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Akıllı kumanda 
çözümleri
ile entegrasyon

Webden Erişim

Webden Erişim

E-postayla 
hata 

raporlama

Klima Network Servis Sistemi

D III-NET hattı

iTM plus adaptör hattı

Di/Pi portu

Di/Pi hattı
Maks. 200m

Dahili modem 
(seçenek)

Maks. 64 grup

Maks. 7 adaptör~

~

LAN

Telefon hattı

LAN

USB bellek

İnternet
İntranet

WAGO arayüzü

G/Ç modülü G/Ç modülü G/Ç modülü

Genel sistem 
bilgileri

iç üniteler HRV

DCM601A51

DCM601A52

Tek bir iTM Integrator'e maksimum 5 Intelligent 
Touch Manager bağlanabilir.

2.560 gruba kadar

HUB

Yangın alarmı kWh metre
Pompa SensörAydınlatma Fan
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Bina iklimlendirme kontrolü için eksiksiz Daikin paketi

s. 4 KOLAY KULLANIM 
 › Sezgisel kullanıcı arayüzü

 › Görsel yerleşim görünümü ve iç ünite ana işlevlerine doğrudan erişim

 › Tüm işlevlere hem dokunmatik ekran hem de web arayüzü üzerinden doğrudan erişim

s. 6 AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ 
Akıllı enerji yönetimi araçları ile enerji kullanımının planlanana uygun olup olmadığı görüntülenebilir ve enerji ziyanının 

kaynaklandığı yerler saptanabilir, böylece verimlilik maksimuma çıkartılır.

 › Güçlü programlar sayesinde yıl boyunca düzgün çalışma güvence altına alınır

 › Isıtma, aydınlatma gibi diğer ekipmanlarla klimaların bağlantılı çalışması sayesinde enerji tasarrufu sağlanır

 › Azaltma fonksiyonu

s. 11 BOYUT VE ENTEGRASYONDA ESNEKLİK 
 › Boyut olarak: Küçük ila büyük uygulamalarda kullanıma yönelik modüler tasarım

 › Entegrasyon olarak: WAGO G/Ç üzerinden basit A/C kontrolünden aydınlatma ve pompa sistemlerinin küçük BMS 

kumandasına kadar

s. 12 KOLAY SERVİS VE DEVREYE ALMA 
 › Uzaktan soğutucu akışkan kaçak kontrolü sayesinde uygulama alanını ziyarete gerek kalmaz

 › Bakım yüklenicilerinin irtibat bilgileri kaydedilebilir ve görüntülenebilir

 › Hatalar ve potansiyel sorunlar söz konusu olduğunda otomatik uyarı e-postaları gönderilir

 › Intelligent Touch Manager, Klima Ağı Servis Sistemi (ACNSS) ile bağlantı kurarak, çalışma koşullarını ve durumunu 24 saat 

görüntüleyebilir
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     Kullanıcı
dostu

SEZGİSEL KULLANICI ARAYÜZÜ

Sezgisel menü ekranları sayesinde yeni başlayan kullanıcılar bile sistemi bir uzman gibi çalıştırabilir ve 
görüntüleyebilir.

AÇIK

Filtre göstergesi

KAPALI

Hata

Yerleşim görünümü

Özel bir işlev, bina kat planlarından yararlanarak, sistem ekipmanının görsel bir 
sunumunu sağlar. Kullanıcılar, ekipman adlarını ezberlemeye gerek kalmadan, 
tüm kurulu ekipmanları kat planındaki konumuna göre arayarak görsel olarak 
bulabilirler. İç ünite seçildiğinde, tüm ana işlevlere doğrudan erişilebilir.

Liste görünümü

Basit olması için tasarlanan bu menü, genel durumun ve temel bilgilerin bir liste formatında 
hızla görüntülenmesini sağlar. Sıralama işlevi kullanılarak, aynı koşullar ve durum altında 
çalışan klimalar, kıyaslama ve değerlenme amacıyla tanımlanır.

Mevcut diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Portekizce.
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TÜM İŞLEVLERE STANDART WEB ARAYÜZÜ ÜZERİNDEN DOĞRUDAN ERİŞİLEBİLİR

PC üzerinden klima kumandası

PC'nizden klimanızı kontrol edebilir, Intelligent Touch Manager üzerindeki aynı görsel düzeni kullanabilirsiniz.

