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Integrare
cu

soluţii de control
inteligente
Prezentarea sistemului

Până la 2 560 de grupuri
HUB

Un număr maxim de 5 Intelligent Touch
Manager pot fi conectate la un singur
iTM Integrator.

Sistemul de service pentru reţele de
aer condiţionat

Modem intern
(opţional)

DCM601A51

Linie telefon

Linie D III-NET

Max. 64 de grupuri

unităţi interioare

~

HRV

LAN

Internet
Intranet

Max. 7 adaptoare

Linie adaptor iTM plus
LAN

DCM601A52
Raport al
defecţiunilor
prin e-mail

Port Di/Pi

Linie Di/Pi
Max. 200 m

Memorie USB

Interfaţă WAGO
Modul I/O

Modul I/O

Modul I/O

Acces web

Acces web
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Alarmă de
incendiu

Contor electric

Iluminat

Pompă

Ventilator

Senzor

Pachet complet Daikin pentru climatizarea clădirii
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UTILIZARE SIMPLĂ
››

Interfaţă intuitivă cu utilizatorul

››

Vizualizare a dispunerii în spaţiu şi acces direct la funcţiile de bază ale unităţilor interioare

››

Toate funcţiile sunt accesibile prin intermediul ecranului tactil şi al interfeţei web

GESTIONARE INTELIGENTĂ A ENERGIEI
Instrumentele de gestionare inteligentă a energiei permit monitorizarea consumului de energie pentru a verifica dacă
aceasta este conform planului şi facilitează detectarea pierderilor de energie, maximizând astfel eficienţa.
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››

Planificarea strictă garantează o funcţionare corectă pe tot parcursul anului

››

Economisiți energie prin interblocarea sistemului de aer condiţionat cu alte echipamente de încălzire, iluminare etc.

››

Funcţia de menţinere a temperaturii încăperii între anumite limite stabilite

FLEXIBILITATE ÎN DIMENSIONARE ŞI INTEGRARE
››

Dimensionare: designul modular permite utilizarea în aplicaţii de diferite dimensiuni, de la mici până la mari

››

În integrare: de la simplul control al aerului condiţionat la controlul BMS de mici dimensiuni al iluminării sau al
pompelor ...prin I/O WAGO
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Uşor de întreţinut şi de pus în funcţiune
››

Pentru a evita deplasările la fața locului există posibilitatea verificării cantității de agent de răcire de la distanță

››

Datele de contact ale firmelor/personalului de service pot fi înregistrate şi afişate

››

Se trimit e-mailuri automate pentru a raporta cazurile de defecţiuni sau eventualele probleme

››

Intelligent Touch Manager poate fi conectat la sistemul de service a reţelelor de aer condiţionat pentru o monitorizare
de 24 de ore a condiţiilor şi stării de funcţionare
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Utilizare

simplă
INTERFAŢĂ INTUITIVĂ CU UTILIZATORUL
Meniul intuitiv al ecranului le permite chiar şi utilizatorilor fără experienţă să utilizeze şi să monitorizeze
sistemul asemenea unor experţi.
Vizualizarea tip listă
Conceput ţinând cont de simplitate, acest meniu permite vizualizarea rapidă sub forma unei
liste a situaţiei generale şi a informaţiilor esenţiale. Folosind funcţia de sortare, unităţile de
aer condiţionat care funcţionează pe baza aceloraşi condiţii şi stări sunt identificate pentru
comparare şi evaluare.

PORNIT

Indicator de filtru

OPRIT

Eroare

Vizualizare dispunere unităţi
O particularitate constă în întrebuinţarea planurilor etajelor unei clădiri pentru
a asigura o reprezentare vizuală a echipamentelor sistemului. Fără a fi necesar
să memoreze denumirile echipamentului, utilizatorii pot localiza vizual orice
echipament instalat, căutând poziţia acestuia în planul etajului. Selectând
unitatea interioară, toate funcţiile principale pot fi accesate în mod direct.

Limbi disponibile: engleză, franceză, germană, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă.
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Istoricul gestionării inteligente
Pe lângă înregistrarea defecţiunilor, Intelligent Touch Manager oferă un istoric amănunţit al situaţiilor echipamentului, incluzând
funcţionarea, modificarea stării, controlul automat şi setările. Acesta participă la optimizarea sistemului, determinând economii de
energie şi confort suplimentar, precum şi întreţinere preventivă.

