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DCM601A51

Illeszkedés


intelligens
vezérlőrendszerekhez
A rendszer
áttekintése

Akár 2560 csoport
HUB

Maximum 5 intelligent Touch Manager
vezérlő csatlakoztatható egyetlen iTM
Integrator egységhez.

Légkondicionáló Hálózati
Szolgáltatási Rendszer

Belső modem
(opció)

DCM601A51

Telefon csatlakozás

D III-NET csatlakozó

Max. 64 csoport

beltéri egységek

~

HRV

LAN

Internet
Intranet

Max. 7 adapter

iTM plus adaptor csatlakozó
LAN

DCM601A52
Meghibásodás
jelentése e-mailen

Di/Pi port

Di/Pi csatlakozó
Max. 200m

USB memória

WAGO interfész
Vezérlőmodul

Vezérlőmodul

Vezérlőmodul

Internet-hozzáférés

Internet-hozzáférés
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Tűzriasztó

Fogyasztásmérő

Világítás

Szivattyú

Ventilátor

Érzékelő

Mindenre kiterjedő Daikin megoldás az épületek klímaszabályozásához

4. o.

6. o.

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG
››

Inutitív felhasználói felület

››

Vizuális megjelenítés és közvetlen hozzáférés a beltéri egység alapfunkcióihoz

››

Az összes funkció közvetlenül elérhető érintőképernyőn és webes felületen

INTELLIGENS ENERGIAKEZELÉS
Az intelligens energiakezelési eszközök lehetővé teszik az energiahasználat követését, az energiaveszteségek forrásának
felderítését, ezáltal maximalizálva a hatékonyságot.
››

A több paramétert magukba foglaló ütemezések egész évben biztosítják a helyes működést

››

Energiamegtakarítás a légkondicionáló működésének más berendezésekkel, világítással, fűtéssel való
összehangolásával

››

11. o.

Csökkentett üzem funkció

Rugalmas RENDSZERMÉRET ÉS RENDSZERBE ILLESZTÉS
››

Méretek: moduláris kialakítás, amelynek köszönhetően kis és nagy épületekben egyaránt jól hasznosítható

››

Integrálás: az egyszerű bekapcsolásos vezérléstől egészen a világítás, szivattyúk működtetésére is kiterjedő WAGO
vezérlőegységekig

12. o.

EGYSZERŰ SZERVIZELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
››

Távoli hűtőközeg ellenőrzés, amellyel elkerülhetők a helyszíni kiszállás

››

A karbantartó vállalkozók elérhetőségei regisztrálhatók és megjeleníthetők

››

A meghibásodásokról és lehetséges problémákról automatikusan e-mailt küld

››

Az intelligent Touch Manager a működési körülmények és állapot 24 órás követése érdekében a Légkondicionáló Hálózati
Szolgáltatási Rendszeréhez kapcsolható
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Könnyű

kezelhetőség
INTUITÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET
Az intuitív menükijelzőnek köszönhetően a tapasztalatlan felhasználók is teljes biztonsággal kezelhetik
és követhetik a rendszer működését.
Lista nézet
Lista nézetben az egyszerű használatra tervezett menü gyors áttekintést nyújt a
berendezések állapotáról. A rendezési funkció segítségével az ugyanazon feltételek és állapot
szerint működő légkondicionáló egységek összehasonlíthatók és felmérhetők.

BE

Szűrő kijelzés

KI

Hiba

Rendszerkialakítás nézet
Egy speciális funkció segítségével az épület belső alaprajza alapján jeleníti meg
a rendszer berendezéseit. Ezáltal a felhasználó megkereshet bármely telepített
berendezést, a rendszerben elfoglalt helye alapján. A beltéri egység kiválasztása
után az összes vezérlési alapfunkció közvetlenül elérhető.

Rendelkezésre álló nyelvek: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál.
4

Átfogó kezelési előzmények
A meghibásodások egyszerű rögzítése helyett az intelligens Touch Manager átfogó tájékoztatást nyújt a berendezések működési,
állapotváltozási, automatikus vezérlési és beállítási előzményeiről. Ezáltal segítséget nyújt a rendszer optimalizációban, további
energiamegtakarítást, magasabb komfortszintet és hatékonyabb karbantartást biztosítva.