Birden çok sayıda binanın merkezi kumandası

Kapsamlı yönetim geçmişi

Intelligent Touch Manager sadece hataları kaydetmenin ötesinde, çalışma, durum değişikliği, otomatik kontrol ve ayarlar dahil 
olmak üzere, ekipman olayları için kapsamlı bir geçmiş sağlar. Bu da hem  ilave enerji tasarrufu hem de önleyici bakım için sistem 
optimizasyonuna yardımcı olur.

Geniş bir menü yelpazesine kolay erişim

Kullanıcılar gelişmiş menülere kolayca erişebilir, bunun için ana ekranda menü simgesine dokunmak yeterlidir.

Otomatik kumanda Sistem ayarları Çalışma yönetimi

Sistem

Uzaktan kumandalara 
gerek yoktur
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Akıllı enerji
yönetimi 

GÜÇLÜ PROGRAMLAR SAYESİNDE YIL BOYUNCA DÜZGÜN ÇALIŞMA GÜVENCE ALTINA ALINIR

Takvim ayarları ile tüm yıl boyunca günlük klima yönetim işlemleri otomatikleştirilerek enerji tasarrufu 
ve konfor optimal seviyeye getirilir.

DİĞER EKİPMAN İLE BAĞLANTILI ÇALIŞMA

Intelligent Touch Manager, bağlantı çalışmayı başlatmanın ve durdurmanın ötesinde bağlantılı çalışma 
imkanları sunar. Bu otomatik bağlantılı çalışma imkanı sayesinde sistemin serbest soğutma veya zaman 
geciktirmeli havalandırma ile klima ekipmanı performansını maksimize etmesi mümkün olur. 

Örnek 2 Havalandırma kontrolü

Havalandırma ekipmanı CO
2
 seviyelerine bağlı olarak kontrol 

edilir. Konfor sağlanırken havalandırma dolayısıyla enerji kayıpları 
önlenir.

Örnek 1 Serbest soğutma

Dış ortam sıcaklığı iç ortam ayar noktasından daha az olduğunda, 
soğutma işlemi durur ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 
dışarıdaki hava, havalandırma ünitesi üzerinden doğrudan verilir.

Herhangi bir klima ve grubu için haftalık bir program 
belirlenebilir.

Yönetici aynı zamanda Çalışma/Durma, Ayar noktası ile 
aşağıdaki koşulları ayarlayabilir:

• Ön Soğutma/Isıtma  • Azaltma Yüksek/Düşük
• Uzaktan Kumanda sınırlaması  
• Zamanlayıcı Çalışmasının Uzatılması
• Ayar noktası kaydırma  • Fan Devri • Ayar noktası sınırlama

Tatiller ve özel günler ayarlanabilir. Aylık programlar takvimden 
kolayca kontrol edilebilir.

Her bir program için bir sona erme tarihi ayarlanabilir. Bu 
sayede mevsime göre geçerli program otomatik olarak 
değiştirilebilir.

Dış ortam sıcaklığı önceden belirlenen sıcaklıktan daha az

Soğutmayı 
durdurmak için 
sinyal

Havalandırmayı 
gerçekleştirmek 
için sinyal

CO
2
 seviyesi yüksek

CO
2
 seviyesi düşük

Havalandırma 
fan devri 
artırılır

Havalandırma 
fan devri 
azaltılır

Bağlantılı çalışma, tüm sistem bileşenlerinin beraber çalışmasını güvence altına alır,  
enerji tasarrufu sağlar ve konforu artırır.
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AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ ARAÇLARI

Energy Navigator

Örnek 3 Oda kullanım duruma göre 
klimanın bağlantılı çalışması

Anahtar kartı kontrol sistemleri ve oda kullanım sensörleri ile 
odanın kullanım durumu algılanır ve boş odalardaki ayar noktası 
otomatik olarak değiştirilir veya klimanın çalışması durdurulur. . Anahtar kartı durumu

Durdurma 
sinyali

Durdurma 
sinyali

Örnek 4 Yangın alarmı

Sistem, yangın alarmları ile bağlantılı çalışarak, klima ve 
havalandırma ünitelerinin acil durdurmasını gerçekleştirebilir.

