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DAIKIN HAKKINDA
Daikin endüstriyel tesislerde, ticari işletmelerde ve konutlarda kullanım için tasarlanan yüksek 

kaliteli klima cihazlarının üretiminde gösterdiği başarılarla dolu 85 yıllık deneyimi ile dünya 

çapında bir üne sahiptir.

Daikin kalitesi

Daikin'ın herkesçe kabul edilen yüksek kalitesi tamamen tasarım, üretim, test ve satış sonrası 

destek aşamalarına gösterdiği yakın ilgiden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, ürün kalitesine 

ve güvenilirliğine sağlayacağı katkıların doğrulanması için her bileşen dikkatli şekilde seçilir ve 

zorlu testlerden geçirilir.

Daikin Europe N.V.

ÇEVRE BİLİNCİ
Klima ve Çevre

Klima sistemleri, iç mekan konforunu önemli şekilde yükselterek, en zor iklim koşullarında bile 

optimum çalışma ve yaşam koşulları sağlar. 

Geçtiğimiz yıllarda, çevre kirliliğini azaltma ihtiyacı yönünde küresel bilinç oluşturmayı 

hedefleyen Daikin, klima sistemlerinin üretilmesi ve işletimi ile ilgili ortaya çıkan olumsuz etkileri 

sınırlamak amacıyla çok büyük çaba göstermiştir. 

Bu sayede, yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen ve gelişmiş çevre koruma tekniklerine 

sahip modeller geliştirilerek, çevre üzerindeki negatif etkilerin sınırlanmasına önemli bir katkıda 

bulunulmuştur.

 Bu işaret, klimanın çevreye olan etkisini azaltmak amacıyla Daikin tarafından  

teknolojiye yatırım yapılan özellikleri vurgulamaktadır.

 Bu işaret  16, 17, 18, 28 ve 29. sayfalarda görülebilir.
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KULLANICI DOSTU KUMANDA SİSTEMLERİ

Bir klima sistemi yalnızca kumanda sisteminin izin verdiği ölçüde verimli çalışabilir. Hassas ve kullanıcı dostu 

sistemler, konut tipi basit oda sıcaklığı kontrolünden geniş ölçekli ticari binaların uzaktan tam takip ve 

yönetimine kadar tüm uygulamalar için oldukça önemlidir.

Modern klima sistemlerindeki teknik gelişmelere ayak uydurmanın yanı sıra daha yüksek enerji verimi 

ve yönetilebilir yakıt maliyetleri elde etmek amacıyla Daikin, gelişmiş ve kapsamlı kontrol yöntemlerinin 

araştırılması ve geliştirilmesine büyük yatırımlar yapmaktadır.

Çok sayıda iklimlendirme ünitesinin saatlerce çalıştığı binalarda, düşük enerji tüketimi için sistem verimi 

çok büyük önem taşır. MAKSİMUM VERİMLİLİK, sistem çalışmasının tüm yönlerinin maksimum 

kontrolünün, yirmi dört saat görüntüleme, önleyici bakım, hata tahmin analizi ve hata durumunda hızlı 

müdahale gibi önemli hususlarla uyum içinde olmasını gerektirir. Daikin, bina sahiplerine ve kiracılara, 

herhangi bir büyüklükteki ve karmaşıklıktaki klima sisteminin operasyonel performansı ve işletme 

maliyetleriyle ilgili kapsamlı sistem bilgileri sağlayan geniş bir dizi SON TEKNOLOJİ bilgisayarlı kontrol 

sistemleri üretmekte ve pazarlamaktadır.

Daikin ticari klima sistemleri ayrıca BACnet arayüzü veya LonWorks arayüzü entegreli kumandalar üzerinden 

üçüncü taraf BMS ve LonWorks kontrol ağlarına da bağlanabilir. Son olarak, Daikin Intelligent Touch Controller, 

üçüncü taraf kumandaların açık bir arayüz üzerinden bağlanması için bir http seçeneğine sahiptir.
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DAIKIN KLİMA SİSTEMİMİ DİĞER ÜÇÜNCÜ 
TARAF BİNA OLANAKLARINI ENTEGRE 
ETME SEÇENEĞİYLE, DAIKIN KUMANDA 
ÇÖZÜMLERİYLE TAM KONTROL 
ETMEK İSTİYORUM

› Klima sistemlerinin tam kontrolü ve yönetimi 

(maksimum 200 grup)

› Temel bina kontrol fonksiyonları (örneğin, yangın 

alarmı, …) entegrasyon imkanı

› Klima sistemlerinin ayrıntılı ve kolay takibi ve kullanımı 

(maksimum 2 x 64 grup)

› Temel bina kontrol fonksiyonları (örneğin, yangın 

alarmı, …) entegrasyon imkanı

› Klima sistemlerinin kontrolü için temel çözüm

Merkezi kumandayla çoklu zon kontrolü:
› Birden fazla iç ünite grubu/zonu için her gün 

kullanılan fonksiyonlara erişim

› AÇMA/KAPAMA kontrolünden haftalık program 

ayarına kadar geniş fonksiyon aralığı

Bağımsız zon kontrolü:
› Tek bir iç ünite (grubu) için her gün kullanılan 

fonksiyonlara erişim

› Kullanımı kolay uzaktan kumandalardan özel olarak 

geliştirilmiş kablolu otel odası kumandalarına kadar 

geniş ünite aralığı.

BANA EN İYİ ÇÖZÜMÜ HANGİ  
SİSTEM SUNABİLİR?

* Farklı kumanda sistemlerinin en iyi nasıl kombine edilebileceği 
hakkında daha fazla bilgi için, distribütörünüze başvurun.

MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK VERİMLİLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN, DAIKIN'IN KLİMA SİSTEMİMİ TAKİP 
ETMESİNİ İSTİYORUM

Klima Ağı Servis Sistemi (ACNSS):
› Klima sisteminizi her zaman en yüksek performansta tutar ve sorunsuz kılar

› Klima sisteminiz için optimum enerji tasarruf ayarlarını otomatik olarak seçer

DAIKIN KLİMAMIN KONTROLÜNÜ 
ÜÇÜNCÜ TARAF BİR KONTROL SİSTEMİNE 
ENTEGRE ETMEK İSTİYORUM 
(AÇIK PROTOKOL ARAYÜZLERİ)

BACnet Arayüzü: 
› Daikin klimanız ile BMS sistemi arasında sorunsuz 

bağlantı için entegre kumanda sistemi

LonWorks Arayüzü: 
› Daikin klima takip ve kontrol fonksiyonlarının 

LonWorks ağlarına açık ağ entegrasyonu

Http arayüzü:
› Daikin klima sistemleri takip ve kullanım 

fonksiyonlarının üçüncü taraf kumandalara 

entegrasyonu (Intelligent Touch Controller gerekir)

Alternatif entegrasyon cihazları:› Özel ihtiyaçlar için basit çözümler sunan Daikin adaptör PCB’leri
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KLİMA AĞI  
SERVİS SİSTEMİ  
(ACNSS)
Teknik yönetiminizin en zorlu görevlerinden biri 

şüphesiz klima sisteminizin uzun vadede optimum 

kullanımını sağlamak ve bu sırada yüksek maliyetlerin 

oluşmasını engellemektir. Daikin Klima Ağı Servis 

Sistemi yönetiminizin verimliliğini yükseltiyor.

Ağ servis sistemi, klima sistemi ile Daikin Uzaktan 

Takip Merkezi arasında internet üzerinden kurulan 

bir bağlantıdır. Bu şekilde, uzman servis mühendisleri 

tüm sisteminizin çalışma durumunu yıl boyunca 

kesintisiz takip edecektir. 'ACNSS takip servisi' 

sorunların oluşmasını önler ve cihazlarınızın ömrünü 

uzatır.

Veri analizlerinden hataların tahmin edilmesi ve 

teknik öneriler sayesinde, yalnızca cihazlarınızın 

kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmakla 

kalmayacak, aynı zamanda konfor düzeylerinden taviz 

vermeden kontrol maliyetlerini en aza indireceksiniz.

Enerji sarfiyatı birçok işletmenin en önemli işletme 

maliyeti kalemlerinden biri olduğundan, Daikin 

ACNSS ayrıca opsiyonel 'ACNSS enerji tasarrufu 

sistemi' tarafından da desteklenmektedir. Bu servis, 

müşterilerinin konforundan ödün vermeden 

enerji tüketimlerini optimize etmesine olanak 

sağlamaktadır.

VERİLER

WWW.
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1 VERİ AKTARIMI 

Klimaların çalışma bilgileri ve diğer gerekli veriler 

toplanır ve derlenir ve daha sonra merkeze 

gönderilir. Önceden hata tahminleri ve tesadüfi 

sorunlar için takip verileri aktarılır.

3 VERİ ANALİZİ VE SİSTEM TAKİBİ 

Bildirilen veriler gözden geçirilir ve sistem herhangi 

bir soruna karşı 7 gün 24 saat takip edilir. Enerji Tasarrufu Raporu 

Bakım Raporu

Arıza ve tahmin araması

HAVA DURUMU 
BİLGİLERİ

2 DAIKIN UZAKTAN TAKİP MERKEZİ

Daikin kontrolü gerçekleştirilir

Müşteriler, servis 

şirketleri bilgilendirilir

* Enerji Tasarrufu Klima Ağı Servis Sisteminin uygulanması için Daikin ile sözleşme yapılması gerekir.  Teklif istiyorsanız, lütfen bizimle irtibat kurun. 

ENERJİ TASARRUF 
KONTROLÜNÜN 
BELİRLENMESİ

İşletme bilgileri analiz edilir ve ilgili 

bölge için geçerli hava durumu 

verilerine göre optimum enerji 

tasarrufu kontrol ayarları hesaplanır.

ACNSS ENERJİ TASARRUFU 
SERVİSİ

ACNSS TAKİP 
SERVİSİ

KONFOR KORUNUR

SEÇENEK:

ACNSS
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Daikin ACNSS veri merkezi

Daikin ACNSS  
takip merkezi

Bakım ve onarım
Bir sorun meydana geldiğinde 

servis bakımı yapılır.

İşletme verileri internet 
üzerinden aktarılır

Müşteri

ACNSS TAKİP FONKSİYONU

Klima sisteminizi her zaman EN YÜKSEK PERFORMANSTA tutar ve SORUNSUZ kılar.

Daikin klima sisteminizin çalışması 7 gün 24 saat takip edilir ve Daikin Klima Ağı Servis Sistemi teknik yükünüzün büyük bir kısmını 

üzerinizden alır. İşletme verileri dikkatli bir şekilde toplanır, analiz edilir ve Daikin'a gönderilir.  Uzman Daikin teknisyenleri bu ayrıntılı 

kayıtlara ilişkin önerilerde bulunur, böylece bina sahipleri veya servis şirketleri hatalar ortaya çıkmadan gerekli müdahalelerde 

bulunabilir. Herhangi bir sorun olduğunda, bakım servis sağlayıcısı ve bina sahibi derhal bir e-postayla durumdan haberdar edilir.

Kesintisiz takibin sonucu klima sisteminiz daha iyi bakılır ve böylece daha uzun ömürlü ve güvenilir olması sağlanır. 