Könnyű hozzáférés számos menühöz
A felhasználók a főképernyő menü ikonjának megérintésével egyszerűen hozzáférhetnek a speciális menükhöz.

Automatikus vezérlés

Rendszerbeállítások

Működéskezelés

AZ ÖSSZES FUNKCIÓ KÖZVETLENÜL ELÉRHETŐ normál webes FELÜLETRŐL
Légkondicionálás-vezérlés számítógépről
Kezelje a légkondicionáló rendszert számítógépéről, ugyanazon vizuális elrendezésben, mint az intelligent Touch Manager felülete.

Rendszer

Nincs szükség
távszabályzókra

Több épület központosított vezérlése
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Intelligens

energiakezelés
A TÖBB PARAMÉTERT MAGUKBA FOGLALÓ ÜTEMEZÉSEK EGÉSZ ÉVBEN BIZTOSÍTJÁK A
HELYES MŰKÖDÉST
A naptárbeállításokkal automatizálható a légkondicionáló berendezés napi működése a teljes évre,
csökkentve az energiafogyasztást és növelve a komfortszintet.
Minden légkondicionáló egységre és csoportra heti ütemezés
állítható be.
A kezelő beállíthatja az Indítást/Leállítást, Hőmérséklet értéket
és az alábbi feltételeket:
• Előhűtés/fűtés • Csökkentett üzemmód magas/alacsony
• Távszabályzó korlátozás • Időkapcsoló
• Beállított hőmérséklet eltolás • Ventilátorsebesség
• Beállított hőmérséklet korlátozás
A vakációs és egyéb speciális időszakok is beállíthatók. A havi
ütemezés a naptáron egyszerűen ellenőrizhető.
Minden ütemezéshez egy lejárati idő adható meg. Ez lehetővé
teszi az ütemezés időjárástól függő automatikus változtatását.

Összekapcsolási lehetőség MÁS BERENDEZÉSEKKEL
Az intelligens Touch Maganer az egyszerű szabályozási rendszereken túl további összekapcsolási
lehetőségeket kínál. Ez az automatikus összekapcsolás lehetővé teszi a légkondicionáló berendezés
teljesítményének maximalizálását szabad hűtéssel vagy késleltetett szellőztetéssel.

1. példa Szabad hűtés

A szellőztetés
elindítása

Ha a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a beltéri beállított
hőmérséklet, a hűtési üzemmód leáll és az energiatakarékosság
érdekében a szellőztető egységen keresztül kültéri levegőt
áramoltat.

A kültéri hőmérséklet alacsonyabb mint a megadott hőmérséklet

2. példa Szellőztetés szabályozás

A CO2 szint alacsony

A szellőztetőberendezést a beltéri CO2 szinttől függően
szabályozza. Ezáltal csökkenti a túlszellőztetés okozta
energiaveszteséget, miközben fenntartja a szükséges
komfortszintet.

A hűtés
leállítása

A ventilátorsebesség
csökkentése

A ventilátorsebesség
megnövelése
A CO2 szint magas

Az összekapcsolás biztosítja a rendszer elemeinek összehangolt működését, energiamegtakarítást és
megnövelt komfortszintet eredményez.
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3. példa Légkondicionáló szabályozás a
szobában tartózkodó személyektől függően

Leállítás

A kulcskártyás vezérlőrendszerek és jelenlét-érzékelők érzékelik a
szobában tartózkodó személyeket és automatikusan módosítják
a beállított hőmérsékletet vagy leállítják a légkondicionáló
működését az üres helyiségekben.

Leállítás

Kulcskártya állapot

Tűzriasztó jelzés

4. példa Tűzriasztó

Leállítja az érintett tűzvédelmi területen
található összes légkondicionáló
egységet

A tűzriasztók összekapcsolásával a rendszer vész esetén
automatikusan leállítja a légkondicionáló és szellőztető
berendezéseket.