Tüm klimaları durdurur

Etkilenen yangın koruma alanlarındaki 
tüm klimaları durdurur

Yangın alarmı sinyali

Energy Navigator kullanılarak tüm ekipmanların (klimalar dahil olmak üzere) enerji tüketimi kolayca görüntülenebilir. Kullanıcılar enerji 
ziyanının kaynaklandığı üniteleri (aşırı soğutma yapan veya boş odalarda çalışır durumda bırakılan üniteler) tanımlayabilir ve enerji 
kullanımının planlanana uygun olup olmadığını görüntüleyebilir.  
Energy Navigator özelliği aynı zamanda gelişmiş enerji yönetimine yardımcı olmak amacıyla, enerji tasarrufu önlemlerinin 
geliştirilmesini ve doğrulanmasını da destekler.

kWh metre

kWh metre

kWh metre

iTM plus adaptörü (7 adede kadar)

kWh metre

Güç Beslemesi

Aydınlatma

VEYA

Saatlik enerji tüketimi ölçülür ve Intelligent Touch Manager,  
elektrik sayacından gönderilen verileri kaydeder.
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Günlük enerji tüketimi

Önceki yıl ile kıyaslama

Aylık enerji tüketimi

3
3

2

2

3

2

1

1

1

1

5

3

4

6

6

4 5

6 7

1 - Uyarı göstergesi

2 - Gerçekteki günlük enerji tüketimi

3 - Toplam çizgisi

1 - Mevcut yıldaki enerji kullanımı

2 - Mevcut yılın toplam çizgisi

1 - Çizim alanı

2 - Kuraldan sapılan saat sayısı

3 - Kuraldan sapılan gün sayısı

1 - Uyarı göstergesi

2 - Gerçekteki aylık enerji tüketimi

3 - Hedef aylık enerji tüketimi

4 - Toplam çizgisi

4 - Mevcut ayın hedefi

5 - Öngörü çizgisi

6 - Aylık hedefi tutturmak için 
günlük ortalama

3 - Önceki yılın toplam çizgisi

4 - Önceki yıldaki enerji kullanımı

4 - Oda adı

5 - Kuraldan sapılan saat ve gün sayısı

6 - İlave enerji tüketimi

5 - Mevcut yılın hedefi

6 - Öngörü çizgisi

7 - Yıllık hedefi tutturmak için 
aylık ortalama

4

4

5

Enerji yönetimi bilgisi PC üzerinden kontrol edilebilir

LAN

Her bir oda için enerji tüketimi otomatik olarak değerlendirilir.

Intelligent Touch Manager, toplanan verileri temel alarak, çalışma süresi ve önceden belirlenen sıcaklık ayarları temelinde kullanıcı 
tarafından saptanan çalışma kurallarından ciddi oranda sapan odaları ve klimaları otomatik olarak tanımlar. Sistem, en çok enerji tasarrufu 
sağlanabilecek odalara işaret eder. 

Toplanan veriler kolayca anlaşılabilir bir grafikte görünür.

Enerji tüketimi verileri günlük ve aylık bir temelde sunulur. Ayrıca, enerji hedefleri ile öngörülen enerji tüketimi verileri ve önceki 
yılın gerçekteki sonuçlarıyla kıyaslama verileri kullanıcı dostu bir formatta sunularak, enerji tasarrufu sağlayacak denetim elde edilir.

2

Bir oda sağ üst 
tarafa ne kadar daha 
yakınsa, ilave enerji 
tüketimi o kadar 
daha fazladır.
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PPD verileri çıkışını sağlamak kolaydır.

PPD verileri bir PC'ye veya USB bellek 
cihazına CSV formatında gönderilir, 
istenildiği şekilde işlenebilir ve yönetilebilir.

PPD İŞLEVİ

Her bir iç ünite için enerji tüketimi oransal olarak hesaplanır. Bu veriler enerji yönetimi için ve ilgili 
kullanıcıların klima kullanım ücretlerinin hesaplanmasında kullanılabilir.

Her bir iç ünite için çalışma bilgileri takip edilir, bu sayede dış ünitelerde 
güç tüketiminin dağılımı mümkün olur.

Daikin’in PPD'si* her bir iç ünite için 
güç dağılımını takip eder. Klima fatura 
hesaplamaları hızla ve otomatik olarak 
gerçekleştirilir.