Acces facil la o gamă largă de meniuri
Utilizatorii pot accesa cu uşurinţă meniuri performante, prin simpla atingere a pictogramei de meniu din ecranul principal.

Control automat

Setări de sistem

Gestionare a funcţionării

TOATE FUNCŢIILE SUNT ACCESIBILE DIRECT PRIN INTERMEDIUL INTERFEŢEI WEB STANDARD
Control al aerului condiţionat prin calculator
Gestionaţi sistemul de aer condiţionat cu ajutorul calculatorului, graţie aceleiaşi dispuneri vizuale folosite şi la Intelligent Touch Manager.

Sistem

Nu este nevoie de
telecomenzi

Control centralizat al mai multor clădiri
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Gestionare inteligentă

a energiei

Planificarea strictă GARANTEAZĂ O FUNCŢIONARE CORECTĂ PE TOT PARCURSUL ANULUI
Setările calendaristice pot automatiza gestionarea zilnică a echipamentului de aer condiţionat pentru
tot anul, cu scopul de a optimiza economiile de energie şi confortul.
Se poate stabili un program săptămânal pentru fiecare unitate
de aer condiţionat şi grupa acesteia.
De asemenea, administratorul poate seta ciclul de pornire/
oprire, valoarea de referinţă şi următoarele condiţii:
• Prerăcire/preîncălzire • Reglaj ridicat/scăzut
• Condiţii restrictive telecomandă • Extindere programator
• Modificare valoare de referinţă • Turaţie ventilator
• Condiţii restrictive valoare de referinţă
Se poate seta un program pentru sărbători şi zile speciale.
Programele lunare pot fi verificate cu uşurinţă pe calendar.
Pentru fiecare program se poate seta o dată de expirare.
Aceasta permite modificarea automată a unui tip de program
în funcţie de sezon.

INTERBLOCAREA CU ALTE ECHIPAMENTE
Sistemul inteligent Touch Manager oferă posibilităţi de interblocare superioare simplei opriri şi porniri.
Această interblocare automată îi permite sistemului să maximizeze performanţa echipamentului de
aer condiţionat cu ajutorul procesului „free cooling” sau al ventilaţiei temporizate.

Exemplul 1 Funcţionare de tip „Free cooling”

Semnal de
pornire a
ventilaţiei

Când temperatura exterioară este mai scăzută decât valoarea
setată din interior, funcţia de răcire se opreşte, iar aerul exterior
pătrunde direct în unitatea de ventilaţie pentru a economisi
energie.

Temperatura exterioară este mai scăzută decât temperatura prestabilită

Exemplul 2 Controlul ventilaţiei

Nivelul de CO2 este scăzut

Semnal
de oprire
a răcirii

Echipamentul de ventilaţie este comandat în funcţie de nivelurile
de CO2 din interior. Pierderile de energie cauzate de ventilaţia
excesivă sunt evitate, menţinând totodată acelaşi nivel de confort.
Nivelul de CO2 este ridicat

Se reduce
viteza
ventilatorului
Se măreşte
viteza
ventilatorului

Interblocarea garantează că toate componentele sistemului funcţionează împreună,
economisind energie şi sporind gradul de confort.
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Exemplul 3 Interblocarea aerului condiţionat
în funcţie de gradul de ocupare a camerei

Semnal de
oprire

Sistemele de control cu card şi senzorii de ocupare identifică
gradul de ocupare a camerei şi modifică în mod automat valoarea
setată sau întrerup funcţionarea aerului condiţionat în camerele
neocupate.

Semnal de
oprire
Stare card

Semnal alarmă de
incendiu

Exemplul 4 Alarma de incendiu

Opreşte toate unităţile de aer
condiţionat din zonele protejate
afectate de incendiu

Prin interblocarea alarmelor de incendiu, sistemul poate efectua o
oprire de urgenţă a unităţilor de aer condiţionat şi ventilaţie.