VAGY
Leállítja az összes
légkondicionáló egységet

INTELLIGENS ENERGIAKEZELÉSI ESZKÖZÖK
Energiaszabályozás
Az Energy Navigator energiaszabályozóval követhető az összes berendezés (beleértve a légkondicionáló egységeket)
energiafogyasztása. A felhasználók be tudják azonosítani az energiaveszteséget okozó egységeket (azokat, amelyek túlhűtenek vagy
üres szobában működnek) és a terv szerint követhetik az energiahasználat alakulását.
Az Energy Navigator funkció támogatást nyújt az energiatakarékos intézkedések meghatározásában és ellenőrzésében, elősegítve a
hatékony energiakezelést.

Fogyasztásmérő

Fogyasztásmérő

iTM plus adapter (legfeljebb 7)
Fogyasztásmérő

Áramellátás
Fogyasztásmérő

Világítás

Leméri az óránkénti energiafogyasztást és az Intelligent Touch Manager rögzíti a fogyasztásmérő által
megküldött adatokat.
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Az összevont adatokat jól átlátható grafikonokban jeleníti meg.
Az energiafogyasztási adatokat napi és havi lebontásban mutatja. A hatékony energiaszabályozás érdekében az energiafogyasztási
célkitűzések és a tényleges aktuális, valamint a korábbi év fogyasztási adatainak összehasonlítását felhasználóbarát formában jeleníti meg.

Napi energiafogyasztás

Havi energiafogyasztás
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1 - Figyelmeztető jelzés

4 - Aktuális havi célkitűzés

1 - Figyelmeztető jelzés

5 - Aktuális évi célkitűzés

2 - Tényleges napi energia fogyasztás

5 - Előjelzett fogyasztás

2 - Tényleges havi energia fogyasztás

6 - Előjelzett fogyasztás

3 - Összevont fogyasztás

6 - A havi célzott fogyasztás
eléréséhez szükséges napi átlag

3 - Célzott havi energia fogyasztás

7 - Az éves célkitűzés eléréséhez
szükséges havi célkitűzés

4 - Összevont fogyasztás

Összehasonlítás a korábbi évvel

Az energiakezelési információk számítógépen is
megtekekinthetők
LAN

3

1

4

2

1 - Az aktuális év energia fogyasztása

3 - A előző év összevont fogyasztása

2 - Az aktuális év összevont fogyasztása

4 - Az előző év energia fogyasztása

Automatikusan felméri minden szoba energiafogyasztását.
Az összevont adatok alapján az intelligent Touch manager automatikusan beazonosítja azokat a szobákat és légkondicionáló egységeket,
amelyek jelentősen eltérnek a felhasználó által a működéshez megadott szabályoktól és hőmérséklettől. A rendszer meghatározza azokat
a helyiségeket, amelyekben a legjelentősebb energiacsökkentés érhető el.

4
5

1

6
2
3

8

1 - Felmért tartomány

4 - Szoba neve

2 - Eltérés az órák számában

5 - Eltérés az órák és napok számában

3 - Eltérés a napok számában

6 - Extra energiafogyasztás

Minél távolabb van
a helyiség a jobb
felső tartományban,
annál nagyobb
az extra
energiafogyasztás.

Költségosztó (PPD) funkció
Az energiafogyasztást arányosan számolja ki minden beltéri egységre. Az adatok felhasználhatók az
energiakezeléshez és a bérlők légkondicionálás használattól függő díjának kiszámolására.
Követi az egyes beltéri egységek működési adatait és lehetővé teszi a
teljesítmény felosztását a kültéri egységek között.

A. bérlő
MAGAS

A Daikin PPD kalkulációja minden
beltéri egység teljesítményét követi.
Gyors és automatikus légkondicionálás
költségszámítást végez.