AVANTAJLAR

CİHAZLARINIZ DAHA DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ OLUR

 › Hataların önceden tahmini, gerçek hata meydana gelmeden müdahale, anormal kapanmaların önlenmesi > kullanıcı konforunu 

en üst düzeye çıkartır

 › Cihazlar her zaman en iyi koşullarda çalışır, sistem üzerine gereksiz yük binmez, cihazların ömrü uzar

DAHA HIZLI MÜDAHALE SÜRESİ

 › Herhangi bir hata meydana geldiğinde, servis şirketi hemen uyarıldığından ve sistemin ayrıntılı kayıtlarını aldığından hataya daha 

hızlı müdahale eder.

KLİMA SİSTEMİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE KULLANIMININ DANA AYRINTILI GÖRÜNTÜLENMESİ

 › İşletme geçmişi yönetimi, işletme raporları geçmişi

Daikin'ın benzersiz online hata tespit 
sistemi hataları tahmin eder, böylece cihazın 
anormal şekilde kapanmasını ve acil onarım 
ihtiyaçlarını ortadan kaldırır.
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ACNSS ENERJİ TASARRUFU SERVİSİ 

OPTİMUM ENERJİ TASARRUFU ve yine de korunan maksimum konfor seviyesi.

Klima sisteminiz için optimum enerji tasarruf ayarlarını otomatik olarak seçer. Ancak, ACNSS daha da fazlasını sunar. Enerji verimliliğinizi 

tam olarak arttırmanıza yardımcı olmak için, sistem de devreye girer. Daikin ACNSS, hava durumu tahmin analizlerine göre, işletme 

maliyetlerini minimuma düşürmek için işletme parametrelerini otomatik olarak ayarlar.

AVANTAJLAR

OTOMATİK HASSAS AYAR SAYESİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİZDE %23'E KADAR TASARRUF KANITLANMIŞTIR

 › ACNSS, klima sisteminin birçok bileşenini takip ve kontrol eder ve bu bileşenleri hava durumu koşullarına ve klima yüküne göre 

hassas şekilde ayarlar. 

Durum çalışması; ofis kliması: 

ENERJİ TASARRUFUNUN YANI SIRA KORUNAN 
KONFOR

 › Sistem, enerjiden tasarruf sağlamak üzere işletme 

koşullarını hava durumu tahminine ve sahadaki koşullara 

göre değiştirecektir. Konfor düzeyinin korunması için iç 

ortam koşulları da takip edilir.

Güç tüketimi %23,9 
oranında azaltıldı 

Konfor korundu

Kontrol AÇIKKontrol KAPALI

Enerji Tasarrufu 
Kontrolü KAPALI

Enerji Tasarrufu 
Kontrolü AÇIK

 Enerji kullanımı
 İç ortam sıcaklığı

 Enerji kullanımı
 İç ortam sıcaklığı

Hava sıcak  
ve nemli olduğunda
Hissedilir sıcaklık  
yükselir

Hava sıcak  
ve kuru  
olduğunda

Güç tüketimi: 141,7 kWh
İç ortam sıcaklığı korunur.
Tepe sıcaklık: 36°C Çalışma sırasında ortalama sıcaklık: 
31-32°C

Güç tüketimi: 107,9kWh
İç ortam sıcaklığı korunur.
Tepe sıcaklık: 34°C Çalışma sırasında ortalama sıcaklık: 
31-32°C

Müşteri: 

İtalya, Roma, ofis binası

VRV® dış ünitesi (REYQ28P8)

Sonuç: 

 › Sistem performans katsayısı 4,00'dan 4,56'ya 

yükselmiştir: %14 daha fazla

HER YIL BİR ÖNCEKİNDEN DAHA FAZLA ENERJİ TASARRUFU

 › Daikin uzak bir noktadan enerji tüketimini ve konfor düzeyini sürekli olarak takip ederek, sonuçlar hakkında düzenli raporlar 

hazırlar ve performansın yükseltilmesi için yeni yollar önerir. Sisteminizin çalışma durumunu sürekli olarak takip ederek, Enerji 

Tasarrufu Klima Ağı Servis Sistemi performans raporları hazırlayabilir ve toplanan verilere dayalı olarak enerji verimliliğinin daha da 

yükseltilmesi için önerilerde bulunabiliriz.
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Webden 
Erişim

Kullanıcı ve servis bilgisayarları için  
Windows Vista uyumludur

Bağlı Bilgisayar

ET
H

ER
N

ET

Intranet/İnternet Webden Erişim

Enerji beslemesi sistemi

VRV® Sistemi

Lokal görüntüleme 
ve kumanda

DMS502A51
BACnet Arayüzü
(yalnızca takip)

Elektrik ÖlçümüYangın alarmı

ACNSS 
(opsiyonel bakım hizmeti)

Ai ünitesi

E-postayla hata 
raporlama

Dio ünitesi

Daikin Uygulamalı Sistemler

HRV

~

~

D
III-N

ET

DAM602B51/52

SİSTEM PLANI

INTELLIGENT MANAGER

VRV® sistemlerinin tam kontrolü ve yönetimi 
(maksimum 200 grup)

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ

DIII- NET

DIII- NET

DIII- NET

12



ACNSS 
(opsiyonel bakım hizmeti)

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ

AVANTAJLAR

DİLLER

 › İngilizce

 › Fransızca

 › Almanca

 › İtalyanca

 › İspanyolca

 › Hollandaca 

 › Portekizce 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 › Oransal Güç Dağılımı (opsiyonel)

 › Pik yük önlenmesi

 › Değişen sıcaklık

 › Ekonomik mod (opsiyonel)

 › Güç kesintisi / gücün geri gelmesi kontrolü

 › Sıcaklık sınırlama (otomatik başlatma)

YÖNETİM

 › Webden erişim fonksiyonu (opsiyonel)

 › İşletim geçmişi yönetimi  

(çalıştırma / durdurma, hata, çalışma süresi)

 › Rapor oluşturma (grafikler ve tablolar)  

(günlük, haftalık, aylık)

 › Gelişmiş kullanıcı yönetimi

KONTROL

 › Analog kilit

 › Oturum açma ayarları

 ›  Bağımsız kumanda (ayar noktası, çalıştırma / durdurma, fan 

devri) (dört iPU ile tek bir iManager sisteminde maks. 1.024 iç 

ünite) 

 › Grup kontrolü (200 grup)

 › Merkezi klima kontrolü

 › Program kontrolü (200 program)

 › Yangın acil durdurma kontrolü (32 program)

 › Güvenlik sistemi ile bağlantı

 › Set değeri sınırlama

 › Otomatik soğutma / ısıtma geçişi

 › Timer genişletme

 › Ön soğutma ve ön ısıtma işlevi *

ÖLÇÜMLER

 › Çalışma süresi entegrasyonu

 › Çalıştırma sayısı entegrasyonu

 › Ölçüm cihazı okuma (iPU üzerindeki Pi portu üzerinden)

 › Orantısal güç okuma

VERİ SAKLAMA/RAPORLAMA

 › Çıktı alma  › Veri saklama

GÖRÜNTÜLEME

 › Çalışma durumu görüntüleme

 › Klima ünitesi hata tahmini (opsiyonel)

 › Entegre değerlerin üst sınırının görüntülenmesi  

(her bir yönetim noktası için)

 › Sürekli çalışma süresi görüntüleme  

(her bir yönetim noktası için)

 › Güç kesintisi görüntüleme

 › Serbest düzen içeren bir Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) ile 

görüntüleme

 › İç ve dış ünitelerin çalışma modu

 › HRV kontrolü

 › Hata göstergesi

 › Filtre değiştirme göstergesi

 › Ayar noktası göstergesi

 › Çalışma zamanı görüntüleme

 › Çok sayıda bilgisayardan görüntüleme

 › Online yardım

 › WatchDOG - Gözlem

 › Uzaktan kontrol sağlayan intelligent Manager  

(Uzaktan Çalıştırma /uzaktan hata görüntüleme)

 › Çalıştırma ve hata geçmişi

EKRAN

 › Yönetim noktasının adı/ simge / liste gösterimi

 › Kontrol grubu liste gösterimi

 › Ekranda gezinme işlevi

 › Çalışma süresi gösterimi 

 › Entegre çalıştırma sayısı gösterimi

 › Tarihçe gösterimi (hatalar, alarmlar, kumanda)

UYARI

 › Acil durum sinyal girişi

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

 › 1.024 iç ünite (4 iPU tarafından) kontrol edilebilir

 › Ethernet TCP/IP  (100 Mbit önerilir)

 › Intelligent işlemci ünitesi (iPU) üzerindeki entegre dijital 

kontaklar - 20 genel giriş portu 

 - 2 dijital çıkış

 › iPU minimum 48 saat tek başına çalışır

 › UPS kapatma yazılımıyla uyumludur

* Daha fazla bilgi ve stok durumu için dağıtıcınıza başvurun
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*  Sıcaklık ve güç tüketimi aynı grafik üzerinde 
görüntülenebilir

YÖNETİM

GÖRSEL KULLANIM

Basit gezinme
 › İlgili düğmeye tıklandığında bilgiler kolay ve hızlı bir şekilde görüntülenebilir: 

Mevcut tüm ekranların listesi görüntülenir. Geri düğmesi ise işlemi geri alır.

Opsiyonel düzen ekranları ile kolay yönetim

Kullanıcının örneğin bağımsız klima ünitelerinin binanın gerçek planına göre 

konumuyla ilgili kararlar vermesi gibi işlemleri gerçekleştirmesini kolaylaştıran, esnek bir ekran yapılandırma siteminin görüntülenmesi 

mümkündür.

 › Esnek bileşen yapılandırması (arkaplan ve linkler)
3 aktif tip mevcuttur: 
- Simgeler 
- Düğmeler 
- Gerçek zamanlı bilgiler

GRAFİKSEL RAPOR

Dakikalık değişiklikleri kolayca anlaşılabilecek  
grafiklerle gösterir

Intelligent Manager, tüm işlem ve ölçüm bilgilerini grafiksel olarak görüntüleyebilir 

ve basit tablolarla anlaşılması karmaşık değişiklikleri ve karşılaştırmaları kolayca 

anlaşılabilecek şekilde ifade edebilir.

O andaki amacınıza bağlı olarak grafik veya tablo raporu arasında geçiş yapabilirsiniz.

 › Esnek görüntüleme yapılandırması:
 › Sıcaklık

- Analog giriş
 › Güç tüketimi 

- Pulse metre
 › Çalışma süresi

- İç üniteler
- Dijital giriş
- Dijital çıkış

 › Esnek grup yapılandırması
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Internet

Notlar:
* İnternet üzerinden bağlantı için firewall gibi bir ağ güvenlik 

cihazı gereklidir
* Daikin, internet üzerinden erişim ile ilgili herhangi bir 

problemden dolayı sorumlu tutulamaz

WEB ERİŞİMİ İŞLEVİ

Birden fazla binanın internet üzerinden görüntülenmesi ve kumanda edilmesi 

Birden fazla binanın merkezi bir noktadan internet üzerinden görüntülenmesine ve kumandasına olanak sağlar.