SAU
Opreşte toate unităţile
de aer condiţionat

INSTRUMENTE DE GESTIONARE INTELIGENTĂ A ENERGIEI
Energy navigator
Consumul de energie al întregului echipament (inclusiv al unităţilor de aer condiţionat) poate fi monitorizat cu uşurinţă cu ajutorul
funcţiei Energy Navigator. Utilizatorii pot identifica unităţile care sunt sursa risipei de energie (unităţi care încălzesc în mod excesiv sau
care funcţionează în camere neocupate) şi verifica dacă energia este consumată conform planului.
Caracteristicile funcţiei Energy Navigator includ şi suportul pentru crearea şi verificarea măsurilor de economisire a energiei pentru a
asigura gestionarea energiei la cel mai înalt nivel.

Contor electric

Contor electric

Adaptor iTM plus (până la 7)
Alimentare
electrică

Contor electric
Contor electric

Iluminare

Consumul de energie este măsurat pe oră, iar Intelligent Touch Manager înregistrează
datele generate de contorul electric.
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Datele acumulate apar sub formă de grafic uşor de interpretat.
Datele privind consumul de energie sunt prezentate pe o bază zilnică şi lunară. De asemenea, obiectivele energetice şi datele privind
consumul de energie proiectat, precum şi raportarea situaţiei la rezultatele din anul precedent sunt prezentate într-un format uşor de
utilizat, pentru a asigura controlul economisirii energiei.

Consum zilnic de energie

Consum lunar de energie
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1 - Indicator de avertizare

4 - Obiectiv pentru luna în curs

1 - Indicator de avertizare

5 - Obiectiv pentru anul curent

2 - Consum zilnic real de energie

5 - Linie de predicţie

2 - Consum lunar efectiv de energie

6 - Linie de predicţie

3 - Linie cumulată

6 - Media zilnică pentru atingerea
obiectivului lunar

3 - Consum lunar stabilit de energie

7 - Obiectiv lunar pentru atingerea
obiectivului anual

Comparaţia cu anul precedent

4 - Linie cumulată

Informaţiile despre gestionarea energiei pot fi
verificate pe calculator
LAN

3

1

4

2

1 - Consum de energie în anul curent
2 - Linie cumulată în anul curent

3 - Linie cumulată pentru anul
precedent
4 - Consum de energie în anul
precedent

Consumul de energie este evaluat în mod automat pentru fiecare încăpere.
Pe baza datelor acumulate, sistemul Intelligent Touch Manager identifică în mod automat încăperile şi unităţile de aer condiţionat care
se abat considerabil de la regulile de funcţionare stabilite de către utilizator privind intervalul de funcţionare şi setările de temperatură
prestabilite. Sistemul indică încăperile în care se pot obţine cele mai semnificative economii de energie.

4
5

1

6
2
3

1 - Zonă de afişare

4 - Denumire cameră

2 - Număr de ore de abatere de la regulă

5 - Număr de ore şi zile de abatere
de la regulă

3 - Număr de zile de abatere de la regulă

6 - Consum suplimentar de energie
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Cu cât colţul
din dreapta sus
al unei camere
este mai înalt, cu
atât consumul
suplimentar de
energie este mai
ridicat.

FUNCŢIA PPD
Consumul de energie este calculat în mod proporţional pentru fiecare unitate interioară. Informaţiile
pot fi folosite pentru gestionarea energiei şi calcularea cheltuielilor aferente utilizării aerului condiţionat
pentru locatarii respectivi.
Informaţiile privind funcţionarea unităţilor interioare individuale sunt
monitorizate, permiţând distribuirea consumului de curent electric către
unităţile exterioare.

Locatar A
RIDICAT

Informaţii privind funcţionarea
unităţilor interioare individuale
Durată de funcţionare
Temperatură cameră
Coeficient de deschidere vană
de expansie

Calcularea automată a
consumului total de energie al
unităţilor interioare individuale

Factură
Factură

la

co
nt
or

ul
el
e

ct
ric

Locatar B
SCĂZUT

Factură

de

Locatar B

ls
pu
Im

Locatar C
MEDIU

PPD* de la Daikin urmăreşte distribuirea
energiei pentru fiecare unitate interioară.
PPD asigură un calcul rapid și automat
a costurilor facturilor aferente aerului
condiţionat.

Contor electric

Locatar A

Locatar C

Consum total de energie

*PPD (distribuţia proporţională a energiei) este metoda
de calcul proprie Daikin.