Az egyes beltéri egységek
üzemelési információi
Működés időtartama
Szobahőmérséklet
Expanziós szelep nyitási mértéke

Az egyes beltéri egységek
összesített áramfogyasztásának
automatikus kiszámolása

pu

lzu

sje

le

B. bérlő
ALACSONY

Számla
Számla

ás

m

ér
ő

Számla
B. bérlő

zt
fo
gy
as
A

C. bérlő
KÖZEPES

Fogyasztásmérő

A. bérlő

C. bérlő

Összes áramfogyasztás

*A PPD (Arányos teljesítményelosztás) a Daikin saját
kalkulációs módszere

A költségosztó (PPD) adatok egyszerűen
továbbíthatók.
A PPD adatok CSV formátumban
továbbíthatók számítógépre vagy USB
tárolóeszközre és ezután szabadon
feldolgozhatók.

USB memória
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TOVÁBBI ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI ESZKÖZÖK
Automatikus átváltás
Az egyes szobák hűtési/fűtési üzemmódja a beállított hőmérséklet és a szoba hőmérsékletétől függően automatikusan váltható.
* A hőszivattyús VRV esetében a hűtési/fűtési üzemmód a teljes VRV rendszeren egyszerre módosítható.

Csökkentett üzemmód
Az üres helyiségekben, például az irodákban éjszaka a megfelelő környezet fenntartásához nincs szükség a légkondicionáló
rendszer maximális működésére. A csökkentett üzemmód funkció módosítja az üres helyiségek légkondicionálási hőmérsékletét,
megakadályozva az energia veszteséget és csökkentve az áramfogyasztást.

Időkapcsoló
Az energiamegtakarítás érdekében
a rendszer egy meghatározott
idő elteltével kikapcsolja a
légkondicionálást. Ez különösen
hasznos lehet számos épülettípusnál,
például tantermekben,
bemutatótermekben, stb.

BE

BE

KI
kapcsolás

Időtartam (30~180 perc)

BE

KI
kapcsolás

Időtartam

A felhasználó elindítja
a beltéri egységet

Környezeti hőmérséklettől függő hőmérséklet-szabályozás
Ez a funkció a kültéri és beltéri hőmérséklet közötti eltérés csökkentése érdekében módosítja a beállított hőmérsékletet.
Különösen hasznos az épületbejáratoknál és hasonló helyeken, ez a funkció megakadályozza a hirtelen hőmérséklet-esés
okozta 'hősokkot' és hozzájárulhat az energiafogyasztás csökkentéséhez.
A beállított hűtési hőmérsékletet
a kültéri hőmérséklettől függően
módosítja.

Beállított hűtési hőmérséklet
Max.

Min.
A hősokk általában akkor fordulhat elő, ha jelentős
eltérés van a beltéri és kültéri hőmérséklet között.
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A hősokk a hőmérséklet fokozatos
csökkentésével kerülhető el, ami a bejáratok
körüli, kültéri és beltéri hőmérséklet közötti
túlzott eltérést ellensúlyozza.

Min.

Max.
Kültéri hőmérséklet

Rugalmas
rendszerméret és rendszerbe illesztés
MÉRET
Moduláris kialakítás, amelynek köszönhetően kis épületekben is jól hasznosítható
Egy intelligens érintőképernyős vezérlővel akár 512 beltéri egység csoport szabályozható (legfeljebb 7 iTM plus adapterrel kombinálva).
Az iTM integrátorral további 5 iTM egység integrálható és egyetlen iTM egységről akár 2560 beltéri egységcsoport szabályozható.

Akár 2560 csoport
HUB

Maximum 5 intelligens Touch Manager
vezérlő csatlakoztatható egyetlen iTM
Integrator egységhez.

Rendszerbe Illesztés
Az egyszerű légkondicionáló vezérléstől egészen a világítás, szivattyúk
épületfelügyeleti rendszerbe történő illesztése WAGO vezérlőegységekkel
A WAGO vezérlőegységgel moduláris kialakításának köszönhetően pontosan az épület méretének megfelelő számú vezérlőegységet
adhatja hozzá. A WAGO az iTM egységhez Modbus kapcsolaton csatlakozik.