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ
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Ön ısıtma başlangıç 
zamanı 

Normal başlangıç 
zamanı 

Ayar Noktası

Sıcaklık

Süre

Oda sıcaklığı

Ayar noktasının 
ulaşıldığı an

Çalışma programı ayarlarının/durumunun görüntülenmesi

KONTROL

 PROGRAM OLANAKLARI

Tesis çalıştırma/durdurma kontrolü, çalışma modu değiştirme, sıcaklıkların 

ayarlanması ve uzaktan kumandanın devreye alınması/devre dışı bırakılması 

gibi işlemleri mevcut süre programına göre otomatik olarak yürütür. Yapılması 

gerekenler sadece bir hafta çevriminin kayıt edilmesi, programın belirlenmesi ve 

hangi gün hangi işlemlerin uygulanacağının seçilmesidir. Ayrıca, bir yıl (13 ay) 

içerisindeki tatil günleri veya özel günler ile bu günlerde uygulanacak programlar, 

program seçimi kullanılarak günlük çalıştırma programı ile aynı şekilde belirlenebilir.

 ECO MODU

Oda konforunda herhangi bir değişikliğe neden olmaksızın 
güç tüketimini % 10 ila 20 oranında azaltır

Intelligent Manager, oda konforu korunacak şekilde tüm klima üniteleri için önceden 

belirlenen bir programa dayalı olarak kapasite kontrolü ve aralıklı çalıştırma sağlar.

 › Esnek grup yapılandırması
 › 2 kontrol tipi mevcuttur: 

- Alternatif durdurma kontrolü
- Dış ünite kapasite kontrolü

 ÖN SOĞUTMA VE ÖN ISITMA İŞLEVİ

Bu işlev, sistemin başlangıç zamanını odadaki gerçek ve tahmini ısıtma/soğutma 

yüklerine göre değiştirir. Bu da klima sisteminin daha etkin kullanılmasını sağlar 

ve konfor düzeyini yükseltir.
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Görüntüleme 
istasyonu

Ayar 
sıcaklığı

Isıtmaya başlar
Soğutmaya 

başlar

Soğutmayı durdururIsıtmayı durdurur

Maks. -4°C

Maks.

Min. +4°C

Min. Süre

Oda Sıcaklığı Oda sıcaklığı bu aralıkta 
korunur

Isıtma modu Soğutma modu

Min. 

Min. Dış ortam 
sıc.

Ayar sıcaklığı

Maks.

Maks.

Not: Opsiyonel DIII-Ai kiti gereklidir DAM101A51

Güç tüketimini belirlemeye dayalı kontrol. 
* Gerçek zamanlı kontrol

*

 GÜÇ SINIRLANDIRMA KONTROLÜ

Klimaların güç tüketiminin sistematik yönetimini sağlar

Intelligent Manager, güç tüketiminin belirlenen hedeflerle sınırlandırılması için 

klimaların çalışma çevrimini belirleyebilir. Bu yenilik, kullanıcıların klimaların güç 

tüketimini sistematik bir şekilde yönetebilmesine olanak sağlar.

 › Esnek grup yapılandırması
 › Ayar noktası
 › Gerçek zamanlı kontrol
 › 30 dakika belirleme süresi

 DEĞİŞEN SICAKLIK

Sensör ile sağlanan konfor kontrolü ile aşırı soğumayı önler

Intelligent Manager, dış ortam sıcaklığını görüntüleyebilir ve oda sıcaklığını 

otomatik olarak ayarlayabilir; böylece aşırı iç / dış ortam sıcaklık farkları önlenmiş 

ve maksimum enerji verimliliği sağlanmış olur. 

Intelligent Manager ayrıca bina girişi vs. etrafındaki konforsuz soğuk şok 

bölgelerinin oluşmasını da engeller.

 › Esnek grup yapılandırması

 SICAKLIK SINIRLANDIRMA

Maksimum ve minimum sıcaklıkları sınırlayarak uygun 
çalışma yönetimi sağlar

Intelligent Manager, kullanıcının maksimum ve minimum sıcaklıkları 

sınırlandırmasını sağlayarak, otomatik kontrol ile uygun sıcaklığın korunmasını 

garanti eder.

Ayrıca, ısının aşırı derecede yükselmesine veya düşmesine neden olabilecek 

gereksiz ve aşırı çalışmayı önler.

 › Esnek grup yapılandırması

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ
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Internet

Artık, PPD verilerine internet üzerinden erişilebilir.
PPD verilerine daha önce sadece binadan 
erişim mümkündü.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN KOLAY YÖNETİMİ (PPD)

Oransal güç dağılımı ile ilgili bilgiler vererek, elektrik tüketiminin daha kolay yönetilmesini sağlar

Oransal güç dağılımını hesaplayan yazılım, Intelligent manager'a bağlı her bir iç ünitenin elektrik tüketim verilerinin (CSV formatında) 

kaydedilmesini sağlar. Ancak, iç ünitelerin gruplandırılmasına izin verilmez. PPD verileri daha sonra bir bilgisayarda veya elektronik 

çizelge programında görüntülenebilir. Tüketim miktarları mevcut koşullara göre farklı hesaplama yöntemleriyle hesaplanabilir.

PPD VERİLERİNE ARTIK WEB ERİŞİMİ VE İNTERNET ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİR

PPD verilerine internet üzerinden uzaktaki birden fazla binadan erişilmesi mümkündür. Web erişimine ve PPD işlevine sahip bir 

bilgisayar ile herhangi bir noktadan erişim mümkündür.

 OTOMATİK SOĞUTMA/ISITMA GEÇİŞİ 

Soğutma veya ısıtma modunu gündüz ve gece büyük sıcaklık değişimlerine maruz kalan yerlerdeki oda sıcaklığına göre otomatik 

olarak seçerek optimum oda sıcaklığının korunmasını sağlar.

Soğutmadan ısıtmaya 
otomatik geçiş

Isıtmadan soğutmaya 
otomatik geçiş

Geçiş ayar noktası
Sıcaklık farkı

Soğutma 
ayar noktası

Isıtma ayar 
noktası

Süre

Geçiş ayar noktası

ISITMA SOĞUTMA ISITMA

Sıcaklık
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D
ış

 ü
ni

te

İç
 ü

ni
te

Isı geri kazanım 
bileşeni

Yaz aylarında T1 < T4 olduğunda, “free cooling” modunu devreye sokar

İç ortam sıcaklığı:  
26°C

İç ünite  
KAPALI

Havalandırma fanı açık

Dış ortam  
sıcaklığı: 30°C

T1 T2

T3 T4

ANALOG BAĞLANTI

Basit, free cooling işlevli AHU

İç ortam sıcaklığının dış ortam sıcaklığından yüksek olması durumunda odanın klima sistemi ile soğutulmasına gerek yoktur. Taze dış 

ortam havasının üflenmesi gerekli soğutma için yeterlidir.

BACnet uyumluluğu

Intelligent Manager, standart olmayan BACnet Arayüzü ile birleştirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için satış temsilcinize danışın.

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ
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UZAKTAN KONTROL SAĞLAYAN INTELLIGENT MANAGER

Birden fazla binadaki klima ünitelerinin esnek yönetimi

Intelligent Manager, klima sistemlerinin telefon hatları üzerinden uzaktan, 

esnek şekilde görüntülenmesine ve kumanda edilmesine olanak sağlar. Birden 

fazla binada bulunan klima sistemleri tek bir noktadan yönetilebilir; bu da 

sistem yönetim maliyetlerini düşürür ve sistem çevresi ile uyumu arttırır.

 › Uzaktan kumanda ve görüntüleme, veri yönetimi vs.
 › Windows RAS (uzaktan erişim) tabanlı.

Ana
Intelligent Manager

(yerel site)

Uzak site
(Görüntüleme ve kumanda)

GÖRÜNTÜLEME
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Bina 1 Bina 2

GÖZLEM

Büyük ölçekli bakım sistemleri düşük maliyetlerle 
çalıştırılabilir

Sistem, telefon hattı üzerinden birden fazla binadaki veya yapıdaki klima 

ünitelerinden verilen hata mesajlarını alabilir. Bu da kullanıcının düşük maliyetle, 

geniş bir alan üzerinden uygun bakım sistemini yapılandırmasına olanak sağlar.

Gözlem (telefondan uzaktan görüntüleme):

 › Hataları vs. iletir
- Yapılandırılabilir arama erişimi
- Alternatif telefon numarası

 › Uzaktan görüntüleme:
- Çoklu mekan özelliği 
- Çıktı alma
- Dosya yedekleme

Ethernet

Ana
iPU

(DAM602B51/B52)

Bağımlı
iPU

(DAM602B51/B52)

Bağımlı
iPU

(DAM602B51/B52)

Bağımlı
iPU

(DAM602B51/B52)

Veritabanı

Ana Uzak

İlave alt  
bilgisayar

Esnek erişim

ÇOKLU BİLGİSAYAR

Mevcut LAN'lara bağlanabilir, bu da maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.

Intelligent Manager, mevcut LAN ağlarına kolayca bağlanarak, kullanıcıların kurulum maliyetlerini azaltmasına olanak sağlar.
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Tanım

Bilgisayar Performans CPU

  Bellek

  Hard disk

 Ağ

 Çalışma

 Yazılım

CRT SVGA

Yazıcı

Ağ cihazı

IPU DAM602B51

(Intelligent processing unit) DAM602B52

 Güç kesintisi için yedekleme

 İletim

 Güç beslemesi

 Ortam sıcaklığı

 Ortam nemi

 Boyutlar Y x G x D mm

 Ağırlık  kg

UPS Kapasite

(örn. APC SMART UPS 1.000) Voltaj

 Kontrol sinyalleri

 Röle

Notlar

Pentium 800MHz ve üzeri önerilir

256 Mb ve üzeri

Minimum 4 GB, ancak 8 GB ve üzeri önerilir

100 Mbit Ethernet

Klavye, mouse, hoparlör

Windows XP (Professional SP2 ve üzeri), Windows 2000 (Professional SP4 ve üzeri), Windows Vista

 Internet Explorer 7.0

800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1.024

A4 yazıcı

Çok Portlu HUB (iPU ve bilgisayar başına 1 port gereklidir)

iPU başına 256 iç ünite

iPU başına 128 iç ünite

Veriler, sabit bellekte saklanır

DIII-NET std: 1 hat; Maks. 4 hat / 1iPU

AC100-240 V, ± % 10, 50 / 60 Hz, Maks. 20 W

-10 ~ +50°C

%0~98 (yoğuşma dahil değildir)

281 x 260 x 58,5

4

200~250 W / 20 dk.