Datele PPD sunt afişate cu uşurinţă.
Datele PPD sunt afişate în format CSV
pe un calculator sau pe un dispozitiv
de memorie USB şi pot fi procesate şi
gestionate fără restricţii.

Memorie USB
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ALTE INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
Comutare automată
Funcţiile de răcire/încălzire ale fiecărei camere pot fi modificate automat pe baza valorii setate şi a temperaturii camerei.
*În cazul sistemului VRV de tip pompă de căldură, funcţiile de răcire/încălzire pot fi modificate în acelaşi timp pentru întregul sistem VRV.

Funcţionare la parametrii reduşi
Camerele neocupate în cursul nopţii, cum sunt birourile, nu au nevoie de funcţionarea unităţii de aer condiţionat în mod
continuu pentru a menţine o temperatură plăcută a camerei. Funcţia de reglaj modifică valorile setate ale unităţii de aer
condiţionat în camerele neocupate pentru a evita consumul inutil de energie, reducând astfel costurile cu energia electrică.

Extindere programator
Pentru a economisi energie când
camerele nu sunt ocupate, sistemul
opreşte funcţionarea aerului
condiţionat după o perioadă
predefinită de timp. Această funcţie
poate fi un adevărat instrument
de economisire a energiei pentru
numeroase tipuri de clădiri, inclusiv
săli de clasă, de şedinţe etc.

PORNIT

PORNIT

Durată (30~180 min)

Oprire

PORNIT

Oprire

Durată

Utilizatorul porneşte
unitatea interioară

Temperatură variabilă
Această funcţie are rolul de a modifica valoarea setată pentru a diminua diferenţele dintre temperatura exterioară şi cea interioară.
Utilă mai ales pentru zonele de intrare într-o clădire şi pentru alte locaţii similare, această funcţie previne în mod eficient un „şoc
termic” în urma expunerii la o scădere bruscă de temperatură, asigurând totodată economii de energie.
Valoarea setată pentru răcire se
modifică în funcţie de temperatura
exterioară.

Valoare setată pentru răcire
Max.

Min.
Şocul termic se poate produce în momentul în
care diferenţele dintre temperatura interioară şi
cea exterioară sunt considerabile.
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Şocul termic poate fi prevenit prin asigurarea
unei reduceri graduale a temperaturii, care
să minimizeze diferenţele bruşte dintre
temperatura interioară şi cea exterioară în zona
de intrare.

Min.

Max.
Temperatură exterioară

Flexibilitate

în dimensionare şi integrare
ÎN DIMENSIONARE
Design modular pentru utilizarea în aplicaţii de dimensiuni mici până la mari
Un singur intelligent touch controller poate gestiona până la 512 grupuri de unităţi interioare (în combinaţie cu maxim 7 adaptoare iTM plus).
Cu ajutorul iTM Integrator, puteţi integra până la 5 iTM-uri şi gestiona până la 2 560 de grupuri de unităţi interioare de la un singur iTM.

Până la 2 560 de grupuri
HUB

Un număr maxim de 5 Intelligent Touch
Manager pot fi conectate la un singur
iTM Integrator.

ÎN INTEGRARE
De la simplul control al aerului condiţionat la mici unităţi BMS care integrează iluminare, pompe etc.,
cu ajutorul intrărilor/ieşirilor modulare WAGO
Cu ajutorul abordării modulare a renumitelor intrări/ieşiri WAGO puteţi adăuga numărul exact de intrări/ieşiri pentru a corespunde
suprafeței clădirii. WAGO este conectat la iTM printr-o conexiune Modbus.

Iluminare
Iluminare

Iluminare
Iluminat

Pompă

Pompă
Pompă

Pompă

Ventilator
Ventilator

Ventilator
Ventilator

Senzor
Senzor

Senzor
Senzor
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şi

Întreţinere
punere
în funcţiune

uşoare

VERIFICAREA DE LA DISTANŢĂ A CANTITĂŢII DE AGENT FRIGORIFIC
Respectarea uşoară, confortabilă şi rentabilă a cerinţei privind gazele fluorurate pentru
verificarea bianuală a cantităţii de agent frigorific.
Instalatorul nu este nevoit să se deplaseze la faţa locului:
•

Se poate seta de la distanţă ora şi data verificării cantităţii de agent frigorific.

