Styresystemer

Intelligent Touch
Manager

Styresystem til mindre bygninger (BSM)

Komplet Daikin mini BSM
bygningsklimastyring
›› Komplet Daikin portefølje
integreret
›› Kan integreres med 3. parts
udstyr

Brugervenlig
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� Intuitivt interface
� Visuel layout visning og direkte adgang til indendørs
enhedens hovedfunktioner
� Alle funktioner kan nås direkte fra både
berøringsskærm og internetinterface

Intelligent energistyring
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� Giver mulighed for at overvåge om energiforbruget
er i overensstemmelse med planen
ūū Registrerer årsager til energispild og optimerer
dermed effektiviteten
� Udvidet programmering sikrer korrekt drift året rundt
� Sparer energi ved at koble klimaanlægsdrift sammen
med andet udstyr, såsom opvarmning, belysning
m.m.
� Setback funktion
� Glidende temperatur
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Fleksibel størrelse og integration
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� Fuld integration af Daikin portefølje (opvarmning,
klimaanlæg, køling)
NYT � BACnet protokol inklusive multi-state objekter til
integration af produkter fra andre producenter
� I/O til integration af udstyr som lys, pumper m.m. på
WAGO-moduler
� Modulært koncept for små og større anlæg
� Tilslut et ubegrænset antal ITM til din bærbare
computer eller PC

Nem vedligeholdelse og idriftsætning
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� Kølemiddebeholdning kan fjerntjekkes, man behøver
ikke være til stede
� Forenklet fejlfinding
� Spar tid på idræftsætningen via funktionen til forudidriftsætning
� Automatisk registrering af indendørs enheder
� Servicepartneres kontaktoplysnnger kan gemmes og
vises
� Der sendes automatisk en e-mail for at advare om
fejlfunktioner og potentielle problemer

System

Oversigt
Internetadgang

Internet
Extranet
LAN
3G
http brugergrænseflade

Integration af udstyr
fra andre producenter

Fuld styring af Daikin
HVAC-R portefølje
DCM601A51

ITM plus adapterlinje

Maks.
7 adaptere

Di/Pi linje

Brandalarm

Maks. 200 m

DCM601A52
Di/Pi port

kWt-måler

Direkte plug & play forbindelse!

indendørs enhed,
lufttæppe, hydroboks,

Pumpe

Ventilator

I/O modul

Belysning

I/O modul

luftbehandlingsenheder

Køling

WAGO
interface

Chillere og AHU

BACnet
protokol

Fan coils (FWF & FWC)

Split

Føler

Multi-state objekter

Elevator

Lufthåndteringsenhed

Alarm
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venlighed

Bruger

Intuitivt interface
Med de intuitive menuer kan selv en nybegynder
betjene og overvåge systemet, som om
vedkommende var ekspert.
Visning af liste
Den enkle menu, giver et hurtigt overblik over den generelle
status og de væsentligste oplysninger i form af en liste. Ved brug af
sorteringsfunktionen, bliver klimaanlæg der kører samme driftsbetingelser,
identificeret, sammenlignet og vurderet.

Tændt

Filtertegn

Slukket

Fejl

Layoutvisning
En speciel funktion anvender bygningens
etagegrundtegninger til at fremstille en visuel
visning af systemudstyret. Brugerne kan, uden
at det er nødvendigt at huske udstyrsnavne, helt
konkret se, hvor alt udstyret er placeret ved brug af
etagegrundtegningen. Når indendørs enheden vælges,
bliver alle hovedfunktioner direkte tilgængelige.

Tilgængelige sprog: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, hollandsk, portugisisk.
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Omfattende historik for management
I stedet for blot at gemme fejlhændelser, giver
Intelligent Touch Manager en omfattende historik
for hændelser på udstyret inklusive betjening,
statusændring, automatisk styring og indstillinger.
Dette medvirker til at optimere systemet og giver
yderligere energibesparelser og komfort samt virker
forebyggende for vedligeholdelsen.

Nem adgang til et bredt udvalg af menuer
Brugerne kan nemt åbne avancerede menuer blot ved
at berøre menuikonet fra hovedskærmen.