*PPD (Orantısal Güç Dağılımı) Daikin’e özgü  
hesaplama yöntemidir

USB bellek

Her bir iç ünite için 
çalışma bilgileri

Her bir iç ünite için toplam 
güç tüketiminin otomatik 
hesaplanması

Toplam güç tüketimi

Kullanıcı C
ORTA

Kullanıcı A
YÜKSEK

kWh metre

Kullanıcı B

Kullanıcı A Kullanıcı C

Kullanıcı B
DÜŞÜK

Çalıştırma süresi
Oda sıcaklığı
Genleşme vanası açılma oranı

kW
h m

etre
den darb

e si
nyali

Fatura
Fatura

Fatura
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DİĞER ENERJİ TASARRUFU ARAÇLARI

Otomatik geçiş

Her bir odadaki soğutma/ısıtma işlemleri, ayar noktası ve oda sıcaklığı temelinde otomatik olarak değiştirilebilir.
* Isı pompasının VRV türünden olması durumunda, soğutma/ısıtma işlemleri tüm VRV sistemi için aynı anda değiştirilebilir.

Azaltma

Gece vakti ofisler gibi kullanılmayan odalarda, uygun bir oda ortamı sağlanması için maksimum klima çalışmasına ihtiyaç yoktur. 
Azaltma özelliği, kullanılmayan odalarda klima ayar noktalarını değiştirerek, gereksiz enerji tüketimini önler ve elektrik masraflarını 
azaltır.

Zamanlayıcı Çalışmasının 
Uzatılması

Odalar kullanılmadığında enerji 
tasarrufu sağlamak için, sistem belirli 
bir süreden sonra klimayı kapatır. 
Okul sınıf odaları, toplantı odaları 
dahil olmak üzere bir dizi bina türü 
için bu özellik ciddi enerji tasarrufu 
sağlayabilir.

Değişen Sıcaklık

Bu işlev, dış ve iç ortam sıcaklıkları arasındaki farkları azaltmak amacıyla ayar noktasını değiştirir. 
Özellikle bina girişlerinde ve benzeri konumlarda faydalı olan bu işlev sayesinde, sıcaklıkta ani bir düşüşün yol açabileceği 
"ısı şoku" önlenir ve enerji tasarrufu da artırılabilir.

İç ve dış ortam sıcaklıkları arasında ciddi farklar 
olduğunda ısı şoku yaşanması muhtemeldir.

Girişlerin yakınında iç ve dış ortam sıcaklıkları 
arasındaki aşırı farkların asgariye indirilmesi ve 
sıcaklıkta kademeli bir azalma sağlanmasıyla ısı 
şoku önlenebilir.

AÇIK AÇIK

Süre (30~180 dak) Süre

Kullanıcı iç üniteyi başlatır

Kapatılır KapatılırAÇIK

Soğutma ayar noktası
Soğutma ayar noktası dış ortam 
sıcaklığına göre ayarlanır.

Dış ortam sıcaklığı

Maks.

Min.

Min. Maks.
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Pompa SensörAydınlatma Fan

Pompa SensörAydınlatma Fan

Pompa SensörAydınlatma Fan

Boyut ve entegrasyonda

esneklik
BOYUT OLARAK

Küçük ila büyük uygulamalarda kullanıma yönelik modüler tasarım

Tek bir Intelligent Touch Controller 512 adede kadar iç ünite grubu yönetebilir (7 adede kadar iTM plus adaptörü ile birlikte).

iTM Integrator üzerinden 5 adede kadar iTM'yi entegre edebilir ve tek bir iTM üzerinden 2.560 adede kadar iç ünite grubunu yönetebilirsiniz.

ENTEGRASYON OLARAK

Modüler WAGO G/Ç üzerinden basit A/C kontrolünden aydınlatma ve pompa sistemlerinin küçük 
BMS entegrasyonuna kadar

Wago G/Ç'nin tanınmış modüler yaklaşımı ile, binanın büyüklüğüne uyacak şekilde tam gereken sayıda G/Ç ekleyebilirsiniz. WAGO, 
iTM'ye bir Modbus bağlantısı üzerinden bağlanır.

Pompa SensörAydınlatma Fan

Tek bir iTM Integrator'e maksimum 5 
Intelligent Touch Manager bağlanabilir.

2.560 gruba kadar

HUB
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Kolay servis ve 
       devreye alma

UZAKTAN SOĞUTUCU AKIŞKAN SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Yılda iki kez gerçekleştirilen soğutucu akışkan sızdırmazlık kontrolü için F-gas gerekliliklerine 
kolayca, rahatca ve maliyet etkin bir şekilde uyum sağlayın.