Nu este afectat confortul interior al locatarilor.
•

Posibilitatea de a efectua verificarea de la distanţă în cursul nopţii.

Cum funcţionează?

Setarea orei de la distanţă

Accesarea site-ului prin 3G sau internet

Verificarea poate fi efectuată în cursul nopţii

Verificarea rezultatului

DEPANARE SIMPLIFICATĂ
Afişarea datelor de contact pentru servicii de întreţinere
Datele de contact ale furnizorilor de întreţinere pot fi înregistrate şi
afişate.

Alerte de e-mail trimise pentru raportarea cazurilor de defecţiuni
Alertele pe e-mail se trimit automat pentru a informa părţile care răspund de cazurile de defecţiuni ale echipamentului conectat
la Intelligent Touch Manager. Sunt trimise modelul echipamentelor, codurile de eroare etc., permiţându-le destinatarilor să ia
măsuri imediate.
Sistem

E-mailurile
sunt trimise pe
smartphone
sau calculator.

Pot fi înregistrate până la
10 adrese de e-mail.
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Sistemul de service pentru reţele de aer condiţionat (servicii de întreţinere opţionale).
Intelligent Touch Manager poate fi conectat la sistemul de service pentru reţele de aer condiţionat propriu al companiei Daikin,
pentru monitorizarea şi verificarea la distanţă a stării de funcţionare a unităţilor de aer condiţionat. Având capacitatea de a depista
cazurile de defecţiuni, acest serviciu asigură liniştea sufletească a clienţilor.
Intelligent Touch Manager se conectează fără probleme la sistemul de service pentru reţele de aer condiţionat al Daikin,
operaţional non-stop.

Defecţiune

Centru ACC

Avertismentele privind defecţiunile emise
în avans previn apariţia instantanee a
problemelor ulterioare.

Chiar şi defecţiunile greu de identificat
pot fi monitorizate de la distanţă.
Permite mobilizarea inginerilor
de întreţinere, clientul nemaifiind
nevoit să telefoneze.

Personalul de la centru monitorizează apariţia
cazurilor de defecţiuni şi depistează cauzele
acestora prin internet.

Repair

Reparaţii rapide,
deoarece inginerii de
întreţinere anticipează
cauzele problemei.

*Din cauza restricţiilor impuse în zonele aplicabile sau la data eliberării, consultaţi un reprezentant Daikin pentru detalii specifice.

ECONOMISIŢI TIMP CU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE GRAŢIE INSTRUMENTULUI PILOT DE
PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
Punerea în funcţiune a unui sistem VRV nu a fost niciodată mai simplă şi mai rapidă. 3 moduri flexibile
vă permit să puneţi sistemul VRV în funcţiune aşa cum vă doriţi.
1. Puneţi în funcţiune sistemul VRV direct de la iTM şi economisiţi
timp prin:
•
•

înregistrarea automată a unităţilor interioare conectate
alocarea automată a tipului corect de unitate interioară şi a
pictogramei

2. Exportaţi setările sistemului pus în funcţiune şi personalizaţi-le cu
ajutorul calculatorului:
•
•

economisiţi timp lucrând la calculator
personalizaţi sistemul de oriunde, nefiind necesar să vă aflaţi
la faţa locului

3. Pregătiţi proiectul cu ajutorul instrumentului de proiectare
înainte de punerea în funcţiune:
•
•

economisiţi din timpul petrecut la faţa locului, deoarece nu
este nevoie decât să încărcaţi setările
personalizaţi sistemul de oriunde, nefiind necesar să vă aflaţi
la faţa locului
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FUNCŢII ŞI OPŢIUNI

Funcţiile Intelligent Touch Manager
CATEGORIA

Funcţii de bază

FUNCŢIA

OBSERVAŢII

Adaptor iTM plus (DCM601A52)

Număr maxim de adaptoare: 7

Puncte de gestionare

Număr maxim de puncte de gestionare: 650
(număr de puncte de gestionare pentru conexiunile D III: 512)

Suprafeţe

Număr maxim de suprafeţe: 650
Număr maxim de ierarhii: 10

Limbi disponibile

chineză, engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, olandeză, portugheză şi spaniolă

Ecrane de monitorizare

Vizualizare pictograme

Pictogramele prezintă starea de funcţionare a echipamentului.

Vizualizare listă

Se afişează informaţii detaliate despre fiecare punct de gestionare.