Automatisk styring

Alle funktioner kan nås
direkte via standard
internetinterface

Systemindstillinger

Driftstyring

System

Styr klimaanlægget via pc
Styr klimaanlægget via din pc ved brug af samme
visuelle layout nøjagtig som det ser ud på Intelligent
Touch Manager.

via internet

Central styring af flere bygninger
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styring

Intelligent energi

Udvidet programmering sikrer korrekt drift året rundt
Kalenderindstillinger kan automatisere den daglig styring af klimaanlægget for hele året og dermed optimere energibesparelserne og
komforten.
Der kan indstilles en ugentlig programmering for hver enkelt enhed
og dens gruppe.
Administratoren kan også indstille Start/Stop, indstillingspunkt samt
nedenstående funktioner:
ūū Forkøling/-opvarmning • Høj/lav setback
ūū Begrænsning af fjernbetjening • Timerudvidelse
ūū Ændring af indstillingspunkt • Blæserhastighed • Begrænsning af
setpoint
Ferie og særlige dage kan indstilles. Månedlige programmer kan
nemt tjekkes i kalenderen.
Der kan indstilles en udløbsdato for hver programmering. Dette gør
det muligt at aktivere et programmønster, der automatisk skifter i
forhold til årstiden.

Sammenkobling med andet udstyr
Intelligent Touch Manager tilbyder muligheder for sammenkobling, der går meget længere end blot at sammenkoble start og stop. Denne
automatiske sammenkobling sætter systemet i stand til at maksimere luftbehandlingsudstyrets ydelse via gratis køling eller tidsforsinket
ventilation.

Eksempel 1 Gratis køling

Signal til
ventilationsdrift

Når udendørstemperaturen er lavere end indendørs
indstillingspunktet, stopper køledriften, og udendørs
luften indføres direkte gennem ventilationsenheden
for at spare energi.

Udendørs temperaturen er lavere end den forudindstillede temperatur

Eksempel 2 Ventilationsstyring

CO2 niveau er lavt

Ventilationsudstyret styres afhængigt af de indendørs
CO2 niveauer. Energitab i form af overventilation
undgås samtidig med, at komforten fastholdes.

Signal til
stop af
køling

Ventilationsblæserhastighed sænkes
Ventilationsblæserhastighed øges

CO2 niveau er lavt

Sammenkobling sikrer, at alle systemkomponenter arbejder sammen, hvilket sparer energi og øger komforten.
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Eksempel 3 Klimaanlæg sammenkoblet med
gulvvarme
Når køling er slået til på klimaanlægget, stopper
gulvvarmen.

Eksempel 4 Klimaanlæg sammenkoblet med
status for personer til stede i rummet

Stopsignal

Stopsignal

Nøglekortsystemer og rumfølere registrerer, om
der er personer til stede i rummet eller ej og
skifter automatisk indstillingspunktet eller stopper
klimaanlæggets drift, når der ikke er nogen i rummet.

Status for nøglekort

Eksempel 5 Brandalarm

Signal for brandalarm

Ved sammenkobling med brandalarmer bliver
systemet i stand til at udføre nødstop af klimaanlægget
og ventilationsenhederne.

Stopper alle klimaanlægsenheder i det/
de berørte brandbeskyttelsesområder

ELLER
Stopper alle
klimaanlægsenhederne

Funktioner til intelligent
energistyring
Energinavigator
Energiforbruget for alt udstyret (inklusive
klimaanlægsenheder) kan nemt overvåges ved
brug af Energinavigatoren. Brugerne kan identificere
enhederne, der er årsag til energispildet (enheder
der overkøler eller bliver ved med at køre i rum, hvor
der ikke er nogen til stede), og kan følge op, når
energiforbruget er i overensstemmelse med planen.
Energinavigatoren giver også support ved formulering
og bekræftelse af foranstaltninger til energibesparelse
for at medvirke til at sikre avanceret energistyring.

kWt-måler

kWt-måler

vandmåler

Energiforbrug pr. time
måles og Intelligent Touch
Manager registrerer data
sendt fra energimålerne.

