připojené k D III-NET a automaticky zaregistruje
ikony pro příslušné modely.

Zabezpečení

Je k dispozici funkce zámku obrazovky.
U každého obecného uživatele lze nastavit omezení přístupu.

Spořiče obrazovky

Lze nastavit 3 vzory spořičů obrazovky.

Nastavení kontaktních informací

Je možné zaregistrovat kontaktní informace na servis.

Síťový servisní systém klimatizace

Musí být uzavřena servisní smlouva.

Servisní systém klimatizační sítě s úsporami energie

Musí být uzavřena servisní smlouva.

Řízení dat

Vzdálený přístup

Systém

Servis klimatizační sítě
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Funkce integrátoru iTM
KATEGORIE

FUNKCE

POZNÁMKY

intelligent Touch Manager (DCM601A51)

Maximální počet jednotek: 5

Body řízení

Maximální počet bodů řízení: 3 250
(počet bodů řízení připojení D III: 2 560)

Oblasti

Maximální počet oblastí: 3 250
Maximální počet hierarchií oblastí: 10

Podporované jazyky

angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, nizozemština, čínština a japonština

Základní funkce

Typy bodů řízení a cílových zařízení / rozhraní
BOD ŘÍZENÍ

PODPOROVANÉ ZAŘÍZENÍ

POČET BODŮ ŘÍZENÍ

Vnitřní jednotky kompatibilní s D III
Adaptér rozhraní pro SkyAir (DTA102A52)
Základní funkce

Maximum: 512 *1
Adaptér rozhraní pro rezidenční vnitřní jednotku (KRP928BB2S)
Souprava adaptéru pro centrální řízení (DTA107A55)

Venkovní

VRV venkovní jednotky

Maximum: 80

Ventilátor

Ventilátor se zpětným získáváním tepla

Maximum: 512 *1

D3 chladicí jednotka

Vzduchem chlazené chladicí jednotky kompatibilní s D III (UWA/Y) / vodou chlazené chladicí jednotky (ZUW)

Maximum: 320 *2

Port Di pro intelligent Touch Manager
Di

Maximum: 32 *3
Port Di adaptéru iTM plus

Externí Di

Wago Di

D3 Dio

Univerzální adaptér (DTA103A51)

Externí Dio

Wago Di, Do

Maximum: 512 *4

Maximum: 512 *4

Port Pi pro intelligent Touch Manager

Maximum: 32 *3

Pi
Port Pi adaptéru iTM plus
Maximum: 80
Interní Pi

Spotřeba energie VRV venkovních jednotek

Externí Ai

Wago Ai

Maximum: 512 *4

Interní Ai

Teplota místnosti, bod nastavení
D3 chladicí jednotka - teplota vody na vstupu / výstupu

Maximum: 512 *4

*1: Celkem zařízení pro připojení D III (vnitřní, ventilátor, D3 chladicí jednotka, D3 Di, D3 Dio)
*2: Maximální počet bodů řízení pouze pro D3 chladicí jednotky
*3: Celkem bodů řízení Di/Pi
*4: Celkem externích Di, externích Do, externích Ai a interních Ai

Dodávaná zařízení DAIKIN
MODEL

POLOŽKA

DCM601A51

intelligent Touch Manager

DCM601A52

Adaptér iTM plus volitelný doplněk

DCM601A53

Integrátor iTM volitelný doplněk

DCM002A51

Software iTM proporčního rozdělování výkonu
volitelný doplněk

DCM008A51

Software iTM Energy Navigator volitelný doplněk

Zařízení dodávaná
z místních zdrojů
POLOŽKA

SPECIFIKACE

USB paměť

USB 2.0
Je možné využívat až 32 GB paměti

Počítač pro přístup na web

Windows XP Professional SP3 (32bitové)
Windows VISTA Business SP2 (32bitové)
Windows 7 Professional SP1 (32bitové, 64bitové)
Monitor: 1024x768 nebo více
Webový prohlížeč: Internet Explorer 8, 9
Firefox 10.0
Flash Player Ver 11.1

V/V systém WAGO

Komunikační jednotka Modbus: WGDCMCPLR
Napájecí jednotka 24 V ss: 787-712
Stejnosměrný napájecí modul 24 V: 750-613
Konektor: 750-960
Koncový modul: 750-600
Di modul: 750-400, 750-432
Do modul: 750-513/000-001
Ai modul: 750-454, 750-479
Modul termistoru: 750-461/020-000
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budova IBC - Pobřežní 3 - 186 00 Praha 8
www.daikin.cz
Tel.: +420 221 715 700, Email: office@daikin.cz

Produkty Daikin distribuuje:

ECPCS13-302 • CD • 04/ 13 • Copyright Daikin
Vytištěno na bezchlorovém papíře. Připravil La Movida, Belgie
Odpovědný vydavatel: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou
závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V.
sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme
žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti,
spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty
a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího
upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv
zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu,
které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace tohoto prospektu, nebo
by se k němu mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv
společnosti Daikin Europe N.V.