Vizualizare dispunere

Pot fi create până la 60 de ecrane.
Până la 100 000 de evenimente pot fi înregistrate în istoric, inclusiv defecţiuni, funcţionări,
control automat şi informaţii de sistem. De asemenea, se înregistrează şi punctul iniţial de
funcţionare.

Istoric
Program

Control automat

Număr de programe: 100
Pot fi setate până la 20 de acţiuni/zi.
Program săptămânal

Pot fi setate 7 zile pe săptămână + 5 zile speciale.

Calendar anual

Zilele speciale pot fi specificate după dată sau după luna/săptămâna/ziua săptămânii.
Setările pentru zilele speciale se pot reutiliza anual.

Program sezonier

Programele pentru sezoanele corespunzătoare pot fi comutate după dată.

Interblocare

Număr de programe: 500
Interblocarea este posibilă pentru pornire/oprire, defecţiune, valoare analoagă şi comutarea
modurilor de funcţionare.

Oprire de urgenţă

Număr de programe: 31

Comutare automată

Număr de grupuri de comutare: 512

Limită de temperatură

Număr de grupuri cu limită de temperatură: 8
Limită superioară: 32-50°C
Limită inferioară: 2-16°C

Temperatură variabilă

Număr de grupuri cu temperatură variabilă: 8
Domeniu de temperatură exterioară: 18-34°C
Domeniu de valoare setată: 16-32°C

Optimizare a modului de încălzire (HMO)

Se previne încălzirea inutilă.

Extindere programator

Oprirea din funcţionare poate fi selectată la 30, 60, 90, 120 şi 180 de minute.

Funcţionare la parametrii reduşi

Valoarea setată pentru reglaj poate fi configurată pentru 2 modele.
Domeniu de temperatură: 1-7°C, -1 -7°C (interval de comutare a valorii setate).

Distribuţie proporţională a energiei

Se înregistrează rezultatele orare ale distribuţiei proporţionale a energiei timp de 13 luni.
Sistemul suportă exportul de date în format CSV.

Energy Navigator

Rezultatele reale ale consumului zilnic/lunar de energie sunt prezentate sub formă de grafice.
Se pot efectua comparaţii cu valorile predeterminate/rezultatele reale ale anului precedent.
Astfel, se poate identifica automat funcţionarea ineficientă a unităţilor interioare VRV şi calcula
risipa de energie.

Acces web

Browserele web pot afişa acelaşi tip de ecran ca Intelligent Touch Manager.
Pot fi înregistraţi până la 4 administratori şi 60 de utilizatori generali.
Accesul la ecrane şi la funcţionare al utilizatorilor generali poate fi restricţionat.

Alerte e-mail

Pot fi configurate până la 10 adrese de e-mail.
Adresele pentru trimiterea alertelor privind defecţiunile pot fi configurate în funcţie de
domeniul punctelor de gestionare.
Metoda de autentificare la serverul SMTP poate fi selectată dintre următoarele opţiuni: fără
autentificare, POP înainte de SMTP şi SMTP-AUTH.

Înregistrare automată

Unităţile interioare conectate la D III-NET sunt detectate automat, iar pictogramele modelelor
corespunzătoare sunt înregistrate automat.

Securitate

Sunt disponibile funcţii de blocare a ecranului.
Restricţiile de acces pot fi configurate pentru fiecare utilizator general.

Screen saver

Pot fi selectate din 3 modele.

Configurare a informaţiilor de contact

Se pot înregistra informaţii de contact în caz de lucrări de service.

Sistemul de service pentru reţele de aer condiţionat

Este necesară semnarea unui contract de service.

Sistemul de service pentru reţele de aer condiţionat care
economiseşte energia

Este necesară semnarea unui contract de service.