iTM plus adapter (op til 7)
gasmåler

Strømforsyning

kWt-måler
kWt-måler

Belysning

kWt-måler
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Indsamlet data vises i grafer, der er lette at forstå.
Data for energiforbrug vises for en dag eller en måned. Som en hjælp
til at sikre styringen af energibesparelsen vises endvidere energimålene
og data for budgetteret energiforbrug samt sammenligningsdata fra
tidligere års faktiske resultater - det hele i brugervenligt format.
Dagligt energiforbrug

Månedligt energiforbrug
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1

2

5

2

6

3

6

3

5

1

7
4

1 - Advarselsindikator
2 - Faktisk dagligt energiforbrug
3 - Linje for akkumuleret

4 - Mål for indeværende måned
5 - Forudsigelseslinje
6 - Dagligt gennemsnit for at nå
det satte mål for måneden

1 - Advarselsindikator
2 - Faktisk månedligt energiforbrug
3 - Mål for månedligt energiforbrug
4 - Linje for akkumuleret

5 - Aktuelt mål for året
6 - Forudsigelseslinje
7 - Månedligt mål for at nå det
satte mål for året

Sammenligning fra forrige år

Energistyringsoplysninger kan tjekkes på pc
LAN

3

1

4

2

1 - Energiforbrug dette år
2 - Linje for kumuleret i dette år

4 - Linje for kumuleret for forrige år
5 - Energiforbrug forrige år

Energiforbruget bliver automatisk vurderet for hvert enkelt
rum.
Ud fra de akkumulerede data identificerer Intelligent Touch Manager
automatisk de rum og klimaanlægsenheder, der vedvarende
afviger fra de driftsregler, som brugeren har indstillet for driftstid og
forudindstillede temperaturer. Systemet udpeger de rum, hvor de største
energibesparelser kan opnås.

4
5

1

6
2
3

1 - Dataindsættelsesområde

4 - Rumnavn

2 - Antal timer med afvigelse fra reglen

5 - Antal timer og dage med
afvigelse fra reglen

3 - Antal dage med afvigelse fra reglen
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6 - Ekstra energiforbrug

Jo mere rummet
er opad til højre,
jo mere ekstra
energiforbrug er der.

PPD beregner brugen af
klimaanlægget for hver enkelt
beboer

PPD funktion
Energiforbruget beregnes proportionelt for hver indendørs enhed.
Dataene kan bruges til energistyring og beregning af klimaanlæggets
forbrugsudgifter for hver enkelt beboer.

Driftsoplysninger for individuelle indendørs enheder overvåges, hvilket
giver mulighed for at fordele effekten på udendørs enheder.

Beboer A
HØJT

Driftsoplysninger for individuelle
indendørs enheder
Driftsvarighed
Rumtemperatur
Åbningsfaktor for udvidelsesventil

Automatisk beregning af
samlet effektforbrug for hver
enkelt indendørs enhed

ak
l fr
Pu
lss
ig
na
kWt-måler

Det er nemt at hente PPD data.
PPD data kommer ud i CSV-format til
en pc eller USB-hukommelsesenhed og
kan derefter frit behandles og bruges i
styringen.

Faktura
Faktura

W

t-m

åle

r

Beboer B
LAVT

Beboer C
MIDDEL

Daikins PPD* holder styr på fordelingen
af strømforbrug for hver enkelt
indendørs enhed.
Den beregner hurtigt og automatisk
fakturering af klimaanlæggets forbrug.

Faktura

Beboer B
Beboer A

Beboer C

Samlet effektforbrug

*PPD (Power Proportional Distribution
-effektproportionsfordeling) er Daikins
beregningsmetode for udlejningsejendomme

USB-hukommelse
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Andre energibesparende
funktioner
Timerudvidelse

Automatisk funktionsskift
Køle-/varmedrift for hvert rum kan ændres automatisk
baseret på indstillingspunktet og rumtemperaturen.
* Med en VRV varmepumpe kan køle-/varmedrift ændres på samme tid for hele
VRV-systemet.