Sahada gereken değerde

Güç kesintisi sinyali (UPS'ten), UPS kapatma sinyali (iPU'ya)/UPS'ten hem iPU'ya hem de bilgisayara güç kesintisi sinyali

G/Ç modülü (AP9610)

ÖZELLİKLER
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Tanım Referans

Arayüz adaptörleri KRP928B2S

  DTA102A52

  DTA112B51

DIII Ai DAM101A51

Dijital giriş DEC101A51

Dijital giriş/çıkış DEC102A51

Notlar

Split klimalara bağlantı için

R-407C / R-22 Sky Air® ünitelere bağlantı için

R-410A Sky Air® ünitelere bağlantı için

• Dış ortam sıcaklığının ölçümü: -10 ~ +50°C

• Intelligent Manager'a DIII-NET iletişimi

• Kurulum: Su geçirmez gövdeli dış üniteler

• Güç beslemesi: AC 200-240V, 50/60Hz

Giriş kontakları: ek hata geri bildirimli 8 giriş

Çıkış kontakları: Ek hata ve ON/OFF geri bildirimli 4 çıkış

Tanım

Gücün Oransal Dağıtımı

Ekonomik mod

Web Erişim İşlevi

DAM002A51

DAM003A51

DAM004A51

AKSESUARLAR

OPSİYONEL YAZILIM
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[iPU]

Ethernet 

PPD (opsiyonel) 
sonucunun CSV çıkışı

Dahili ethernet 
portu

Opsiyonel PPD fonksiyonu 
kullanılırken watt sayacına 

bağlantıyı sağlar

Yangın alarmı

İnternet, e-posta üzerinden uzaktan 
görüntüleme / kontrol sağlar 
PPD verileri ağda mevcuttur

Zorlamalı kapama (OFF) kontak girişi

DIII- NET

RS-232C

Pi-port
İç üniteler

DIII-NET PLUS 
adaptörü 

Drenaj pompası, 
aydınlatmayı vs.  

kontrol eder.

DIII-NET 64 iç ünitenin (grubun) kontrolüne/
görüntülenmesine imkan tanır

Oda giriş/çıkış  
işaretinin  

görüntülenmesi

HRV

Cep telefonu

HRVİç ünite

PCMCIA
flash bellek

hata

Dahili 
 modem

DIO ünitesi

DI ünitesi

harici kumanda 
 (domotics, BMS, vs.)

ACNSS 
(opsiyonel bakım 

hizmeti)

SİSTEM PLANI

INTELLIGENT TOUCH 
CONTROLLER

VRV® sistemlerinin ayrıntılı ve kolay takibi ve 
kullanımı (maksimum 2 x 64 grup)
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AVANTAJLAR

DİLLER

 › İngilizce
 › Fransızca
 › Almanca
 › İtalyanca
 › İspanyolca
 › Hollandaca
 › Portekizce

YÖNETİM

 › Web uygulaması ve internet uyumluluğu
- Kullanıcıya göre görüntüleme ve kontrol
-  Birden fazla binanın uzaktan görüntülenmesi ve 

kontrolü
-  Birden fazla binanın internet vasıtasıyla uzaktan 

görüntülenmesi ve kontrolü
 › Elektrik tüketimin kolay yönetimi: Gücün Oransal Dağıtımı 

(opsiyonel)
 › PPD verilerine internet seçeneğiyle ağ üzerinden ulaşılabilir
 › Gelişmiş geçmiş fonksiyonu
 › Http arayüz seçeneği

KONTROL

 › Bağımsız kontrol (ayar noktası, başlatma / durdurma, fan 
devri vs.) (Maks. 2 x 64 grup / iç ünite)

 › Gelişmiş programlama fonksiyonu  
(8 program, 17 model)

 › Yıllık program
 › Zonlarda esnek gruplandırma
 › Free cooling fonksiyonu
 › Otomatik soğutma / ısıtma geçişi
 › Sıcaklık sınırlama
 › Isıtma optimizasyonu
 › Yangın acil durum kumandası
 › Birbirine bağlantılı kumanda
 › Daha fazla HRV görüntüleme ve kumanda fonksiyonu
 › Parolalı güvenlik: 3 seviye (genel, idare ve servis)
 › Hızlı seçim ve tam kontrol
 › Basit gezinme

GÖRÜNTÜLEME

 › Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) ile görüntüleme
 › Simge rengi ekranı değiştirme fonksiyonu
 › İç ünite çalıştırma modu
 › E-posta ile hata mesajları (Web seçeneği)
 › Filtre değiştirme göstergesi
 › Çok sayıda bilgisayardan görüntüleme

DÜŞÜK TÜKETİM

 › Çalışma tasarrufu
 › Kolay montaj
 › Kompakt tasarım: küçük montaj alanı
 › Toplam enerji tasarrufu

BAĞLANABİLDİĞİ ÜNİTELER:

 › VRV®
 › HRV
 › Sky Air® (arayüz adaptörü ile)
 › Split (arayüz adaptörü ile)

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

 › 2 x 64 iç üniteye kadar kontrol edilebilir
 › Yerleşik Ethernet portu (web + e-posta)
 › Dijital i / o kontakları (opsiyonel DEC101A51/DEC102A51)
 › Dokunmatik panel (simge ekranı ile tam renkli LCD)

AÇIK ARAYÜZ

 › Herhangi bir harici kumanda (domotics, BMS, vs.) ile http 
arayüzü opsiyonu üzerinden iletişim kurabilme

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ
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Ethernet

Firewall

LAN

HUB

Internet

   

Not:

* İnternet üzerinden bağlantı için güvenlik duvarı gibi bir ağ güvenlik cihazı gereklidir

İnternet bağlantısı kullanan bir sistem örneği

WEB UYGULAMASI VE İNTERNET UYUMLULUĞU

Dünya üzerindeki herhangi bir bilgisayardan standart bir Microsoft web tarayıcısı kullanılarak internet üzerinden görüntüleme 
ve kontrol mümkündür. Böylece, klima sisteminizi kontrol etmek için uygulama alanında bulunmanıza gerek kalmaz. Kumanda 
işlemlerinin de birleştirilebileceği 3 farklı seçenek mevcuttur.

1. LAN kullanımı
2. Normal telefon hattı ve dial up ile erişim
3. İnternet bağlantısı ile erişim

Bilgisayar

GELİŞMİŞ GEÇMİŞ İŞLEVİ

Hata geçmiş işlevi, her bir hata tipi için detaylı bir kayıt tutar. Sistemin bakımının 
yapılması ve hataların önlenmesi veya giderilmesi için oldukça önemli bir 
işlevdir. Gerekli bakım çalışmalarının yapılmasına yardımcı olur.

HTTP ARAYÜZ SEÇENEĞİ

http arayüz seçeneği ile herhangi bir harici kumandayla iletişim kurulabilir.

YÖNETİM
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Bilgisayar

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN KOLAY YÖNETİMİ

Intelligent Touch Controller, elektrik enerjisinin orantısal dağılımıyla ilgili 
bilgiler vererek, elektrik tüketimi yönetimini kolaylaştırır. Elektrik enerjisinin 
oransal dağılımını (PPD) hesaplamaya yarayan opsiyonel yazılım, Intelligent 
Touch Controller'e bağlı her bir iç üniteye (veya zona) ait saatlik enerji 
tüketim verilerinin (CSV formatında) atanmış bir hafıza kartına kaydedilmesini 
sağlar (verilerin 13 ay boyunca saklanması mümkündür). Bu veriler daha 
sonra bir bilgisayarda veya elektronik çizelge programında görüntülenebilir. 
Tüketim miktarları da mevcut koşullara göre farklı hesaplama yöntemleriyle 
hesaplanabilir. Hesaplamalar tamamlandıktan sonra faturanın çıktısı alınabilir.

Oransal güç dağılımı  

ile ilgili veriler

Ücret hesaplama 
ve fatura oluşturma 
işlemleri operatörler 
tarafından 
gerçekleştirilir.

PCMCIA kartı veya web 
seçeneği üzerinden

3 kWh metreye kadar

Artık, PPD verilerine 

internet üzerinden erişilebilir.PPD verilerine daha önce yalnızca 

binalardaki PCMCIA kartları ile erişim 

mümkündü.

PPD verilerine ayrıca internet üzerinden uzak bir binadan veya birden fazla binadan erişilmesi mümkündür. Web 
erişimine ve PPD işlevine sahip bir bilgisayar ile herhangi bir noktadan erişim mümkündür, bu sayede elektrik tüketimi 
yönetimi kolaylaşmış olur.

Internet

PPD VERİLERİ İNTERNETTE MEVCUTTUR 

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ

PPD Yazılımı (DCS002C51) ve Web yazılımı (DCS004A51) gereklidir
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  GELİŞMİŞ PROGRAMLAMA İŞLEVİ

Gelişmiş programlama işlevi günlük sistem yönetimini tüm yıl boyunca tam 
otomatik hale getirir. Bu etkili otomasyon ayrıca kullanıcının elektrik tasarrufu 
yapmasını da sağlar.

Etkili otomasyon:
 › Takvime dayalı program uygulama: bir yıllık süre için önceden tatil 

günlerini ve özel günleri (örn. açık günler, şirket etkinlikleri …) işaretleyin
 › Haftalık programlar programlamayı kolaylaştırır: hazırlanan program, özel 

günler hariç her hafta otomatik olarak tekrarlanır
 › Haftanın her günü için 16 etkinliğe kadar programlama yapılabilir; bir 

etkinlik aynı anda çeşitli işlemler içerebilir: açma/durdurma, ayar noktası 
değişikliği, çalışma modu, fan devri, kanat salınım ayarı, uzaktan kumanda 
sınırlamaları (olası işlemler klima ünitesinin tipine göre bağlıdır)

 › Toplamda daha fazla işleme izin verilmesi veya sezona göre farklı 
programların yapılması için, aynı anda 8 program etkinleştirilebilir

 › 10 özel gün programı ayarlanabilir

Takvim ekranı

Sıc. °CSıc. °C

16 16

19
2121

26

Sabah SabahGündüz GündüzGece Gece

Sıcaklık 
ayarı

Sıcaklık 
ayarı

Dış ortam sıc.
Dış ortam sıc.

Free cooling mümkündür Free cooling mümkündür %100 free cooling mümkündür
Yaz aylarında free cooling örneği Geçiş mevsiminde free cooling örneği

 
 HRV KİLİDİ

HRV'nin (ısı geri kazanımlı havalandırma) iTouch Controller ile merkezden çalıştırılması, VRV® klimanın ve HRV ünitelerinin 
kilitlenmesine imkan tanır. Havalandırma moduna otomatik geçiş, genel sistem kontrolünü kolaylaştırır ve enerji tasarrufunu 
büyük ölçüde arttırır.

 
 FREE COOLING

Free cooling seçeneği, klimanın enerji tüketimini düşürür ve odalara aktif şekilde taze hava üfleyerek enerjiyi daha etkin şekilde 
kullanır. Free cooling, düşük sıcaklıklı dış ortam havasını odalara üfleyerek iç ortam konforunu korur.

KONTROL
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Isıtmaya başlar
Soğutmaya başlar

Soğutmayı 
durdurur

Isıtmayı durdurur

Maks. 
- 4°C

Maks.

Min. 
+ 4°C

Min. 

Süre

Oda sıcaklığı
Oda sıcaklığı bu aralıkta korunur

Isıtma modu Soğutma modu

 
 SICAKLIK SINIRLANDIRMA

Örneğin boş odalarda sıcaklığın çok fazla yükselmesini veya düşmesini önlemek 
için klimayı otomatik olarak çalıştırır veya durdurur.
 › Bu da cihazın aşırı ısınmasını ve boş odalardaki ısıya hassas cihazlarda 

yoğuşma oluşumunu önler ve
 › ayrıca boş odaların gece aşırı düşük sıcaklıklara düşmesini önleyerek tüm 

binada ısının korunmasına yardımcı olur

  ISITMA OPTİMİZASYONU

Sıcaklığın düşmesini önlemek için ısıtma modunda klimayı odaya ve ayar sıcaklıklarına göre kontrol eder.