Világítás
Világítás

Világítás
Világítás

Szivattyú
Szivattyú

Szivattyú
Szivattyú

Ventilátor
Ventilátor

Ventilátor
Ventilátor

Érzékelő
Érzékelő

Érzékelő
Érzékelő
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szervizelés és
üzembe helyezés

Egyszerű

TÁVOLI HŰTŐKÖZEG ELLENŐRZÉS
Az F-gas kétévenkénti hűtőközeg ellenőrzés előírásának való egyszerű, költséghatékony és
kényelmes megfelelés.
A szerelőnek nem kell a helyszínre kiszállnia:
•

A hűtőközeg ellenőrzésének ideje és dátuma távolról beállítható.

Az ellenőrzés közben nem kell a lakók kényelmét megzavarnia
•

A távoli ellenőrzés éjszaka is elvégezhető.

Hogyan működik?

Távolról beállítható időpont

Csatlakozás a weboldalra 3G vagy internet kapcsolaton

A távoli ellenőrzés éjszaka is elvégezhető

Az eredmények ellenőrzése

EGYSZERŰSÍTETT HIBAELHÁRÍTÁS
A karbantartási elérhetőségek megjelenítése
A karbantartó alvállalkozók
megjeleníthetők.

elérhetőségei

regisztrálhatók

és

A meghibásodásokról értesítést küld e-mailben
Az intelligens Touch Manager által vezérelt berendezések meghibásodásáról szóló e-mail értesítéseket azonnal elküldi az érintett
feleknek. Az értesítés tartalmazza a berendezés típusát, hibakódot és egyéb, az azonnali beavatkozáshoz szükséges információkat.

E-mail értesítéseket
küld okostelefonra
és számítógépre.

Rendszer

Akár 10 e-mail cím is
regisztrálható.
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Légkondicionáló Hálózati Szervizrendszer (opcionális karbantartási szolgáltatás).
Az intelligens Touch Manager csatlakoztatható a Daikin saját Hálózati Légkondicionáló Szervizrendszeréhez a légkondicionáló
egységek távoli követéséhez és ellenőrzéséhez. Ez a meghibásodások előrejelzésével extra biztonságot nyújt a felhasználóknak.
Az intelligens Touch Manager közvetlenül csatlakozik a Daikin 24 órás hálózati légkondicionálás szervizrendszeréhez.*

Hibaelhárítás

ACC központ

A speciális meghibásodási értesítések
segítenek a váratlanul fellépő
meghibásodások elkerülésében.

Még a nehezen felismerhető
meghibásodások is távolról követhetők.
Lehetővé teszi a szerelők kihívását
anélkül, hogy az ügyfelet erről
értesíteni kellene.

A központban dolgozó személyzet figyeli a
meghibásodások előfordulását és a hibák
okát az internetes kapcsolaton keresztül
azonosítja.

Repair

Ezáltal a javítások
ideje lecsökken,
mert a szervizt végző
szakemberek már előre
tudják a hiba okát.

*Az egyes területekre és kiadási időpontokra vonatkozó korlátozások tekintetében kérjük, forduljon a Daikin képviselőjéhez.

AZ ELŐTELEPÍTÉSI ESZKÖZZEL IDŐT TAKARÍTHAT MEG AZ ÜZEMBE HELYEZÉSNÉL
A VRV rendszerek üzembe helyezése most minden korábbinál egyszerűbb és gyorsabb. A VRV rendszer
igényei szerint 3 rugalmas módszerrel üzembe helyezhető.
1. A VRV közvetlenül az ITM egységről üzembe helyezhető és időt
takaríthat meg:
•
•

a csatlakoztatott beltéri egységek automatikus regisztrációjával
a megfelelő beltéri egységtípus és ikon automatikus
azonosításával

2. Az üzembe helyezett rendszer beállításai exportálhatók és a
számítógépen egyszerűen személyre szabhatók:
•
•

a számítógépes munkával időt takaríthat meg
a személyre szabást bárhonnan elvégezheti, nem kell a
helyszínre kiszállnia

3. Az üzembe helyezés előtt a projektet előkészítheti az
előtelepítési eszközzel:
•
•

csökkenti a helyszínen végzett munka idejét, mivel csak a
beállításokat kell feltöltenie
a személyre szabást bárhonnan elvégezheti, nem kell a
helyszínre kiszállnia
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FUNKCIÓK ÉS OPCIÓK

Intelligent Touch Manager funkció
KATEGÓRIA

Alapvető funkciók

FUNKCIÓ

MEGJEGYZÉSEK

iTM plus adapter (DCM601A52)

Adapterek maximális száma: 7

Kezelési pontok

A kezelési pontok maximális száma: 650
(a D III csatlakozási pontok maximális száma: 512)

Területek

Területek maximális száma: 650
Maximális terület hierarchia: 10

Támogatott nyelvek

angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál, kínai és japán

Megfigyelőképernyők

Ikon nézet

Az ikonok a berendezések működési állapotát mutatják.