For at bevare energien, når der ikke er personer i rummet, slår
systemet klimaanlægget fra, efter at en forudindstillet tid er
forløbet. Dette kan spare meget energi i mange forskellige
bygningstyper, inklusive klasselokaler i skoler, mødelokaler m.m.
Tændt

Tændt

Begrænsning af fjernbetjeningens
indstillingspunkt
Angiv minum og maksimum indstillingspunkt, så
brugeren ikke selv kan vælge en temperatur uden for
området, hvilket sparer energi.

slukker

Varighed (30~180 min.)

Tændt

Varighed

Bruger starter
indendørs enhed

Glidende temperatur
Denne funktion er beregnet til at ændre
indstillingspunktet for at reducere forskellene mellem
udendørs og indendørs temperaturerne. Det er især
nyttigt ved bygningsindgange og lignende steder,
da denne funktion på effektiv måde kan forhindre
et "varmechok", hvis man udsættes for et pludseligt
fald i temperaturen, og den kan også forbedre
energibesparelsen.

Nedsættelse
Lokaler, hvori der ikke befinder sig nogen, såsom kontorer
om natten, har ikke brug for maksimal klimaanlægsdrift
for at vedligeholde en passende temperatur og komfort.
Nedsættelsesfunktionen ændrer klimaanlæggets
indstillingspunkter i rum, hvor der ikke er nogen personer, for
at forhindre unødigt energiforbrug og giver dermed en mindre
el-regning.

Køleindstillingspunktet ændres i forhold til
udendørs temperaturen.

Køleindstillingspunkt
Maks.

Min.
Varmechok kan indtræde, når der er stor forskel på
indendørs og udendørs temperaturen.
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Varmechok kan undgås ved at sørge for
gradvist fald i temperaturen, hvilket vil
minimere trinforskellen mellem indendørs og
udendørs temperaturen tæt ved indgange.

Min.

Maks.
Udendørs temperatur

slukker

Fleksibel

i størrelse og integration
Internetadgang

I størrelse

Internet
Extranet
LAN
3G
http brugergrænseflade

modulært design for små og større anlæg
En enkelt Intelligent Touch Manager kan styre op til
512 grupper indendørs enheder (i kombination med op
til 7 iTM plus adaptere).
Fjern 2560

Via web adgangsfunktionen kan du styre et
ubegrænset antal iTM og grupper af indendørs
enheder.

I integration
styrer hele det samlede anlæg
Intelligent Touch Manager mini BMS i kombination
med Daikins energieffektive produktportefølje.
� Styrer ALT HVAC-R udstyr fra én enkelt central
placering, plug & play
� Intelligent energistyring
� Sammenkobling med andet udstyr fra andre
producenter, såsom alarmer, nøglekort m.m.

1		 Indgang – Biddle lufttæppe

Fra enkelt klimaanlæg til mindre BMS, der
integrerer belysning, pumper m.m.

3		 Festsal – VRV eller chiller

BACnet protokol
ūū direkte forbindelse til ITM
ūū modulær efter bygningens størrelse
ūū enkel I/O styring
ūū trinvis styring via multi-state objekter

4		 Køkken – Convenipack

2		 Værelser – VRV
varmegenvinding til
klimastyring og Daikin
Altherma Flextype til
varmt brugsvand
med luftbehandlingsenhed
til klimastyring og ventilation
til køling

WAGO I/O
ūū via modbus protokol
ūū modulær efter bygningens størrelse
ūū enkel I/O styring
Belysning

BACnet protokol

Belysning

Pumpe

Pumpe

Ventilator Føler

Ventilator

WAGO I/O

Føler Lufthåndterings- Elevator
enhed

Belysning
Belysning

Lufthåndteringsenhed
Elevator

Pumpe

Pumpe
Ventilator

Ventilator

Alarm
Alarm

Føler

Føler
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Nem vedligeholdelse
og idriftsætning
Fjerntjek af
kølemiddelindhold

Hvordan fungerer det?