Montajı yapan yetkilinin uygulama alanına gitmesine gerek kalmaz:

• Soğutucu akışkan sızdırmazlık kontrolü için zamanı ve tarihi uzaktan belirleyebilirsiniz.

Kullanıcıların iç mekan huzurunu bozmanıza gerek kalmaz

• Uzaktan kontrol gece yapılabilir.

Akıllı telefonlara 

ve PC'lere 

e-posta uyarıları 

gönderilir.

10 adede kadar e-posta 

adresi kaydedilebilir.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ SORUN GİDERME

Bakım yüklenicilerinin irtibat bilgilerinin görüntülenmesi

Bakım yüklenicilerinin irtibat bilgileri kaydedilebilir ve görüntülenebilir.

Hataları bildirmek için e-posta uyarıları

Intelligent Touch Manager'a bağlı ekipman hatalarına dair ilgili taraflara derhal e-posta uyarıları gönderilir. Ekipman modelleri, 
hata kodları, vs. gönderilerek, alıcıların hemen eyleme geçmesi sağlanır.

Sistem

Zamanı uzaktan ayarlayın Sonucu doğrulayınKontrol gece yapılabilirSiteye 3G veya İnternet üzerinden bağlanın

Nasıl çalışır?
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Kolay servis ve 
       devreye alma

ÖN DEVREYE ALMA ARACI SAYESİNDE DEVREYE ALMADA ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYIN

Bir VRV sisteminin devreye alınması hiç bu kadar kolay ve hızlı olmadı. VRV sistemini istediğiniz şekilde 
devreye almak için 3 esnek yöntemden yararlanabilirsiniz.

1. VRV'yi doğrudan ITM üzerinden devreye alın ve şu imkanlarla 
zaman kazanın:

• bağlı iç ünitelerin otomatik kaydı ile
• iç ünite türünün ve simgesinin otomatik olarak atanmasıyla

Klima Network Servis Sistemi (Opsiyonel Bakım Hizmeti).

Intelligent Touch Manager, klimaların çalışma koşullarının ve durumlarının uzaktan takip edilmesi ve doğrulanması için Daikin'in 
özel Klima Ağı Servis Sistemi'ne (ACNSS) bağlanabilir. Bu sistem, hataları öngörme yeteneği sayesinde müşterilere iç huzuru sağlar.

Intelligent Touch Manager, Daikin’in 24 saat çalışan Klima Ağı Servis Sistemi (ACNSS)* ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar.

Repair

Sorun

Tanımlanması zor hatalar bile uzaktan 
takip edilebilir.

Merkezdeki personel, hataların meydana 
gelmesini takip eder ve İnternet üzerinden 
bunların kaynağını saptar.

Servis mühendisleri 
sorunun nedenini 
önceden bildiği 
için onarımlar hızla 
gerçekleştirilir.

Müşterinin araması gerekmeden 
servis mühendisleri ilgili alana 
gönderilebilir.

*Uygulanabilir bölgeler ve piyasaya sürülme zamanlarıyla ilgili kısıtlamalar nedeniyle, ayrıntılı bilgi edinmek için bir Daikin temsilcisine danışın.

Hatalara dair önceden yapılan uyarılar 
sayesinde, ileride sorunların aniden ortaya 
çıkması önlenir.

ACC merkezi

2. Devreye alınmış sistemin ayarlarını dışarı aktarın ve PC'nizle 
bunları kolayca özelleştirin:

• PC'nizden çalışarak zaman kazanın
• özelleştirme işlemini istediğiniz her yerde yapın, uygulama 

alanında olmanıza gerek yoktur

3. Devreye almadan önce ön mühendislik aracı ile projeyi hazırlayın:

• sadece ayarları yüklemeniz gerekeceği için uygulama 
alanında harcayacağınız zamanı azaltın

• özelleştirme işlemini istediğiniz her yerde yapın, uygulama 
alanında olmanıza gerek yoktur
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FONKSİYONLAR VE SEÇENEKLER

Intelligent Touch Manager işlevi
KATEGORİ İŞLEV NOTLAR

Temel fonksiyonlar

iTM plus adaptörü (DCM601A52) Maksimum adaptör sayısı: 7

Yönetim noktaları
Maksimum yönetim noktası sayısı: 650 
(D III bağlantı yönetim noktası sayısı: 512)

Alanlar
Maksimum alan sayısı: 650 
Maksimum alan hiyerarşisi: 10

Desteklenen diller İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe, Çince ve Japonca

Takip ekranları Simge görünümü Simgeler, ekipmanın çalışma durumunu gösterir.