Lista nézet

Megjeleníti az összes kezelési pont részletes adatait.

Rendszerrajz nézet

Akár 60 képernyő is létrehozható.
Akár 100 000 esemény rögzíthető, beleértve a meghibásodásokat, üzemmódokat, automatikus
vezérlést és rendszeradatokat. A beállítás forrását is rögzíti.

Előzmények
Ütemezés

Automatikus vezérlés

A programok száma: 100
Naponta akár 20 művelet is beállítható.
Heti ütemezés

A hét 7 napja + 5 speciális nap beállítható.

Éves naptár

A speciális napok a dátum, vagy a hónap/hét napja szerint is beállíthatók.
A speciális nap beállítások minden évben újra felhasználhatók.

Szezonális ütemezés

Az adott szezonok programjai dátum szerint válthatók.

Összekapcsolás

A programok száma: 500
Összekapcsolás lehetséges ki/be kapcsoláshoz, analóg érték megadásához és üzemmód
váltáshoz.

Vészleállító

A programok száma: 31

Automatikus átváltás

Az átváltási csoportok száma: 512

Hőmérséklethatár

A hőmérsékletkorlát csoportok száma: 8
Felső limit tartomány: 32-50°C
Alsó limit tartomány: 2-16°C

Környezeti hőmérséklettől függő hőmérsékletszabályozás

A hőmérséklet-szabályozási csoportok száma: 8
Kültéri hőmérséklet tartomány: 18-34°C
Beállított hőmérséklet tartomány: 16-32°C

Fűtési mód optimalizáció (HMO)

Elkerülhető a szükségtelen fűtés.

Időkapcsoló

A működés leállítása beállítható 30, 60, 90, 120 és 180 percre.

Csökkentett üzemmód

A csökkentett üzemmód 2 minta szerint állítható be.
Hőmérséklet tartomány: 1-7°C, -1 -7°C (beállított hőmérséklet értéke).

Arányos teljesítményelosztás

Az arányos teljesítményelosztás adatai akár 13 hónapra rögzíthetők.
A rendszer támogatja az adatok CSV formátumban való továbbítását.

Energiaszabályozás

A napi/havi energiafogyasztás értékeit grafikonokban jeleníti meg.
Összehasonlítást végezhet az előre meghatározott értékek, illetve a korábbiév tényleges
értékeivel.
Automatikusan azonosítja a nem hatékony VRV beltéri egységeket és kiszámolja az
energiaveszteséget.

Internetes hozzáférés

A böngészők ugyanazt a képernyőt jelenítik meg, mint az intelligens Touch Manager.
Akár 4 adminisztrátor és 60 általános felhasználó regisztrálható.
Az általános felhasználók számára elérhető képernyők és üzemmódok korlátozhatók.

E-mail értesítések

Legfeljebb 10 e-mail cím állítható be.
A meghibásodási figyelmeztetéseket fogadó címek a kezelési pontok szerint adhatók meg.
Az SMTP szerver hitelesítési mód választható, a hitelesítés nélküli hozzáférés, a POP before
SMTP és SMTP-AUTH közül.

Automatikus regisztráció

A D III-NET egységhez csatlakoztatott beltéri egységeket automatikusan felismeri és
automatikusan regisztrálja az adott modellek ikonjait.

Biztonság

Képernyőzár funkció beállítható.
Hozzáférési korlátozások beállíthatók minden általános felhasználóhoz.

Képernyőkímélők

3 különböző képernyőkímélő közül választhat.