Nem, komfortabel, udgiftseffektiv og i
overensstemmelse med F-gas krav til kontrol af
kølemiddelindhold hvert 2. år.
Installatøren behøver ikke at være på stedet:
� Fjernindstilling af tid og dato for tjek af
kølemiddelindhold.

1. Indstil tiden uden selv at
være på lokationen

2. Skab forbindelse til sitet
via 3G eller internet

Ingen afbrydelse i indendørs komfort for beboere
� Fjerntjek kan udføres om natten

3. Kontrollen kan
udføres om natten

4. Efterse og godkend
resultatet

Forenklet fejlfinding
Visning af kontaktoplysninger for
vedligeholdelse
Kontaktoplysninger for servicepartnere kan gemmes
og vises.

Få rapportering af fejlfunktioner via e-mail
Beskeder via e-mail bliver afsendt straks for at oplyse
de berørte parter om fejlfunktioner, der omfatter
udstyr forbundet til Intelligent Touch manager.
Udstyrsmodeller, fejlkoder osv. fremsendes og sætter
modtagerne i stand til at reagere straks.

System

Der kan registreres op
til 10 e-mail-adresser.
E-mail-beskeder
sendes til
smartphones
og pc'er.
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Netværksservicesystem for klimaanlæg
(vedligeholdelsesservice, ekstraudstyr).
Intelligent Touch Manager kan nemt forbindes
til Daikins 24-timers Netværksservicesystem for
klimaanlæg.*
Daikins Netværksservicesystem for klimaanlæg
overvåger og kontrollerer fra afstand
klimaanlægsenhedernes driftsstatus. Takket være
denne services kapacitet til at forudsige fejlfunktioner,
kan kunden have ro i sindet.

*På grund af begrænsningen i anvendelige områder og frigivningstider, bedes du

Problem

Giver mulighed for at tilkalde
servicetekniker uden at
opringning fra kunden er
nødvendig.

Selv fejlfunktioner, der er vanskelige at
identificere, kan blive fjernovervåget.

Repair
Hurtige reparationer da
serviceteknikeren kender
årsagen til problemet i forvejen.

kontakte en Daikin repræsentant særskilt for at få oplysninger.

Spar tid ved idriftsætning
takket være funktioner for
forud-idriftsætning

ACC centre

Personale på centeret overvåger
fejlhændelser og sporer deres oprindelse via
Internettet.
Avancerede advarsler om fejlfunktion
medvirker til at undgå pludselig opståen af
problemer på et senere tidspunkt.

Idriftsætning af et VRV-system har aldrig været
nemmere eller hurtigere. Tre fleksible måder til at
idriftsætte VRV-systemet på den ønskede måde.
1. Idriftsæt VRV direkte fra ITM, og spar tid takket være:
� automatisk registrering af indendørs enheder
� automatisk tildeling af den korrekte type af
indendørs enhed og ikon
2. Eksport af indstillinger til det idriftsatte system og
nem brugertilpasning af dem via din pc:
� spar tid ved at arbejde fra din pc
� udfør brugertilpasning fra hvor som helst, ikke
nødvendigt at være på stedet
3. Forbered projektet med funktioner for forud udført
ingeniørarbejde før idriftsætning:
� nedsætter tiden på stedet, da du kan nøjes med at
uploade indstillingerne
� udfør brugertilpasning fra hvor som helst, ikke
nødvendigt at være på stedet
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Funktioner og tilvalg

Intelligent Touch Manager funktion
Kategori

Grundlæggende
funktioner

Funktion

Bemærkninger

Itm plus adapter (dcm601a52)

Maksimalt antal adapterer: 7

Management-punkter

Maksimalt antal management-punkter: 650
(Antal DIII-net forbindelses-management-punkter: 512)

Områder

Maksimalt antal områder: 650
Maksimum områdehierarkier: 10

Understøttede sprog

Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk, hollandsk, kinesisk og japansk

Overvågningsskærme

Ikonvisning

Ikoner viser udstyrets driftsstatus.

Listevisning

Her vises detaljerede oplysninger for hvert enkelt management-punkt.

Layoutvisning

Der kan oprettes op til 60 skærmbilleder.