Liste görünümü Her bir yönetim noktası hakkında ayrıntılı bilgi görüntülenir.

Yerleşim görünümü 60'a kadar ekran oluşturulabilir.

Geçmiş
Hatalar, çalışmalar, otomatik kontrol ve sistem bilgisi dahil olmak üzere, geçmişte 100.000'e 
kadar olay saklanır. Çalışmanın başlangıcı da kaydedilir.

Otomatik kumanda

Program Program sayısı: 100 
Günde 20'ye kadar eylem ayarlanabilir.

Haftalık program Haftanın 7 günü + 5 özel gün ayarlanabilir.

Yıllık takvim
Özel günler tarihe veya aya/haftaya/haftanın gününe göre belirlenebilir. 
Özel gün ayarları her yıl yeniden kullanılabilir.

Sezonsal program Farklı sezonlara göre programlar tarihe göre değiştirilebilir.

Bağlantılı çalışma
Program sayısı: 500 
Açık/kapalı, hata, analog değer ve çalışma modu değiştirme için bağlantılı çalışma mümkündür.

Acil durdurma Program sayısı: 31

Otomatik geçiş Geçiş grubu sayısı: 512

Sıcaklık sınırlama
Sıcaklık sınırlama grubu sayısı: 8 
Üst sınır aralığı: 32-50°C 
Alt sınır aralığı: 2-16°C 

Değişen sıcaklık
Değişen sıcaklık grubu sayısı: 8 
Dış ortam sıcaklık aralığı: 18-34°C 
Ayar noktası aralığı: 16-32°C

Isıtma Modu Optimizasyonu (HMO) Gereksiz ısıtma önlenir.

Zamanlayıcı çalışmasının uzatılması Çalışma durdurma için 30, 60, 90, 120 ve 180 dakika arasında seçim yapabilirsiniz.

Azaltma
Azaltma ayar noktası 2 örüntü için seçilebilir. 
Sıcaklık aralığı: 1-7°C, -1 -7°C (ayar noktası kaydırma miktarı).

Veri kontrolü

Gücün Oransal Dağıtımı
Gücün Oransal Dağıtımı için saatlik sonuçlar, 13 ay geriye kadar kaydedilir. 
Sistem, CSV formatında veri çıkışını destekler.

Energy Navigator

Günlük/aylık enerji tüketiminin gerçekteki sonuçları grafiklerde gösterilir.
Önceden belirlenmiş değerler/önceki yıla ait gerçekteki sonuçlarla kıyaslamalar yapılabilir.
VRV iç ünitelerinin verimsiz çalışması otomatik olarak tanımlanır ve ziyan edilen enerji 
hesaplanır.

Uzaktan erişim

Webden erişim
Web tarayıcıları, Intelligent Touch Manager ile aynı tür ekranı görüntüleyebilir.  
4 adede kadar yönetici ve 60 adede kadar genel kullanıcı kaydolabilir. 
Genel kullanıcıların erişebildiği ekranlar ve işlemler sınırlanabilir.

E-posta uyarıları

10 adede kadar e-posta adresi ayarlanabilir. 
Hata uyarılarının gönderileceği adresler, yönetim noktaları aralığı ile ayarlanabilir. 
SMTP sunucu kimlik doğrulama yöntemi için Kimlik Doğrulama Yok, SMTP'den önce POP ve 
SMTP-AUTH arasından seçim yapılabilir.

Sistem

Otomatik kayıt
D III-NET'e bağlı iç üniteler otomatik olarak saptanır ve ilgili modeller için simgeler otomatik 
olarak kaydedilir.

Güvenlik
Ekran kilitleme işlevleri mevcuttur. 
Her bir genel kullanıcı için erişim kısıtlamaları ayarlanabilir.

Ekran koruyucular Ekran koruyucular için 3 farklı örüntü arasından seçim yapabilirsiniz.

İrtibat bilgilerinin ayarlanması Servis için irtibat bilgisi kaydedilebilir.

Klima Network Servisi

Klima Ağı Servis Sistemi Bir servis anlaşması yapılmış olması gerekir.