°C Isıtmadan soğutmaya otomatik geçiş

Soğutmadan ısıtmaya 
otomatik geçiş

Geçiş ayar noktası
Soğutma ayar 
noktası

Isıtma ayar 
noktası

Süre

ISITMA SOĞUTMA ISITMA

Geçiş ayar noktası

Yangın alarmı

Zorla 
kapatma

Sıcaklık farkı

  BAĞLANTILI KUMANDA

ITC işlevi, aynı odada bir pencere açıldığında klimayı otomatik olarak kapatır.  
Çok geniş bir aralıkta kumanda işlevleri yapılandırılabilir. Örneğin, kumanda, 
acil bir durumda klimanın çalışmasını durdurmak için bir yangın alarmı cihazına 
bağlanabilir. Ayrıca, dijital giriş/çıkış aksesuarları veya ITC kullanılarak herhangi 
bir “eğer ….ise….” işlevi etkinleştirilebilir. 

  OTOMATİK SOĞUTMA/ISITMA GEÇİŞİ 

Soğutma veya ısıtma modunu gündüz ve gece büyük sıcaklık değişimlerine 
maruz kalan yerlerdeki oda sıcaklığına göre otomatik olarak seçerek optimum 
oda sıcaklığının korunmasını sağlar.

PAROLA GÜVENLİĞİ

Farklı seviyelerdeki kumanda işlevlerine erişim sağlayan 3 farklı parola seviyesi 
ayrı ayrı kaydedilebilir:
 › Genel
 › Yönetim
 › Servis

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ
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HIZLI SEÇİM VE KUMANDA

Yalnızca iki veya üç basit işlemle bağımsız bir klima ünitesi hızlı şekilde seçilebilir 
ve kumanda edilebilir. 
Operatörün, arama sonuçları arasında gezinerek, seçmek istediği klima 
ünitesine ait simgeye tıklaması yeterlidir. Simgeler, ilgili klima ünitesinin (veya 
ünitelerinin) çalışma durumunu görüntüler. Bu şekilde menü üzerinde çok 
sayıda ayar sorunsuz şekilde yapılabilir.

TAM KUMANDA

Çalışma modu ve sıcaklık ayarı da dahil çok sayıda işlev kolay şekilde çalıştırılabilir.
Operatör, “Çalıştırma/Detaylar” seçimini yaparak günlük ihtiyaçlar için kullanılan 
ve giriş için sadece dokunmatik kalemin gerekli olduğu ekrana kolayca ulaşabilir.

KOLAY KULLANIM

Simge gösterimi Detaylı simge gösterimi

Liste gösterimi

Operatörün tercihine bağlı olarak simge gösterimi, detaylı simge gösterimi veya liste gösterimi arasında seçilebilir.
Intelligent Touch Controller, bağımsız iç ünite bilgilerinin doğrulanmasından veya oda sıcaklıklarının karşılaştırılmasından 
bağımsız olarak yönetim ve görüntüleme ihtiyaçlarına göre simge gösterimi, detaylı simge gösterimi ve liste gösterimi arasında 
seçim yapılmasına olanak sağlar.
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İKON RENGİ DEĞİŞTİRME İŞLEVİ

İlgili ünitenin çalışma durumunu gösteren simgelerin renkleri değiştirilebilir. Bu 
da ekranın, yöneticinin tercihlerine veya diğer kontrol cihazı ekranlarına göre 
uyarlanabilmesini sağlar.

E-POSTA İLE HATA MESAJLARI (OPSİYONEL)

Ethernet

Internet

HUB

Şirket LAN'ı

E-posta ile hata uyarıları alınabilmesi için kurulum gereklidir. Ayrıca, erişilecek noktada da mutlaka bir SMTP sunucusu 
bulunmalıdır. Gerekli ayarlar hakkında detaylı bilgi için şirket LAN'ınızın yönetiminden sorumlu bölüme danışın.

Herhangi bir hata meydana geldiğinde, e-posta ile bir hata raporu alırsınız.

GÖRÜNTÜLEME
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DETAYLI VE KOLAY GÖRÜNTÜLEME VE ÇALIŞTIRMA

Maksimum 2 x 64 iç ünite grubuna (maksimum 2 x 128 iç üniteye) sahip sistemlerin detaylı ve kolay şekilde görüntülenmesi 
ve çalıştırılması. 
Sistem kontrolü ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşılmasını sağlayan simgeleri görüntülemek için ekrana dokunmanız yeterlidir. 
Intelligent Touch Controller, operatörün çok farklı işlemleri hızlı ve kolayca uygulamasına, çeşitli ayarları gerçekleştirmesine ve 
ayrıntıları onaylamak için gerekli ekranları görüntülemesine olanak sağlar.

Tüm klimaların durumunu eksiksiz 
gösterir

Bölge adını gösterir

Her ünitenin özel isimleri ve ikonları

Sistem durumunu (zorlamalı 
kapatma, vs.) gösterir

İçeriğin detaylı listesini gösterir
Parola korumasını etkinleştirir/devre dışı 

bırakır
Detaylı bilgileri/verileri gösterir

Güncel tarihi ve saati gösterir

Seçilen gruplar ve/veya bölgeler için 
AÇIK / KAPALI ayarları

İkon gösterimi, detaylı ikon gösterimi 
veya liste gösterimi seçimi

Bölge veya grup gösteriminin seçimi
Tüm klimaların AÇILMASI/KAPATILMASI
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Intelligent Touch Controller DIII-NET Plus adaptörü

Referans DCS601C51 DCS601A52
Güç beslemesi harici olarak temin edilen AC100 V-240 V, 50/60 Hz harici olarak temin edilen AC100 V-240 V, 50/60 Hz
Kullanım için montaj yöntemi İç duvara gömülen JIS4 anahtar kutusu -

Çalışma koşulu
Çevre sıcaklığı 0°C ila 40°C -10°C ila 40°C
Nem % 85 Nispi Nemden düşük (yoğunlaşma yoksa) % 90 Nispi  Nemden düşük

Boyutlar YxGxD mm 147x230x107 190x157x42
LCD panel Boyut / nokta sayısı / renk sayısı 5,7 inç / QVGA 320x240 / 4.096 renk -
Maksimum iç ünite sayısı 1 x 64 (2 x 64: DCS601A52 ile birlikte) 1 x 64
Maksimum dış ünite sayısı 1 x 10 (2 x 10: DCS601A52 ile birlikte) 10
Bilgisayar ve ekran yerleşik -
Giriş Dokunmatik panel 10 bit kodlanmış analog giriş -

İletişim işlevleri

DIII-NET x 1 klima cihazı iletişim hattı klima cihazı iletişim hattı
Ethernet Web erişim ve e-posta işlevi portu -
RS-232C DIII-NET Plus adaptörü -
10BASE-T Web seçeneği -
Modem 999121A dahili modem özelliği -
PCMCIA yuvası flash bellek kartı -

Giriş terminalleri
Dijital giriş Di x 1 zorla kapatma -
Darbe girişi Pi x 3 güç ölçüm darbesi güç ölçüm darbesi

Deniz aşırı sertifikasyon
Bilgi Güvenliği - Teknoloji Ekipmanları IEC60730 (IEC60335 dahil) IEC60730 (IEC60335 dahil)
Girişim (EMC) EN55022 A Sınıfı, EN55024 EN55022 A Sınıfı, EN55024

Proje verileri ve Mühendislik Her bir proje için yapılandırma ve mühendislik gereklidir. Daha ayrıntılı bilgi için Daikin distribütörlerine veya dağıtıcılarına danışın.

Tanım Referans Notlar

Donanım DCS601A52 DIII NET-Plus adaptörü
DIII-Ai DAM101A51 Free cooling geçişi için dış ortam sıcaklığı sensörü gereklidir
Touch-Pen 1264009 Intelligent Touch Kontrolör için Touch-Pen

Arayüz adaptörleri
KRP928B2S Split klimalara bağlantı için
DTA102A52 R-22 / R-407C Sky Air® ünitelere bağlantı için
DTA112B51 R-410A Sky Air® ünitelere bağlantı için

Dijital giriş DEC101A51 Giriş kontakları: ek hata geri bildirimli 8 giriş
Dijital giriş/çıkış DEC102A51 Çıkış kontakları: Ek hata ve on/off geri bildirimli 4 çıkış

ÖZELLİKLER

AKSESUARLAR

OPSİYONEL YAZILIM
Orantısal Güç Dağılımı (PPD) Yazılımı DCS002C51
E-posta / Web yazılımı DCS004A51
Http arayüz seçeneği DCS007A51
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›› görüntüleme fonksiyonu
›› kumanda fonksiyonu
›› hata bildirimi

Cep telefonu

4 üniteye / 1 adaptöre kadar

BRC1D52

GSM modemi

RS232C

DS-Net Adaptörü

TAKİP FONKSİYONLARI

Klima ünitelerinizi basit şekilde cep telefonunuzla “Rapor” yazılı bir SMS mesajı göndererek görüntüleyebilirsiniz:

 › Başlat/durdur
 › Çalışma modu (fan/soğutma/ısıtma)

 › Sıcaklık ayarı
 › Hata kodu

 KUMANDA FONKSİYONLARI

Klima ünitelerinizi basit şekilde cep telefonunuzla bir SMS mesajı göndererek kontrol edebilirsiniz:

 › Başlat/durdur
 › Çalışma modu (fan/soğutma/ısıtma)
 › Sıcaklık ayarı

HATA BİLDİRİMİ

Bir hata meydana geldiğinde, cep telefonunuza otomatik olarak bir SMS mesajı (hata bildirimi) gönderilecektir.

Rapor

Yanıt  
Ekranı

DAIKIN 
DS-NET
#2 Hata  

A0

Gönderme 
Ekranı

#1 açık #2 
kapalı #3 
açık
#4 açık
#1 soğutma
#3 fan
#4 20

Uyumluluk için, distribütörünüze danışın.

SİSTEM PLANI

DS-NET

Sky Air® ve VRV® kumandası için temel çözüm. 

NEREDE OLURSANIZ OLUN KESİNTİSİZ KONTROL

Cep telefonuyla çalıştırma ve kontrol için, bir DS-NET adaptörüne ve üçüncü taraf bir GSM modemine 4 Daikin klima ünitesi (Sky Air® 

veya VRV®) bağlanabilir. 
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ROTASYON FONKSİYONU

Üniteler belirli aralıklarla sırayla durur. Böylece her bir ünitenin çalışma yükü azaltılır, ünitelerin kullanım ömrü arttırılır ve hata oluşma 

sıklığı azaltılır.

Sıralı dinlenme süreleri, 

tüm sistemin kullanım 

ömrünün arttırılmasına 

yardımcı olur.