Historik

Der bliver gemt op til 100.000 hændelser i historik, inklusive fejlfunktioner, drift, automatisk styring
og systeminformation. Driftsoprindelse bliver også gemt.

Program

Antal programmer: 100
Der kan indstilles op til 20 handlinger/dag.
Ugeprogram

Der kan indstilles 7 ugedage + 5 specielle dage.

Årskalender

Specielle dage kan specificeres med dato eller måned/uge/ugedag.
Indstillinger for special dag kan genbruges hvert år.

Årtidsprogram

Programmer for hver årstid kan skiftes efter dato.

Sammenkobling

Antal programmer: 500
Sammenkobling er mulig for tænd/sluk, fejlfunktion, analog værdi, og ændring af driftstilstand.

Nødstop

Antal programmer: 31

Automatisk funktionsskift

Antal funktionsskiftegrupper: 512

Automatisk styring

Temperaturgrænse
Glidende temperatur
Optimering af varmetilstand (hmo)

Unødvendig opvarmning bliver forhindret.

Timerudvidelse

Driftsstop kan vælges fra 30, 60, 90, 120, og 180 minutter.

Setback

Nedsættelses indstillingspunkt kan indstilles for to mønstre.
Temperaturområde: 1-7 °C, -1 -7 °C (ændringsmængde for indstillingspunkt).

Power Proportional Distribution –
effektproportionsfordeling

Resultater for effektproportionsfordeling pr. time i op til 13 måneder bliver registreret.
Systemet understøtter data output i csv-format.

Datastyring
Energinavigator

Internetadgang
Fjernadgang
E-mail-beskeder
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Faktiske resultater af dagligt/månedligt energiforbrug vises i grafer.
Der kan laves sammenligninger med forudbestemte værdi/faktiske resultater for forrige år.
Ueffektiv drift af VRV indendørs enheder bliver automatisk identificeret og energispild bliver
beregnet.
Internetbrowsere kan vise samme skærmtype som Intelligent Touch Manager.
Op til 4 administratorer og 60 almindelige brugere kan registreres.
Skærmbilleder og drift, der er tilgængelige for almindelige brugere, kan begrænses.
Der kan indstilles op til 10 e-mail-adresser.
Destinationsadresser for fremsendelse af beskeder om fejlfunktion kan indstilles efter område af
management-punkter.
Smtp serverens godkendelsesmetode kan vælges fra: ingen godkendelse, pop før smtp, og smtp-auth.

Automatisk registrering

Indendørs enheder forbundet til DIII bliver automatisk fundet, og ikoner for de pågældende
modeller bliver automatisk registreret.

Sikkerhed

Funktioner for skærmlås er tilgængelige.
Adgangsbegrænsninger kan indstilles for hver almindelige bruger.

Pauseskærme

Der kan vælges pauseskærme fra tre mønstre.

Indstilling af kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til service kan gemmes.

System for netværksservice for klimaanlæg

Der skal være indgået en serviceaftale.

Netværk for energibesparende klimaanlæg
Servicesystem

Der skal være indgået en serviceaftale.

System

Netværksservice for
klimaanlæg

Antal temperaturgrænsegrupper: 8
Øvre grænseområde: 32-50 °C
Nedre grænseområde: 2-16 °C
Antal glidende temperaturgrupper: 8
Udendørs temperaturområde: 18-34 °C
Område for indstillingspunkt: 16-32 °C

Funktioner og tilvalg

Typer af management-punkter og måludstyr/-brugerinterface
Management-punkt

Understøttet udstyr
D III-kompatible indendørs enheder

Antal management-punkter

Interfaceadapter til SkyAir (DTA102A52)
Interfaceadapter til indendørs enhed (KRP928BB2S) til beboelse
AHU forbindelseskit (EKEQMCB,EKEQDCB,EKEQFCB)

Indendørs

Maksimalt: 512 *1

Biddle lufttæppe
(CYVS-DK-*BN/*SN,CYVM-DK-*BN/*SN, CYVL-DK-*BN/*SN)
FCU (FWC-BT/BF, FWF-BT/BF)
Centralt kontroladapterkit (DTA107A55)
Hydroboks