Az elérhetőségi adatok beállítása

A szerviz elérhetőségi adatai regisztrálhatók.

Légkondicionálás hálózati szolgáltatási rendszer

Szervizmegállapodás megkötése szükséges.

Energiatakarékos légkondicionálás hálózati szolgáltatási
rendszer

Szervizmegállapodás megkötése szükséges.

Adatvezérlés

Távoli hozzáférés

Rendszer

Légkondicionálás hálózati
szolgáltatási rendszer
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iTM integrátor funkció
KATEGÓRIA

FUNKCIÓ

MEGJEGYZÉSEK

intelligent Touch Manager (DCM601A51)

Egységek maximális száma: 5

Kezelési pontok

A kezelési pontok maximális száma: 3,250
(a D III csatlakozási pontok maximális száma: 2,560)

Területek

Területek maximális száma: 3,250
Maximális terület rendszerek: 10

Támogatott nyelvek

angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál, kínai és japán

Alapvető funkciók

Kezelési pontok és célzott berendezések/interfészek
KEZELÉSI PONT

TÁMOGATOTT BERENDEZÉS

A KEZELÉSI PONTOK SZÁMA

D III-kompatibilis beltéri egységek
SkyAir interfész adapter (DTA102A52)
Alapvető funkciók

Maximum: 512 *1
Interfész adapter lakóházi beltéri egységhez (KRP928BB2S)
Központi vezérlés adapterkészlet (DTA107A55)

Kültéri

VRV kültéri egységek

Maximum: 80

Ventilátor

Hővisszanyerős szellőztető

Maximum: 512 *1

D3 Hűtő

D III-kompatibilis léghűtéses hűtők (UWA/Y)/vízhűtéses hűtők (ZUW)

Maximum: 320 *2

Az intelligent Touch Manager Di portja
Di

Maximum: 32 *3
Az iTM plus adapter Di portja

Külső Di

Wago Di

D3 Dio

Általános adapter (DTA103A51)

Külső Dio

Wago Di, Do

Maximum: 512 *4

Maximum: 512 *4

Az intelligent Touch Manager Pi portja

Maximum: 32 *3

Pi
Az iTM plus adapter Pi portja
Maximum: 80
Belső Pi

A VRV kültéri egységek energiafogyasztása

Külső Ai

Wago Ai

Maximum: 512 *4

Belső Ai

Szobahőmérséklet, beállított hőmérséklet
D3 hűtőkimenet/bemeneti vízhőmérséklet

Maximum: 512 *4

*1: Összes D III csatlakozási berendezés (Beltéri, ventilátor, D3 hűtő, D3 Di, D3 Dio)
*2: A D3 hűtő kezelési pontjainak maximális száma
*3: Összes Di/Pi kezelési pont
*4: Összes külső Di, külső Do, külső Ai, és belső Ai

DAIKIN által biztosított
berendezések

Helyi forrásból biztosított
berendezések

MODELL

TÉTEL

TÉTEL

MŰSZAKI JELLEMZŐK

DCM601A51

intelligent Touch Manager

USB memória

USB 2.0
Legfeljebb 32GB memória

DCM601A52

iTM plus adapter (opció)

DCM601A53

iTM integrátor (opció)

DCM002A51

iTM arányos teljesítményelosztó/ költségosztó
szoftver (opció)

Számítógép az internetes
hozzáféréshez

DCM008A51

iTM energiaszabályozó szoftver (opció)

Windows XP Professional SP3 (32bit)
Windows VISTA Business SP2 (32bit)
Windows 7 Professional SP1 (32bit, 64bit)
Monitor: 1024x768 vagy nagyobb felbontás
Böngésző: Internet Explorer 8, 9
Firefox 10.0
Flash Player Ver11.1

WAGO vezérlőrendszer

Modbus kommunikációs egység: WGDCMCPLR
DC24V tápellátó egység: 787-712
DC24V tápellátó modul: 750-613
Csatlakozó: 750-960
Lezáró modul: 750-600
Di modul: 750-400, 750-432
Do modul: 750-513/000-001
Ai modul: 750-454, 750-479
Termisztor modul: 750-461/020-000
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