Üniteler belirli aralıklarla sırayla 
durur

DS-net Adaptörü

AÇIK

AÇIK

AÇIK

KAPALI

Arıza

KENDİNİ YEDEKLEME 
FONKSİYONU

Yedekleme çalışması fonksiyonu, bir 

grup içerisindeki iç ünitelerden birinin 

arızalanması durumunda otomatik olarak 

diğer ünitelerin acil durum moduna 

geçmesini sağlar.  Böylece tüm klima 

sisteminin birden kapanması ve dolayısıyla 

gerekli onarımlar yapılana kadar iç ortam 

sıcaklığının aniden yükselmesi önlenir.
Otomatik 
kendini 
yedekleme 
fonksiyonu 

AÇIK AÇIK KAPALI KAPALI

AÇIK KAPALI KAPALI

AÇIK Acil Durum
Çalışma

KAPALI
Arıza

 DTA113B51

R/C hattından beslenen DC 16V

Her bir adaptör PCB'si için 4 ünite (GSM üzerinden)

Gerilimsiz (normal) ‘a’ kontak x her nokta

100x100x35

İç üniteye entegre edilir veya özel olarak yapılan bir kutuya yerleştirilir

RS232C, GSM modemi

-10 ~ 50°C, maks. %95 Bağıl Nem

Çalıştırma/durdurma, çalışma modu (fan/soğutma/ısıtma), sıcaklık ayarı

Çalıştırma/durdurma, çalışma modu (fan/soğutma/ısıtma), sıcaklık ayarı, hata kodu

Hata raporlama fonksiyonu

Evet

Evet

 

Güç beslemesi - Voltaj

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı

Zorlamalı AÇMA/KAPAMA girişi

Boyutlar (mm)

Montaj yöntemi

İletişim işlevleri GSM üzerinden

Çalışma ortam sıcaklığı/nem koşulları

Kumanda fonksiyonları GSM üzerinden

Görüntüleme fonksiyonları GSM üzerinden

Hata görüntüleme fonksiyonları

Otomatik alternatif çalışma fonksiyonları GSM üzerinden

Kendini yedekleme fonksiyonları GSM üzerinden

ÖZELLİKLER

1.  Bu adaptöre bağlı her bir iç ünite için bir uzaktan kumanda gereklidir.
2.  Bu adaptör takılırsa, çift uzaktan kumanda çalışması mümkün değildir. Ayrıca, bir uzaktan kumanda ile birlikte kullanım da mümkün değildir.
3.  Merkezi kumanda, intelligent Touch Controller, BACnet® Ağ Geçidi ve grup mesafe kontrol adaptörü ile birlikte kullanım mümkün değildir.
4.  Bu adaptör, uzaktan kumanda bağlantısına sahip çok sayıda iç ünite ile uyumludur. Ancak, bazı durumlarda montaj kutusu veya montaj kartı gerekli olabilir. (Farklı uzunluklarda 4 güç kablosu pakete 

dahil edilmiştir.)
5.  Yukarıda belirtildiği gibi internet bağlantısı için ağ aygıtı, bir Internet hizmet sağlayıcısı sözleşmesi ve bir AT modemi gereklidir.
 Sistemin telefon hattının durumu nedeniyle kurulamayacağı dikkate alınmalıdır.

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ
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Daikin sınırlı çoklu zon kontrolü için çok geniş kontrol sistemi seçenekleri sunmaktadır. Basitleştirilmiş ON/OFF kumandadan gelişmiş 

haftalık program ayarına kadar geniş bir aralıkta birden fazla iç ünite grubu/zonu için her gün kullanılan fonksiyonlara erişim sağlar.

Bu kumandalar bağımsız olarak veya 1 grup (= 16 iç üniteye kadar birkaç) iç ünitenin kombine edildiği ve 1 bölge (= birkaç 

grubun kombine edildiği) kombinasyonlar şeklinde kullanılabilir. Merkezi kumanda, iç ünitelerin kiracıya göre gruplar halinde 

sınıflandırılmasına (zonlama) olanak sağladığından kiraya verilen ve düzenli olarak kullanılmayan ticari binalarda kullanım için idealdir. 

Program zamanlayıcı her bir kiracı için programı ve kullanımı ayarlar ve değişen gerekliliklere uygun olarak kumanda kolayca yeniden 

ayarlanabilir.

MERKEZİ KUMANDAYLA 
ÇOKLU ZON KONTROLÜ

Basitleştirilmiş ON/OFF kumandadan gelişmiş 
haftalık program ayarına kadar geniş bir aralıkta 
birden fazla iç ünite grubu/zonu için her gün 
kullanılan fonksiyonlara erişim.
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DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ

TEMEL FONKSİYONLAR

DCS302C51
MERKEZİ UZAKTAN KUMANDA

64 grup (bölge) iç ünitenin tek tek 

kontrolünü sağlar.

 › maksimum 64 grup (128 iç ünite, 

maks. 10 dış ünite) kontrol edilebilir

 › ayrı konumlardaki 2 merkezi uzaktan 

kumanda ile maksimum 128 grup 

(128 iç ünite, maks. 10 dış ünite) 

kontrol edilebilir

 › zon kontrolü

 › grup kontrolü

 › hata kodu görüntüleme

 › maksimum 1.000 m kablo uzunluğu 

(toplam: 2.000 m)

 › HRV’nin hava akış yönü ve hava debisi 

kumanda edilebilir 

 › gelişmiş zamanlayıcı fonksiyonu

DCS301B51

BİRLEŞİK ON/OFF KUMANDA

16 grup iç ünitenin aynı anda ve bireysel 

kontrolü.

 › maksimum 16 grup (128 iç ünite) 

kontrol edilebilir

 › Çalışma durumu göstergesi (normal 

çalışma, alarm) için farklı yerlerdeki 

2 uzaktan kumanda kullanılabilir

 › merkezi kumanda göstergesi

 › maksimum 1.000 m kablo uzunluğu 

(toplam: 2.000 m)

DST301B51

ZAMAN PROGRAMLAYICISI

64 grubun programlanabilmesine imkan 

tanır.

 › maksimum 128 iç ünite kontrol 

edilebilir

 › 8 tip haftalık program

 › maksimum 48 saat yedek güç kaynağı

 › maksimum 1.000 m kablo uzunluğu 

(toplam: 2.000 m)

AVANTAJLAR

DCS302C51
Merkezi kumanda

DCS301B51
Birleşik ON/OFF kumanda

DST301B51
Zaman programlayıcı

Haberleşme 2 Kablolu / DIII-Net 2 Kablolu / DIII-Net 2 Kablolu / DIII-Net
İç ünite kapasitesi 64 grup / 128 iç ünite 16 grup / 128 iç ünite 64 zon/ 128 iç ünite

Programlama özellikleri sunar - -

Uzaktan kumanda fonksiyonlarını sınırlandırır - -

Gruplardan zonlar oluşturur - -

Gücün Oransal Dağıtımı - - -

Uzaktan erişim özellikleri - - -

Toplu zorlamalı kapatma işlemi -

Sistem hatalarını gösterir -
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Merkezi uzaktan kumanda - 
DCS302C51

 › Merkezi uzaktan kumanda ayarları 
ve görüntüleme fonksiyonlarını 
verir ve en fazla 128 iç ünite kontrol 
edebilir. SkyAir®’in merkezi hatta 
bağlanması için özel bir adaptör 
gerekir.

 › 3 farklı kumanda seçeneği vardır: 
bireysel, toplu ve zon

 › Aynı zon içinde çoklu gruplar 
kontrol edilebilir

 › Birden fazla iç ünite bağımsız olarak 
çalıştırılabilir

 › Kumanda sistemi, merkezi çeşitli 
kumanda sistemlerini birleştiri-
lerek gereksinime uygun şekilde 
genişletilebilir
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 ›  BRC1D52 / BRC1E51A ile Daikin 
iç ünitelerin ve diğer klimaların eş 
zamanlı çalışması mümkündür

Birleşik AÇMA/KAPATMA  
kumandası DCS301B51

 › Bir kumanda 16 ünite grubunun 
açılma/kapanma işlemini toplu 
olarak ya da bireysel olarak kontrol 
edebilir

 › Merkezi bir iletim hattına (bir 
sistemde) en fazla 8 kumanda bağ-
lanabilir, bu da en fazla 128 adet 
grubun kontrol edilmesini sağlar. 
(16 grup x 8 = 128 grup)

Program zamanlayıcısı - 
DST301B51

 › Bir program zamanlayıcısı 
128 ünitenin haftalık programını 
kontrol edebilir

 › Kablolu kumanda her bir iç üni-
tenin çalışmasını bağımsız olarak 
ayarlayabilir

 › Kumanda sistemi merkezi çeşitli 
kumanda ekipmanları birleştirilerek 
amacına uygun şekilde 
genişletilebilir

To
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u 
/ T
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li 

Ku
m
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da
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is
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m
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BRC1D52 
BRC1E51A 

BRC1D52 
BRC1E51A 

BRC1D52 
BRC1E51A 

DCS301B51
DST301B51

İç ünite

İç ünite

İç ünite

İç ünite

İç ünite

BRC1D52 
BRC1E51A 

Bağlantı hattı 
50 m'ye kadar 
uzatılabilir

Voltajsız “a” kontak sinyali

İç ünite

Klima

Adaptör

İç ünite

İç ünite

BRC1D52 
BRC1E51A 

BRC1D52 
BRC1E51A 

Bö
lg

e 
2

Bö
lg

e 
1

BRC1D52 
BRC1E51A 

İç ünite
DCS302C51

Bağlantı 
adaptörü 
(voltajsız “a” 
kontak sinyali)

DCS302C51, 
BRC1D52 veya 
BRC1E51A
Gerekirse: 
DSC301B51 veya 
DST301B51

DCS301B51 veya 
DST301B51, 
BRC1D52 veya 
BRC1E51A
Gerekirse: 
DCS302C51

Sistem  
Özellikleri

Gerekli  
AksesuarlarSİSTEM YAPISI
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Gerekli  
Aksesuarlar



Bağımsız kontrol sistemleri, kullanıcılara kendi bulundukları ortamları kontrol etmelerine olanak sağlar. Kumanda sistemleri bina 

sahiplerine/tesis yöneticilerine farklı güvenlik seviyeleriyle gerekli esnekliği sağlar. Bu da yanlış kullanımın önlenmesi ve enerji verimli 

bir çalışma sağlanması için gerçek son kullanıcı için kontrolün uygun şekilde sınırlandırılmasını sağlar.