DIII-kompatible enheder (HXY-A,HXHD-A, EKHBRD-ACV1,
EKHBRD-ACY1,EKHVMRD-A,EKHVMYD-A)

Maksimalt: 512 *1

Udendørs

VRV-udendørs enheder

Maksimalt: 80

Varmeregenereret ventilation

Maksimalt: 512 *1

Ventilator

D III-kompatible luftkølede chillere (UWA/Y)/
vandkølede chillere (ZUW)

D3 chiller

DIII-kompatible inverterchillere
(EWAQ-BAWN/BAWP, EWAQ-ADVP/ACV3/ACW1, EWYQ-BAWN/BAWP,EWYQ-ADVP/ACV3/ACW1)
Di port på Intelligent Touch Manager

Di

Maksimalt: 32 *3

Di port på iTM plus adapter

Ekstern i

Wago Di

D3 Dio

Universel adapter (DTA103A51)

Ekstern Dio

Wago Di, Do

Maksimalt: 512 *4
Maksimalt: 512 *4

Pi port på Intelligent Touch Manager

Pi

Maksimalt: 32 *3

Pi port på iTM plus adapter

Intern Pi

Maksimalt: 80

Energiforbrug for VRV udendørs enheder

Ekstern Ai

Wago Ai

Intern Ai

Rumtemperatur, indstillingspunkt
D3 chiller udgangs/indgangs vandtemperatur

Maksimalt: 320 *2

Maksimalt: 512 *4

Ekstern Ao

Wago Ao

Maksimalt: 512 *4

McQuay AHU

POL638.70 BACnet forbindelse

Maksimalt: 20 *5

Di

Maksimalt: 512 *6

Dio

Maksimalt: 512 *6

Ai

Maksimalt: 512 *6

Ao

Maksimalt: 512 *6

MSi

Maksimalt: 512 *6

MSio

Maksimalt: 512 *6

BACnet

*1: Alt udstyr til DIII-net forbindelse (indendørs, ventilator, D3 chiller, D3 Di, D3 Dio) *2: Maksimalt antal management-punkter kun for D3 chiller *3: Samlet antal Di/Pi management-punkter *4: Samlet antal ekstern Di, ekstern
Do, ekstern Ai, og intern Ai *5: Maksimalt antal McQuay AHU management-punkter. *6: Samlet antal BACnet forbindelses-management-punkter. McQuay AHU management-punkt tæller som 20 pr. management-punkt.

Daikin udstyr

Lokalt udstyr
Vare

Specifikation

USB-hukommelse

USB 2.0
Op til 32GB hukommelse kan anvendes

PC til internetadgang

Windows XP Professional SP3 (32bit)
Windows VISTA Business SP2 (32bit)
Windows 7 Professional SP1 (32bit,64bit)
Skærm: 1024x768 eller mere
Internetbrowser: Internet Explorer 8, 9 Firefox 10.0
Flash Player Ver11.1

WAGO I/O system

Modbus kommunikationsenhed: WGDCMCPLR
DC24V strømforsyningsenhed: 787-712
DC24V strømforsyningsmodul: 750-613
Konnektor: 750-960
Terminatormodul: 750-600
Di modul: 750-400, 750-432, 750-430
Do modul: 750-513/000-001, 750-504
Ai modul: 750-454, 750-479, 750-455, 750-459, 750-461,
750-461/000-003, 750-461/000-004, 750-461/000-005, 750-460,
750-460/000-003, 750-460/000-005
Ao modul: 750-555, 750-559, 750-554, 750-560
Pi modul: 750-638
Termistormodul: 750-461/020-000

Model

Vare

DCM601A51

Intelligent Touch Manager

DCM601A52

DCM008A51

iTM plus adapter (ekstraudstyr)
software for iTM effektproportionsfordeling
(ekstraudstyr)
iTM energy navigator software (ekstraudstyr)

DCM009A51

BACnet forbindelsesudstyr (ekstraudstyr)

DCM002A51
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