Control al datelor

Acces la distanţă

Sistem

Service pentru reţele de
aer condiţionat
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Funcţiile iTM Integrator
CATEGORIA

FUNCŢIA

OBSERVAŢII

Intelligent Touch Manager (DCM601A51)

Numărul maxim de unităţi: 5

Puncte de gestionare

Număr maxim de puncte de gestionare: 3,250
(număr de puncte de gestionare pentru conexiunile D III: 2,560)

Suprafeţe

Număr maxim de suprafeţe: 3,250
Număr maxim de ierarhii: 10

Limbi disponibile

chineză, engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, olandeză, portugheză şi spaniolă

Funcţii de bază

Tipuri de puncte de gestionare şi interfeţe/echipamente prestabilite
PUNCT DE GESTIONARE

ECHIPAMENT ADECVAT

NUMĂR DE PUNCTE DE GESTIONARE

Unităţi interioare compatibile D III
Interfaţă pentru SkyAir (DTA102A52)
Funcţii de bază

Maxim: 512 *1
Interfaţă pentru unităţi interioare rezidenţiale (KRP928BB2S)
Kit adaptor control centralizat (DTA107A55)

Exterior

Unităţi exterioare VRV

Maxim: 80

Ventilator

Ventilaţie cu recuperare a căldurii

Maxim: 512 *1

Agregat de răcire D3

Agregate de răcire cu compresor răcit cu aer compatibile D III (UWA/Y)/agregate de răcire răcite cu apă (ZUW)

Maxim: 320 *2

Port Di al Intelligent Touch Manager
Di

Maxim: 32 *3
Port Di al adaptorului iTM plus

Di extern

Di Wago

Dio D3

Adaptor universal (DTA103A51)

Dio extern

Di, Do Wago

Maxim: 512 *4

Maxim: 512 *4

Port Pi al Intelligent Touch Manager

Maxim: 32 *3

Pi
Port Pi al adaptorului iTM plus
Maxim: 80
Pi intern

Consum de energie al unităţilor exterioare VRV

Ai extern

Ai Wago

Maxim: 512 *4

Ai intern

Temperatură cameră, valoare setată
Temperaturi ale apei de ieşire/intrare la agregatul de răcire D3

Maxim: 512 *4

*1: Numărul total al echipamentelor de conectare D III (în interior, ventilator, agregat de răcire D3, DI D3, DIO D3)
*2: Numărul maxim de puncte de gestionare numai pentru agregatul de răcire D3
*3: Numărul total de puncte de gestionare Di/Pi
*4: Numărul total de Di extern, Do extern, Ai extern şi Ai intern

Echipamente furnizate
de DAIKIN

Echipamente furnizate
pe plan local

MODEL

ARTICOL

ARTICOL

SPECIFICAŢII

DCM601A51

Intelligent Touch Manager

Memorie USB

USB 2.0
Se poate utiliza o memorie de până la 32 GB

DCM601A52

Adaptor iTM plus (opţional)

DCM601A53

Integrator iTM (opţional)

DCM002A51

Program de distribuţie proporţională a energiei iTM
(opţional)

Calculator pentru acces
web

DCM008A51

Program iTM energy navigator (opţional)

Windows XP Professional SP3 (32 de biţi)
Windows VISTA Business SP2 (32 de biţi)
Windows 7 Professional SP1 (32 de biţi, 64 de biţi)
Monitor: 1024 x 768 sau mai mare
Browser web: Internet Explorer 8, 9
Firefox 10.0
Flash Player versiunea 11.1

Sistem I/O WAGO

Unitate de comunicare Modbus: WGDCMCPLR
Unitate de alimentare cu 24 Vc.c.: 787-712
Unitate de alimentare cu 24 Vc.c.: 750-613
Conector: 750-960
Modul de borne: 750-600
Modul Di: 750-400, 750-432
Modul Do: 750-513/000-001
Modul Ai: 750-454, 750-479
Modul termistor: 750-461/020-000
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Broşura este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate
din partea Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei
broşuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită
sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, gradul de încredere
sau adecvarea pentru un anume scop a conţinutului broşurii sau a produselor
şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare
prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru
orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau
în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei broşuri. Întregul conţinut
cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 Bucureşti
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29
E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro
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Poziţia unică a Daikin, în calitate de producător de
echipamente de aer condiţionat, compresoare şi agenţi
frigorifici, a condus la implicarea sa strânsă în problemele
legate de mediul ambiant. De câţiva ani, Daikin
intenţionează să devină lider în fabricarea produselor
cu impact limitat asupra mediului ambiant. Această
provocare necesită ecoproiectarea şi conceperea unei
largi game de produse şi a unui sistem de gestionare
a energiei care să ducă la conservarea acesteia şi la
reducerea pierderilor.