TEMEL FONKSİYONLAR

Kablolu Kumanda  
BRC1E51A / BRC1D51

“Otel Odası Kumandası 
BRC2C51  /  BRC3A61

Uzaktan Kumanda 
BRC4*/BRC7*

Dili değiştirilebilen ekran 1 - -
Ekran kılavuzu 1 - -

Arka aydınlatma 1 - -

Kontrast ayarı 1 - -

Tuş kilidi - -

Entegre yedek güç 1 - -

Programlama ve hata tespit özellikleri - -

Kullanıcı sınırlandırma seçenekleri - -

Kanat konumu ayarı -

Sistem hatalarını bildirme   2

Hacim sıcaklık sensörü - -

Daikin çoklu zon kumandalarının eşzamanlı kullanımı

BACnet® ile LonWorks®'ün eşzamanlı kullanımı

Grup kontrol kapasitesi 16 adede kadar iç ünite 16 adede kadar iç ünite 16 adede kadar iç ünite

Haberleşmeler 2 Kablolu / P1-P2 2 Kablolu / P1-P2 Kızılötesi

1 Yalnızca BRC1E51A
2 İç ünitenin sesli uyarı tonları mevcut hata ayrıntılarını gösterir.

 › Birden fazla iç ünite için tek bir ayar noktası etkili zonlama sağlar

 › Her gün 5 işleme kadar 7 gün programlama

 › Herkes kendi bulunduğu ortamı kontrol edebilir

 › Isı geri kazanım teknolojisinin tüm potansiyeli kullanılır

BAĞIMSIZ ZON KONTROLÜ

Kullanımı kolay uzaktan kumandalardan 
özel olarak geliştirilen yerleşik genel uzaktan 
kumandalara kadar geniş bir aralık için tek bir 
iç üniteye (gruba) yönelik günlük fonksiyonlara 
erişim
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DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ

AVANTAJLAR
BRC1E51A
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA

Modern tasarımlı, kullanıcı dostu uzaktan kumanda.
 › Kolay kullanım: tüm ana fonksiyonlara doğrudan erişilebilir
 › Kolay kurulum: gelişmiş menü ayarları için gelişmiş grafikli 

kullanıcı arayüzü
 › Günışığı tasarruf düzenlemelerine göre otomatik güncellenen  

gerçek zaman saati
 › Tatil ayarı seçeneğine sahip, gelişmiş program zamanlayıcı
 › Haftalık timer ve evde yokken çalışma
 › Birden fazla dil desteği (İngilizce, Almanca, Hollandaca, 

İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, Yunanca, Rusça, Türkçe)
 › Yerleşik yedek güç: güç kesintisi durumuna karşı
 › Tüm ayarlar 48 saat boyunca saklanır
 › Tüm BRC1D52 özellikleri dahildir

BRC1D52
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA

 › Program zamanlayıcı:

 › Beş günlük işlem planı şu şekilde ayarlanabilir:

- ayar noktası: ünite AÇIK konuma getirilir ve normal çalışma 

sürdürülür

- OFF: ünite KAPALI konuma getirilir

- sınırlar: ünite AÇIK konuma ve min./maks. kontrolüne getirilir

(daha fazla bilgi için sınırlı çalıştırma ile karşılaştırın)

 › Evde yokken çalışma (donma koruması): siz evde yokken iç 

ortam sıcaklığı belirli bir seviyede tutulabilir

 › Bu fonksiyon ayrıca üniteyi AÇIK/KAPALI konuma da getirebilir

 › Havalandırma modu ve fan devri için ayrı bir buton eklenmesi 

sayesinde kullanıcı dostu HRV fonksiyonu

 › Toplam 80 farklı bileşende hatalar için sistemin sürekli olarak 

izlenmesi

 › Hata yerinin ve durumunun anında görüntülenmesi

 › Bakım sürelerinin ve maliyetlerinin düşürülmesi

EKRAN

 › Çalışma modu

 › Isı Geri Kazanımlı Havalandırma (HRV) devrede

 › Soğutma / ısıtma değiştirme kontrolü

 › Merkezi kumanda göstergesi

 › Grup kumanda göstergesi

 › Ayar sıcaklığı

 › Hava akışı yönü

 › Programlanan süre

 › Kontrol testi / çalıştırması

 › Fan devri

 › Temiz hava filtresi

 › Defrost / sıcak başlatma

 › Hata

BRC4*/BRC7*
UZAKTAN KUMANDA

Çalışma düğmeleri: ON/OFF, timer modu start/stop, timer modu 

on/off, zaman programı, sıcaklık ayarı, hava akış yönü (sadece 

FXHQ, FXFQ, FXCQ ve FXAQ modellerinde), çalışma modu, 

fan hız kontrolü, filtre işareti sıfırlama, kontrol/test çalışması

Ekran: Çalışma modu, pil değişimi, sıcaklık ayarı, hava akış yönü 

(sadece FXHQ, FXFQ, FXCQ ve FXAQ modellerinde), program 

zamanı, kontrol/test çalışması, fan hızı.

BRC3A61

ANKASTRE OTEL ODASI KUMANDASI 

Otel odalarında kullanım için ideal, kullanımı kolay, kompakt ünite  

Çalıştırma düğmeleri: ON/OFF, fan devri kontrolü, sıcaklık ayarı 

Ekran: Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı Çalışma (HRV), 

sıcaklık ayarı, çalışma modu, merkezi kumanda göstergesi, fan 

devri, defrost/sıcak çalıştırma, hata

BRC2C51
OTEL ODASI KUMANDASI

Basit, kompakt ve kullanımı kolay ünite, otel odalarında kullanım 

için uygundur

Çalışma düğmeleri: ON/OFF, çalışma modu seçimi, fan devri 

kontrolü, sıcaklık ayarı 

Ekran: Soğutma/ısıtma geçiş kontrolü, Isı Geri Kazanımlı 

Havalandırma Cihazı Çalışma (HRV), sıcaklık ayarı, çalışma modu, 

merkezi kumanda göstergesi, fan devri, defrost/sıcak çalıştırma, 

hata ayarı, çalışma modu seçimi, fan devri kontrolü, filtre reset, 

kontrol testi/çalışması

BRC1E51A

BRC4*/BRC7*

BRC1D52

BRC2C51BRC3A61
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P1-P2

DAIKIN KUMANDA SİSTEMLERİ

VRV® KUMANDA KAVRAMLARI

1 uzaktan 
kumandalı

2 uzaktan 
kumandalı

İç ünite  
grubu

1 iç üniteli 16 iç üniteye kadar

İÇ ÜNİTE GRUPLARININ VE İÇ ÜNİTELERİN ANLAŞILMASI

F1-F2 (çıkış-giriş)

Uygulanabilir değil
uzaktan 

kumandasız

P1-P2 P1-P2

F1-F2 (çıkış-giriş)

Ana AnaAlt Alt

F1-F2 (çıkış-giriş)

P1-P2 P1-P2 P1-P2

F1-F2 (çıkış-giriş) F1-F2 (çıkış-giriş)

* P1-P2 örgüsü monte edilir
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1

ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ UYGULAMALARI – ZONLAMA İLKELERİ

BS Kutusu

BS Kutusu

Isı Geri Kazanımlı

Isı Geri Kazanımlı

BS Kutusu

Güney Cephe Kuzey Cephe

Ofis Uygulaması 
Bulunduğu cepheden etkilenen yükleri kontrol eder

Otel uygulaması – 
Bağımsız kontrol 
mümkündür

HEAT PUMP SİSTEMİ UYGULAMALARI – UZAKTAN KUMANDA GRUPLARI

Açık / Ortak Alanlar

Özel OfisHeat Pump 1 Grup kontrolü varken, Uzaktan Kumandadaki sıcaklık sensörü kullanılmaz

BS Kutusu

43





AÇIK PROTOKOL ARAYÜZLERİ 46

BACNET ARAYÜZÜ 46

LONWORKS ARAYÜZÜ 50

HTTP ARAYÜZÜ 54

ALTERNATİF ENTEGRASYON CİHAZLARI 55

45



BİNA  
KONTROL  

AĞI

BACnet Arayüzü

BMS

BA
C

N
ET

 / 
ET

H
ER

N
ET

Yangın alarmı Güvenlik

DMS502A51

Lokal KontrolDAM602B51 / 52 
(Intelligent Manager)

standart olmayan BACnet 
Arayüzü gerekir

DIII- NET

VRV® 
Dış ünitesi

HRV

Uzaktan Kumanda

Enerji beslemesi sistemi Pompa Aydınlatma Asansör

DAIKIN KLİMA / ALTYAPISI

BACNET ARAYÜZÜ

VRV® İle BMS Sistemleri Arasında Sorunsuz 
Bağlantı İçin Entegre Kumanda Sistemleri

SİSTEM PLANI

 › VRV® ve HRV sistemlerinin hassas ve etkili şekilde takibi ve kontrolü.  Ayrıca, Split ve Sky Air üniteler de opsiyonel arayüz adaptörü 

ile bağlanabilir

 › Esnek, çok amaçlı sistem 

 › Kontrol mekanizması BACnet'tir 

 › Tüm bina kurulumlarının uzaktan kumanda veya birbirine bağlı kumanda ile kontrolü de dahil bina yönetim sistemlerine (BMS'lere) 

kolay entegrasyon sağlar.

AÇIK PROTOKOL ARAYÜZLERİ
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AÇIK PROTOKOL ARAYÜZLERİ

AÇIK AĞ ENTEGRASYONU

Daikin BACnet adaptörü, BACnet ağ cihazlarına ve bina kontrol 

sistemlerine bağlantı için ilave bir arayüz gerektirmez. BACnet 

ağları, dünya genelinde bina kontrol endüstrisinde bir standart 

olarak kabul edilmektedir. BACnet veri iletişim protokolü erişim, 

enerji yönetimi, yangın /yaşam / güvenliği, Isıtma, Havalandırma 

ve Klima (HVAC) ve aydınlatma vs. kontrolü sağlar.

HIZLI VE KOLAY MONTAJ

Açık protokol özelliği, yerel sistem entegrasyonuna tam bir 

tasarım özgürlüğü tanır. Ayrıca, bağımsız cihaz bileşenlerinin 

BACnet ağlarına entegre edilebilmesi kablolama işi için gerekli 

zamanı ve maliyeti düşürür.

SINIRSIZ ALAN BOYUTU

Ağ adaptörü, 128 (opsiyonel aksesuar ile 256) gruba bağlanabilir.  

BACnet Arayüzü maksimum değeri, BACnet BMS ile ayarlanır.

ROHS UYUMLULUĞU

 › Elektrikli ve elektronik cihazlarda Tehlikeli Madde Kullanımının 

Sınırlandırılması (2002 / 95 / EC).

 › Tehlikeli maddeler, Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Heksavalent 

Kromyum (Cr6+), Cıva (Hg), Polibrominatlı bifeniller 

(PBB), Polibrominatlı difenieteri (PBDE) kapsamaktadır.

 › RoHS direktifleri sadece küçük ve orta ev aletleri için geçerli 

olmasına rağmen, Daikin çevre politikaları uyarınca VRV®III'ü 

RoHS'ye tamamen uyumlu hale getirilmiştir.

İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ

Nesneler

 › Analog giriş

 › Analog değer

 › İkili giriş

 › İkili çıkış

 › İkili değer

 › Çok durumlu giriş

 › Çok durumlu çıkış

İşlevleri

 › Görüntüleme

 › Komut verme

 › Alarm

Datalink
 › Ethernet (IEEE802.3)

 › BACnet / IP

AVANTAJLAR
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FONKSİYONLAR

Görüntüleme
 › Klima durumunun görüntülenmesi: 128 iç ünite grubu ve 20 dış ünite sistemi. 

(Opsiyonel DIII kartı eklendiğinde, maks. 256 iç ünite grubu ve 40 dış ünite sistemi)1

 › İç ünite hata görüntüleme
 › İç ortam (hava giriş) sıcaklığı görüntüleme
 › Filtre işareti görüntüleme
 › Termostat durumu
 › Kompresör çalışma durumu
 › İç ortam fanı çalışma
 › Isıtıcı çalıştırma
 › Hava yönü görüntüleme
 › Hava debisi görüntüleme
 › Zorlamalı termostat kapama / açma takibi
 › Alarm işareti
 › PPD data2
 › BMS sistemi için VRV® PPD (orantısal güç dağılımı) verilerinin iletimi, BACnet iletişimi 

ile mümkündür.