Enerji Tasarrufu Sağlayan Klima Ağı Servis Sistemi 
(ACNSS) 

Bir servis anlaşması yapılmış olması gerekir.
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Yönetim noktası türleri ve hedef ekipman/arayüz
YÖNETİM NOKTASI DESTEKLENEN CİHAZLAR YÖNETİM NOKTASI SAYISI

Temel fonksiyonlar

D III ile uyumlu iç üniteler

Maksimum: 512 *1
SkyAir (DTA102A52) için arayüz adaptörü

Konut tipi iç ünite için arayüz adaptörü (KRP928BB2S)

Merkezi kumanda adaptör kiti (DTA107A55)

Dış ünite VRV dış üniteleri Maksimum: 80

Vantilatör Isı Geri Kazanımlı Vantilatör Maksimum: 512 *1

D3 Soğutucu D III uyumlu hava soğutmalı soğutma grupları (UWA/Y) / su soğutmalı soğutma grupları (ZUW) Maksimum: 320 *2

Di
Intelligent Touch Manager'ın Di portu

Maksimum: 32 *3
iTM plus adaptorünün Di portu

Harici Di Wago Di Maksimum: 512 *4

D3 Dio Genel amaçlı adaptör (DTA103A51)
Maksimum: 512 *4

Harici Dio Wago Di, Do

Pi
Intelligent Touch Manager'ın Pi portu Maksimum: 32 *3

iTM plus adaptorünün Pi portu
Maksimum: 80

Dahili Pi VRV dış ünitelerinin enerji tüketimi

Harici Ai Wago Ai Maksimum: 512 *4

Dahili Ai
Oda sıcaklığı, ayar noktası 
D3 Soğutucu çıkış/giriş su sıcaklıkları

Maksimum: 512 *4

*1: D III bağlantı ekipmanı (İç, Vantilatör, D3 Soğutucu, D3 Di, D3 Dio) toplamı 

*2: Sadece D3 Soğutucu için maksimum yönetim noktası sayısı 

*3: Di/Pi yönetim noktası toplamı 

*4: Harici Di, Harici Do, Harici Ai ve Dahili Ai toplamı

iTM Integrator fonksiyonu
KATEGORİ İŞLEV NOTLAR

Temel fonksiyonlar

Intelligent Touch Manager (DCM601A51) Maksimum ünite sayısı: 5

Yönetim noktaları
Maksimum yönetim noktası sayısı: 3,250  
(D III bağlantı yönetim noktası sayısı: 2,560)

Alanlar
Maksimum alan sayısı: 3,250 
Maksimum alan hiyerarşisi: 10 

Desteklenen diller İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe, Çince ve Japonca

DAIKIN tarafından 
sağlanan ekipman

MODEL PARÇA

DCM601A51 Intelligent Touch Manager 

DCM601A52 iTM plus adaptörü (Seçenek)

DCM601A53 iTM Integrator (Seçenek)

DCM002A51 iTM Oransal Güç Dağılımı yazılımı (opsiyonel)

DCM008A51 iTM Energy Navigator yazılımı (opsiyonel)

Yerel olarak sağlanan ekipman
PARÇA TEKNİK ÖZELLİKLER

USB bellek
USB 2.0 
32GB'a kadar bellek kullanılabilir

Web erişimi için PC

Windows XP Professional SP3 (32 bit) 
Windows VISTA Business SP2 (32 bit) 
Windows 7 Professional SP1 (32 bit, 64 bit) 
Ekran: 1024x768 veya üzeri 
Web tarayıcısı: Internet Explorer 8, 9 
                             Firefox 10.0 
Flash Player Sür 11.1

WAGO G/Ç sistemi

Modbus iletişim ünitesi: WGDCMCPLR 
DC24V güç besleme ünitesi: 787-712 
DC24V güç besleme modülü: 750-613 
Konektör: 750-960 
Terminator modülü: 750-600 
Di modülü: 750-400, 750-432 
Do modülü: 750-513/000-001 
Ai modülü: 750-454, 750-479 
Thermistor modülü: 750-461/020-000
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir 
teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bilgisi sınırları dahilinde bu broşürün 
içeriğini derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünler ve hizmetlerin bütünlüğü, 
doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğu hakkında açık veya ima 
edilmiş herhangi bir garanti verilmemektedir. Teknik özellikler önceden uyarı 
yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya 
yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi 
bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 
Tüm içeriğin telif hakkı sahibi Daikin Europe N.V.'dir.