Kontrol, çalıştırma ve ayarlama
 › Çalıştırma / durdurma kontrolü
 › Sıcaklık ayar modu ayarı
 › Uzaktan kumanda ayarı
 › Sıcaklık ayarı
 › Filtre göstergesi resetleme
 › İç ünite modu ayarı
 › Üfleme yönü ayarı
 › Hava debisi ayarı
 › Zorlamalı termostat kapama / açma ayarı
 › Enerji verimliliği komutu (sıcaklık değiştirme ayarı)
 › Zorlamalı KAPATMA ayarı
 › Alt grup adres kontrol çalıştırma reddi
 › Çalışma ve hata tespiti için geçit LED ekranı

1 Opsiyonel DIII kartı (DAM411B51)
2 Opsiyonel Di kartı (DAM412B51) gereklidir
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LİDER BMS SİSTEMLERİYLE (A.O.) UYUMLULUK:

ÜRETİCİ TİP

Andover Controls - Continuum ver. 1.6 1.6

Cimetrics Sauter - OPC Sunucu

Honeywell - EBI V2.0 

Iconix Sauter - OPC Sunucu
Invensys (Sacthwell) Polar Soft - System Manager

- BACdoor

Johnson Controls - Metasys BSI V9.01c

Johnson Controls - Metasys N30

Priva

Güvenilir Sistemler - Mach

AKSESUARLAR

PARÇA AÇIKLAMA

DIII kart DAM411B51 2 x DIII hat uzatması (2 x 64) iç ünite grupları

Opsiyonel Di kartı DAM412B51 PPD için, 12 darbe giriş noktasına kadar

Arayüz adaptörleri

KRP928B2S Split klimalara bağlantı için

DTA102A52 R-22 / R-407C Sky Air ünitelere bağlantı içindir

DTA112B51 R-410A Sky Air ünitelerine bağlantı için

ÜRETİCİ TİP

Siemens - System 600 Apogee Insight V3.2

Siemens - System 600 Apogee Insight V3.4

Siemens - Desigo Insight V1.01

Siemens - PX Desigo Insight V2.2

TAC Pacific - OPC Sunucu

Trane - Tracer Summit

Trend

Tridium - Niagara Framework 2.301.321.v1

Trilogy

ÖZELLİKLER

PARÇA AÇIKLAMA

BACnet Arayüzü DMS502A51 128 gruba kadar

BACnet aktarımı

ASHRAE135 (IEEE802.3)

BACnet / IP

Uyumluluk sınıfı 3

Güç beslemesi 50 / 60 Hz'de 1~ AC, 100 ila 240 V, ± % 10

Güç tüketimi 20 W maks.

Boyutlar (Y x G x D) mm 263x275x81,5

Ağırlık kg ± 3

Ortam şartı % 0 ila % 98 nem (yoğuşmasız) aralığında -10°C ila 50°C

Yalıtım direnci 500 VDC'de en az 50 M Ω

Uyumluluk, montaj öncesi bir Ortak Eşleştirme Testiyle kontrol edilebilir.
Daha fazla bilgi için, satış temsilcinize danışın.
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LonWorks Arayüzü

LON BMS

Yangın Alarmı SistemiGüvenlik

adaptörü
LonTalk

LonPoint LonPoint

adaptörü

DMS504B51

Lokal Kontrol

VRV® 
Dış ünitesi

HRV

Uzaktan Kumanda

DAIKIN KLİMA / ALTYAPISI
BİNA 

KONTROL  
AĞI

DIII- NET

LONWORKS ARAYÜZÜ

VRV® görüntüleme ve kontrol fonksiyonlarının 
LonWorks ağlarına açık ağ entegrasyonu

SİSTEM PLANI

Daikin LonWorks adaptörü, LonWorks ağ cihazlarına ve bina kontrol sistemlerine bağlantı için ilave bir arayüz gerektirmez. 

LonWorks ağları, tüm dünyada bina kontrol endüstrisinde bir standart olarak kabul edilmiştir. LonWorks erişim, enerji yönetimi, 

yangın / yaşam / güvenliği, Isıtma, Havalandırma ve Klima (HVAC) ve aydınlatma vs. kontrolü sağlar.
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AÇIK PROTOKOL ARAYÜZLERİ

HIZLI VE KOLAY MONTAJ

Açık protokol özelliği, yerel sistem entegrasyonuna tam bir 

tasarım özgürlüğü tanır. Ayrıca, bağımsız cihaz bileşenlerinin 

LonWorks ağlarına entegre edilebilmesi kablolama işi için gerekli 

zamanı ve maliyeti düşürür.

SINIRSIZ ALAN BOYUTU

Ağ adaptörü kullanılan kontrol ve takip fonksiyonlarının sayısına 

bağlı olarak 64 gruba kadar bağlanabilir : 

300 > (iç ünite sayısı) x (SNVT sayısı)
Maksimum değer, LON BMS üreticisi tarafından ayarlanır: bu durumda 300'dür
Bağlı iç ünite sayısı: 1 ~ 64.
SNVT: LON ağ değişkeni sayısı  

Ayrıntılı bilgi için, Daikin temsilcisine danışın.

ROHS UYUMLULUĞU

 › Elektrikli ve elektronik cihazlarda Tehlikeli Madde Kullanımının 

Sınırlandırılması (2002 / 95 / EC)

 › Tehlikeli maddeler, Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Heksavalent 

Kromyum (Cr6+), Cıva (Hg), Polibrominatlı bifeniller (PBB), 

Polibrominatlı difenieteri (PBDE) kapsamaktadır.

 › RoHS direktifleri sadece küçük ve orta ev aletleri için geçerli 

olmasına rağmen, Daikin çevre politikaları uyarınca VRV®III'ü 

RoHS'ye tamamen uyumlu hale getirilmiştir.

KONTROL VE TAKİP FONKSİYONLARI

Kontrol

 › AÇMA / KAPAMA komutu

 › Çalışma modu ayarı

 › Sıcaklık ayarı

 › Fan hava akışı ayarı

 › Filtre göstergesi resetleme

 › Zorlamalı termostat kapatma ayarı

 › Uzaktan AÇMA / KAPAMA kontrolü reddetme

 › Uzaktan çalışma modu kontrolü reddetme

 › Uzaktan sıcaklık ayarı kontrolü reddetme

 › Zorlamalı KAPATMA ayarı

 › Alt grup adres reddetme ayarı

Görüntüleme

 › AÇMA  / KAPAMA raporu

 › Çalışma modu durum raporu

 › Sıcaklık ayar raporu

 › Oda sıcaklığı raporu

 › Fan hava akışı ayarı raporu

 › Filtre göstergesi raporu

 › Hata raporu

 › Hata kodu raporu

 › Termostat durumu raporu

 › Zorlamalı termostat kapatma ayarı raporu

 › Uzaktan AÇMA / KAPAMA kontrol ayarı reddetme raporu

 › Uzaktan kumanda çalışma modu ayar reddetme raporu

 › Uzaktan kumanda sıcaklık ayarı reddetme raporu

 › Zorlamalı KAPATMA ayarı raporu

 › Haberleşme durumu raporu

AVANTAJLAR

51



ÖZELLİKLER

AKSESUARLAR

PARÇA AÇIKLAMA

Arayüz adaptörleri KRP928B2S Split klimalara bağlantı için
DTA102A52 R-22 / R-407C Sky Air ünitelerine bağlantı için
DTA112B51 R-410A Sky Air ünitelerine bağlantı için

PARÇA AÇIKLAMA

LonWorks Arayüzü DMS504B51
Güç beslemesi (otomatik dağıtma) 1~, AC100 ~ 240 V, 50 Hz
Boyutlar (YxGxD) mm 260x168x50
Ağırlık kg 1,5
Güç tüketimi Maks. 5 W
Çalışma sıcaklık aralığı -10 ila 50°C

Depolama sıcaklık ayarı -20 ila 60°C

Nem % 95'e kadar (yoğuşmasız)
Protokol LonTalk
Aktarma hızı 78 kbps
Topoloji Serbest topoloji
Aktarma ortamı Bükülü çift kablo
Montaj yöntemi İç anahtar kartları
Kontak girişi Zorlamalı KAPATMA x 1
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HTTP ARAYÜZÜ

Daikin klima sistemleri takip ve kullanım 
fonksiyonlarının Intelligent Touch Controller ile 
harici kumandalara entegrasyonu

AÇIK PROTOKOL ARAYÜZLERİ

 › Temel entegrasyon çözümü

 › Intelligent Touch Controller gereklidir

 › Intelligent Touch Controller'ın tüm temel fonksiyonları kullanılabilir

 › 128 iç ünite takip ve kontrol edilebilir

 › HTTP protokolü

Intelligent Touch Controller DCS601C51

DIII NET-plus adaptörü (128 iç ünitenin bağlanması için) DCS601A52

HTTP arayüz seçeneği DCS007A51

AKSESUARLAR

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Ethernet  
(anahtarlama hub'ı dahil)

Intelligent Touch Controller
(HTTP arayüz seçeneği dahil)

HTTP 
protokolü

Internet

HTTP Arayüzüyle 
Takip/Çalıştırma

İnternet, e-posta 
üzerinden uzaktan 
görüntüleme / kontrol sağlar. 
PPD verileri ağda mevcuttur.

DIII- NET

İç üniteler
HRV

Harici kumanda
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ALTERNATİF ENTEGRASYON CİHAZLARI

Daikin'ın adaptör PCB'leri özel ihtiyaçları için basit çözümler sunar. Basit 
kumanda ihtiyaçlarının karşılanması için düşük maliyetli bir seçenektir ve 
tekli veya çoklu ünitelerde kullanılabilir.

ADAPTÖRÜ PCB’LERİ –  
ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN BASİT ÇÖZÜMLER

KAVRAM VE AVANTAJLARI

 › Basit kumanda ihtiyaçlarının karşılanması için düşük maliyetli seçenek

 › Tekli veya çoklu ünitelerde kullanılabilme imkanı

(E)KRP1B*
kablo  

adaptörü

 › Yedek ısıtma cihazları, nemlendiriciler, fanlar, damper entegrasyonu

 › İç ünite tarafından enerjilendirilmiş ve iç üniteye montaj

KRP2A*/
KRP4A*
Elektrikli 

cihazlar için 
kablo adaptörü

 › 16 iç üniteyi (1 grubu) uzaktan başlatabilir ve durdurabilir (F1 F2 üzerinden KRP4A*)

 › 128 iç üniteyi (64 grubu) uzaktan başlatabilir ve durdurabilir (P1 P2 üzerinden KRP2A*)

 › Alarm göstergesi / yangın kapatma

 › Uzaktan kumanda ayar noktası ayarı

DTA104A*
Dış Ünite 

Harici Kontrol 
Adaptörü

 › VRV sistemi çalışma modunun bağımsız veya eşzamanlı kontrolü

 › Bağımsız veya çoklu sistemlerin talep kontrolü

 › Bağımsız veya çoklu sistemler için düşük çalışma sesi seçeneği
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin 
Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin 
ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı 
herhangi bir garanti verilmez. 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 Daikin Europe N.V.'ye aittir.

Daikin’ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi 
olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından 
ilgilenmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre 
üzerinde çok az etkisi olan ürünler üretme konusunda 
bir lider olma amacını taşımıştır. Bu hedef doğrultusunda, 
geniş bir dizi ürün ve bir enerji yönetim sistemi ekonomik 
bir şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş; bu sayede enerjinin 
korunması ve atıkların azaltılması sağlanmıştır. 

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:


