Системи керування

Intelligent Touch
Manager

Мінісистема керування будинком

Зава
інстру нтажте
мен
WAGO т вибору
на
my.da сайті
ikin.eu

Комплексна мінісистема BMS від
Daikin для клімат-контролю в будівлі
› Поєднує весь спектр
рішень Daikin
› Поєднує обладнання
інших виробників

Зручність для користувача

стор 4

› Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
› Наочне розташування й прямий доступ до
налаштувань і функцій внутрішніх блоків
› Безпосередня доступність усіх функцій через
сенсорний екран або вебінтерфейс
› НОВИЙ інтерфейс HTML5

Інтелектуальне керування
енергоспоживанням

стор. 6

› Моніторинг відповідності енергоспоживання
плану
› Визначення причин втрати енергії
› Потужні засоби планування, що забезпечують
правильну роботу протягом року
› Економія енергії за рахунок зв'язаної роботи
системи кондиціонування з іншим обладнанням,
таким як опалення, освітлення тощо
› Функція повернення до вихідної уставки
› Змінна температура

2

Розмірна й інтеграційна гнучкість

стор 11

› Поєднання всього спектра рішень Daikin (опалення,
кондиціонування повітря, промислові системи,
холодильне обладнання)
› Протокол BACnet, включно з об'єктами з кількома
станами для інтеграції продуктів сторонніх
виробників
› Входи/виходи для інтеграції обладнання, такого як
освітлення, насоси тощо, на модулях WAGO
› Інтеграція з DALI, що дозволяє керувати освітленням
й здійснювати його моніторинг
› Модульний принцип для малих і великих приміщень
› Керування групами внутрішніх блоків у кількості
до 512 одиниць з одного пульта ITM і спільне
використання кількох ITM через вебінтерфейс

Простота обслуговування й
введення в експлуатацію

стор. 12

› Віддалена перевірка відсутності витоку
холодоагенту без потреби виїжджати на об'єкт
› Простий пошук несправностей
› Економія часу при введенні в експлуатацію завдяки
посібнику з виконання пуско‑налагоджувальних
робіт
› Автоматична реєстрація внутрішніх блоків
› Можливість реєстрації й відображення контактної
інформації підрядників із технічного обслуговування
› Автоматичне надсилання електронних листів для
попередження про несправності й потенційні
проблеми

Огляд

системи
Вебдоступ

Для підключення intelligent Touch
Manager до хмарного сервісу Daikin
Cloud Service необхідний шлюз IoT (EU.
SB.5000072) і перетворювач змінного/
постійного струму (999175A).

Інтернет
Extranet
LAN (ЛОМ)
3G
Інтерфейс HTTP

Комплексне керування всім
спектром рішень Daikin у сфері
ОВК і технологічного охолодження

Інтеграція обладнання
інших виробників
DCM601A51

Макс. 7
адаптерів

Лінія адаптера
iTM plus

Лінія цифрового/і
мпульсного входу (Di/Pi)

Пожежна сигналізація

Макс. 200 м
DCM601A52
Порт цифрового/
імпульсного
входу (Di/Pi)

Лічильник кВт·год

Просте підключення!

Вентилятор

Насос

Датчик

повітряні завіси,
гідроблоки,
вентиляційні установки

Чилери й

виведення

внутрішні блоки,

виведення

Освітлення

Модуль введення/ Модуль введення/

Аналогові/цифрові/імпульсні об'єкти

Інтерфейс
WAGO

Фанкойли

Протокол
BACnet/IP

вентиляційні установки

Спліт-системи

Об'єкти з кількома станами

Ліфт

Протокол

Вентиляційна Сигналізація
установка

Освітлення

DALI
Датчик
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Зручність

для користувача
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
Інтуїтивно зрозумілі екрани меню дозволяють навіть користувачам-початківцям
керувати системою й здійснювати моніторинг, як справжні експерти.
Перегляд списку
Для простоти це меню дозволяє швидко переглянути загальний стан
системи і основну інформацію у форматі списку. За допомогою функції
сортування для порівняння й оцінки ідентифікуються кондиціонери,
що працюють за однакових умов і знаходяться в однаковому стані.

УВІМК.

Позначка фільтра

ВИМК.

Помилка

Перегляд схеми розташування
Спеціальна функція використовує плани поверхів будівлі для
візуального представлення обладнання системи.
Не треба запам'ятовувати назви обладнання, користувачі
можуть візуально визначити місце розташування будь-якого
встановленого обладнання, шукаючи його положення на
плані поверху. Вибравши внутрішній блок, ви отримуєте
безпосередній доступ до всіх основних функцій.

Доступні мови: англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, голландська, португальська.
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Повна історія керування
Intelligent Touch Manager не лише реєструє
несправності, але й надає повну історію подій на
обладнанні, включно з режимами роботи, зміною
стану, автоматичним керуванням і налаштуваннями.
Це допомагає оптимізувати систему для додаткової
економії енергії, створення комфорту, а також для
профілактичного обслуговування.

Легкий доступ до різноманітних меню
Користувачі можуть із легкістю отримати доступ до
меню додаткових параметрів простим натисканням
піктограми меню на головному екрані.

Автоматичне керування

Безпосередня доступність
усіх функцій через
НОВИЙ
вебінтерфейс
вебінтерфейс
HTML5

Налаштування системи

Керування роботою

Система VRV

Керування кондиціонером через ПК
Керуйте системою кондиціонування повітря через
ПК, використовуючи те саме наочне розташування,
що й на пульті керування intelligent Touch Manager.

через інтернет

Централізоване керування кількома будівлями
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Інтелектуальне керування

енергоспоживанням
Потужні засоби планування, що забезпечують правильну роботу протягом року
Налаштування календаря можуть автоматизувати щоденне керування роботою кондиціонерів протягом усього року для оптимізації
енергозбереження й комфорту.

Можна задати щотижневий графік роботи для одного або кількох
кондиціонерів.
Адміністратор також може задавати параметри увімкнення/
вимкнення, уставки й такі умови:
› Попереднє охолодження/опалення • Повернення до вихідної
уставки: верхн../нижн.
› Обмеження дистанційного керування • Додатковий таймер
› Зміна уставки • Швидкість обертання вентилятора •
Обмеження уставки
Можна задавати вихідні й особливі дні. Щомісячні графіки можна
легко перевіряти в календарі.
Для кожного графіка можна задавати термін дії. Це дозволяє
автоматично змінювати графік відповідно до пори року.

Зв'язана робота з іншим обладнанням
Пульт керування intelligent Touch Manager пропонує можливості зв'язаної роботи, яка не обмежується запуском і зупинкою. Ця
автоматична зв'язана робота дозволяє системі максимально підвищити продуктивність кондиціонерів за рахунок природного
охолодження або відтермінування вентиляції.

Приклад 1 Природне охолодження
Коли температура зовнішнього повітря нижча від заданої
температури в приміщенні, охолодження припиняється,
і зовнішнє повітря надходить безпосередньо через
вентиляційний блок для економії енергії.

Сигнал для
ввімкнення
вентиляції
Сигнал для
припинення
охолодження
Зовнішня температура нижча за задану температуру

* Для вимірювання зовнішньої температури не потрібні окремий датчик і налаштування

Приклад 2 Керування вентиляцією
Керування вентиляційним обладнанням залежить від рівня
CO2 в приміщенні. Запобігаються втрати енергії через
надмірну вентиляцію, підтримуючи при цьому комфорт.

Низький рівень CO2

Зниження швидкості
обертання
вентилятора
Підвищення швидкості
обертання вентилятора

Високий рівень CO2

Зв'язана робота всіх компонентів системи забезпечує економію енергії й підвищений комфорт.
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Приклад 3 Зв'язана робота кондиціонера із
системою теплої підлоги
При переході системи кондиціонування повітря в режим
охолодження система теплої підлоги вимикається.

Приклад 4 Зв'язана робота кондиціонера
залежно від присутності людей у приміщенні

Сигнал
зупинки
Сигнал
зупинки

Системи керування з ключ-картою й датчики
присутності виявляють присутність людей у приміщенні
та автоматично змінюють уставку або припиняють
роботу кондиціонера в порожніх приміщеннях.

Стан ключ-карти

Приклад 5 Пожежна сигналізація

Сигнал пожежної сигналізації

При зв'язаній роботі з пожежною сигналізацією
система може виконувати аварійну зупинку блоків
кондиціонування повітря й вентиляції.

Зупиняє роботу всіх кондиціонерів
на постраждалих протипожежних
ділянках

АБО
Зупиняє роботу всіх
кондиціонерів

Інтелектуальне керування
енергоспоживанням
Енергетичний навігатор
Енергоспоживання всього обладнання (зокрема
кондиціонерів) можна легко контролювати за
допомогою «Енергетичного навігатора». Користувачі
можуть виявляти блоки, що спричиняють втрату
енергії (блоки, які переохолоджують повітря або
продовжують працювати в порожніх приміщеннях), і
стежити за відповідністю енергоспоживання плану.
Функція «Енергетичний навігатор» також
забезпечує підтримку в підготовці й перевірці
енергозберігальних заходів, сприяючи
досконалому керуванню енергоспоживанням.

лічильник кВт·год

Енергоспоживання
вимірюється погодинно, а
пульт керування intelligent
Touch Manager записує
дані, що надходять з
лічильників енергії.

лічильник кВт·год

лічильник води

Адаптер iTM plus (до 7)
лічильник газу

лічильник кВт·год

Електроживлення
лічильник кВт·год

Освітлення

лічильник кВт·год
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Відображення накопичених даних на зрозумілому для користувача графіку.
Надаються дані про щоденне й щомісячне енергоспоживання. Крім того, у зручному
для користувача форматі надаються дані про цільові й прогнозовані показники
енергоспоживання, а також порівняльні дані з фактичними результатами за попередній рік,
сприяючи контролю за енергозбереженням.

Щоденне енергоспоживання

Щомісячне енергоспоживання

4
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1 - Попередження
2 - Фактичне енергоспоживання за добу
3 - Лінія сумарних показників

4 - Цільовий показник поточного місяця
5 - Лінія прогнозованих показників
6-С
 ередньодобове значення для
досягнення цільового показника за
місяць

1 - Попередження
2 - Фактичне енергоспоживання за місяць
3-Щ
 омісячний цільовий показник
енергоспоживання
4 - Лінія сумарних показників

5 - Цільовий показник поточного року
6 - Лінія прогнозованих показників
7-Ц
 ільове значення за місяць для
досягнення цільового показника
за рік

Порівняння з минулим роком

Інформацію щодо керування енергоспоживанням
можна перевірити через ПК
LAN (ЛОМ)

3

1

4

2

1 - Енергоспоживання за поточний рік
2 - Лінія сумарних показників за
поточний рік

4 - Лінія сумарних показників
за попередній рік
5 - Енергоспоживання за
попередній рік

Оцінка енергоспоживання для кожного приміщення.
На основі накопичених даних пульт intelligent Touch Manager
визначає приміщення й кондиціонери із суттєвим відхиленням
від часового графіка і температурних налаштувань, заздалегідь
встановлених користувачем. Система вказує, у яких приміщеннях
можна досягти найбільшої економії енергії.

4
5

1

6
2
3

1 - Область побудови

4 - Назва приміщення

2 - Кількість годин відхилення від уставок 5 - Кількість годин і днів відхилення від уставок
3 - Кількість днів відхилення від уставок
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6 - Додаткове енергоспоживання

Чим вище
(праворуч)
знаходиться
приміщення, тим
вище додаткове
енергоспоживання.

Пропорційний розподіл потужності (PPD)
дозволяє розрахувати використання системи
кондиціонування повітря різними орендарями

Функція пропорційного розподілу
потужності (PPD)
Енергоспоживання розраховується пропорційно для кожного внутрішнього
блока. Дані можуть використовуватися для керування енергоспоживанням
і розрахунку плати за користування системою кондиціонування повітря для
відповідних орендарів.
Здійснюється моніторинг інформації про роботу окремих внутрішніх
блоків, що дозволяє розподіляти споживання електроенергії на рівні
зовнішніх блоків.

Орендар А
ВИСОК.

Інформація про роботу
окремих внутрішніх блоків
Тривалість роботи
Температура в приміщенні
Коефіцієнт відкриття
розширювального клапана
Автоматичний розрахунок
загального споживання
електроенергії окремими
внутрішніми блоками

лв
иг
на

Дані про пропорційний розподіл
потужності (PPD) легко передати.
Дані PPD передаються у форматі CSV
на ПК або пристрій пам'яті USB, їх можна
вільно обробляти й керувати ними.

Рахунок

Орендар В

йс
ни
ьс
Імп
ул
Лічильник кВт·год

Рахунок
Рахунок

ід

ліч

ил

ьн

ик

ак

Вт
·го
д

Орендар В
НИЗЬК.

Орендар С
СЕРЕДН.

Функція пропорційного розподілу потужності
(PPD)* від Daikin відстежує розподіл
електроенергії на кожний внутрішній блок.
Вона швидко і автоматично розраховує плату за
користування системою кондиціонування повітря.

Орендар А

Орендар С

Загальне споживання енергії

*PPD (пропорційний розподіл потужності) —
це пропрієтарний спосіб розрахунку Daikin

USB-флеш-накопичувач
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Інші енергозберігальні інструменти
Автоматичне перемикання режимів

Обмеження уставки пульта ДК

Можливе автоматичне перемикання режимів
охолодження/опалення в кожному приміщенні
залежно від уставки й температури в приміщенні.

Задайте мінімальну й максимальну уставку,
щоб користувач не міг вибрати температуру за
межами діапазону, що заощаджує енергію.

* У разі використання теплового насоса типу VRV режими
охолодження/опалення можуть перемикатися одночасно для всієї системи VRV.

Змінна температура
Ця функція призначена для зміни уставки з метою
зменшення різниці між температурою зовнішнього
повітря й повітря в приміщенні. Ця функція,
застосування якої особливо корисне на входах

будівлі й у подібних місцях, ефективно запобігає
впливу «холодового шоку» внаслідок різкого
зниження температури, а також може підвищити
енергозбереження.
Уставка в режимі охолодження змінюється
відповідно до зовнішньої температури.

Уставка в режимі
охолодження
Макс.

Мін.
Тепловий шок може виникнути в разі істотної
різниці між температурою зовнішнього повітря
й повітря в приміщенні.

Тепловому шоку можна запобігти, забезпечуючи
поступове зниження температури, що зводить
до мінімуму різкі перепади між температурами
повітря в приміщенні й на вулиці біля входів.

Додатковий таймер
З метою економії енергії, коли в приміщенні
нікого немає, система вимикає кондиціонер
через заздалегідь заданий час. Ця функція
може забезпечити значну економію енергії в
різноманітних приміщеннях, зокрема авдиторіях,
конференц-залах тощо.

Макс.

Мін.

УВІМК.

УВІМК.

Тривалість (30~180 хв)

ВИМИК.

УВІМК.

Користувач вмикає
внутрішній блок

Повернення до вихідної уставки
Порожні приміщення, як-от офіси вночі, не
потребують роботи кондиціонера з максимальною
потужністю для підтримки необхідного мікроклімату.
Функція повернення до вихідної уставки змінює
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Температура
зовнішнього повітря

налаштування кондиціонування повітря в
порожніх приміщеннях, щоб запобігти зайвому
споживанню електроенергії й знизити витрати на
електроенергію.

Тривалість

ВИМИК.

Розмірна

й інтеграційна гнучкість

Вебдоступ

Розмірна гнучкість

Інтернет
Extranet
LAN
3G
Інтерфейс http

модульна конструкція підходить для малих і великих
приміщень
За допомогою одного пульта Intelligent Touch Controller можна
керувати групами внутрішніх блоків у кількості до 512 груп
(у комбінації із 7 адаптерами iTM plus).
Завдяки функції вебдоступу можна керувати необмеженою кількістю
груп iTM і внутрішніх блоків.

Інтеграційна гнучкість

1		 Вхід — повітряні завіси Biddle

3

забезпечується керування комплексним рішенням

2		 Приміщення — система VRV з
рекуперацією тепла для клімат-

4

контролю й система Daikin
Altherma Flex Type для ГВП

Мінісистема BMS на базі intelligent Touch Manager у поєднанні зі
спектром енергоефективних рішень Daikin.

3		 Бенкетний зал — система VRV

2

або чилер із вентиляційною
установкою для клімат-

› Керування ВСІМ обладнанням ОВКП і технологічного
охолодження з одного центру, рішення за принципом
«Підключи й використовуй»
› Інтелектуальне керування енергоспоживанням
› Зв'язана робота з іншим обладнанням сторонніх виробників,
як-от сигналізація, ключ-карта тощо

1

контролю й вентиляції
4		 Кухня – система Convenipack
для холодильного обладнання

Від керування простим кондиціонером до невеликих
систем керування будівлею (BMS), що поєднують
освітлення, насоси тощо
Протокол BACnet
› пряме з'єднання через ITM
› модульна конструкція для забезпечення відповідності
розмірам будівлі
› просте керування вводом/виводом
› ступінчасте керування за допомогою об'єктів із кількома станами
Протокол DALI
› Керування й моніторинг освітлення
› Простіше керування об'єктом: отримання сигналу помилки у
випадку несправності освітлення або його контролера
› Гнучкий підхід і потреба в меншій кількості дротів
› Спрощене утворення груп і керування ними
› Підключення через IP-інтерфейс WAGO BACnet і програмне
забезпечення WAGO DALI

Протокол BACnet
Входи/виходи WAGO

Протокол

DALI

Освітлення

Освітлення
Освітлення Датчик

Насос

Насос
Насос

Вентилятор

Насос

Вентилятор
Вентилятор

Вентилятор

Датчик

Датчик

Входи/виходи WAGO
› через протокол Modbus
› модульна конструкція для забезпечення відповідності розмірам
будівлі
› просте керування вводом/виводом

Освітлення

Освітлення

Датчик

Датчик
Вентиляційна
установкаВентиляційна
установка
Ліфт
Ліфт

Інтерфейс HTTP
Сигналізація
› Зв'язок із пультом керування стороннього виробника (домашня
Сигналізація
система автоматизації, BMS тощо)
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Простота обслуговування
й введення в експлуатацію
Віддалена перевірка
відсутності витоку
холодоагенту
Простий, зручний і економічно вигідний дворічний
контроль відсутності витоку холодоагенту для
забезпечення відповідності вимогам щодо F-газів.

Як це працює?

1. Віддалене
задавання часу

2. Підключення до об'єкту
через мережу 3G або
інтернет

3. Можливість
перевірки вночі

4. Перевірка результату

Установнику не потрібно виїжджати на об'єкт:
› Віддалене встановлення часу й дати перевірки
відсутності витоку холодоагенту.
Відсутність порушення комфорту в приміщеннях
орендарів
› Можливість виконання віддаленої перевірки
вночі

Простий пошук
несправностей
Відображення контактної інформації
підрядників із технічного обслуговування
Можливість реєстрації й відображення
контактної інформації підрядників з технічного
обслуговування.

Сповіщення електронною поштою про
несправності
Сповіщення електронною поштою надсилаються
негайно, щоб повідомити зацікавленим сторонам
про несправності, пов'язані з обладнанням,
підключеним до пульта керування intelligent
Touch Manager. Надсилаються моделі
обладнання, коди помилок тощо, що дає
змогу одержувачам негайно вжити заходів.
Сповіщення
електронною
поштою
надсилаються на
смартфони й ПК.
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Система

Можливість
зареєструвати до 10
адрес електронної
пошти.

Система Air Conditioning Network Service
(додаткова служба технічного обслуговування).
Пульт керування intelligent Touch Manager легко
підключається до цілодобової системи сервісного
обслуговування Air Conditioning Network Service компанії
Daikin.*
Система Air Conditioning Network Service компанії
Daikin відстежує й віддалено перевіряє робочий стан
кондиціонерів. Завдяки своїй здатності передбачати
несправності ця служба забезпечує клієнтам спокій.

Проблема

Дозволяє відправляти інженерів з
обслуговування без необхідності
виклику з боку клієнта.

Навіть важкі для виявлення несправності
можна відстежувати дистанційно.

Ремонт
Швидкий ремонт, оскільки
інженери з обслуговування
заздалегідь знають причину
проблеми.

*Оскільки існують обмеження, пов'язані з областю застосування й часом випуску
моделей, зверніться до представника Daikin окремо для отримання детальної інформації.

Економія часу при введенні
в експлуатацію завдяки
посібнику з виконання пусконалагоджувальних робіт

Центр ACC

Персонал центру здійснює моніторинг
виникнення несправностей і відстежує їх
першопричину через інтернет.
Удосконалена система попередження
про несправності дозволяє запобігти
раптовому виникненню проблем у
подальшому.

Уведення в експлуатацію системи VRV ніколи не було настільки
простим і швидким. Існує 3 гнучкі способи введення в
експлуатацію системи VRV залежно від ваших потреб.
1. Уведення в експлуатацію системи VRV безпосередньо з пульта
керування ITM, заощаджуючи час:
› автоматична реєстрація підключених внутрішніх блоків
› автоматичне призначення внутрішнім блокам правильного
типу й піктограми
2. Експорт параметрів уведеної в експлуатацію системи і їх легке
налаштування за допомогою ПК відповідно до своїх потреб:
› заощадження часу, працюючи з ПК
› налаштування з будь-якого місця, відсутність потреби
виїжджати на об'єкт
3. Підготовка проєкту перед уведенням в експлуатацію за
допомогою інструмента пуско-налагодження:
› скорочення часу перебування на об'єкті, оскільки потрібно
лише завантажити налаштування
› налаштування з будь-якого місця, відсутність потреби
виїжджати на об'єкт
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Функції й параметри

Функції пульта керування Intelligent Touch Manager
Категорія

Основні
функції

Функція

Примітки

Адаптер iTM plus (dcm601a52)

Максимальна кількість адаптерів: 7

Точки керування

Максимальна кількість точок керування: 650
(Кількість точок керування з'єднанням DIII: 512)

Ділянки

Максимальна кількість ділянок: 650
Максимальна кількість рівнів підпорядкування ділянки: 10

Підтримувані мови

Англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, португальська,
голландська, китайська і японська

Екрани для
моніторингу

Автоматичне
керування

Перегляд піктограм

Піктограми показують робочий стан обладнання.

Перегляд списку

Відображається детальна інформація про кожну точку керування.

Перегляд схеми
розташування

Можна створити до 60 екранів.

Журнал

У журналі реєструється до 500 000 подій, включно з несправностями, режимами роботи,
автоматичним керуванням і інформацією про систему. Також реєструється початок роботи.

Графік

Кількість програм: 100
Можна задати до 20 дій/добу.
Щотижневий графік

Можна налаштувати 7 днів тижня + 5 особливих днів.

Щорічний графік

Особливі дні можна вказати за датою або місяцем/тижнем/днем тижня.
Налаштування особливих днів можна повторно використовувати щороку.

Сезонний графік

Програми для відповідних сезонів можна змінювати за датою.

Зв'язана робота

Кількість програм: 500
Станом запуску зв'язаної роботи можуть слугувати увімк./вимкн., несправність, аналогове значення й перемикання режимів роботи.

Аварійна зупинка

Кількість програм: 31

Автоматичне перемикання режимів

Кількість груп для перемикання режимів: 512

Гранична температура
Змінна температура

Керування
даними

НОВИНКА
Віддалений
доступ

Оптимізація режиму опалення (HMO)

Запобігає непотрібному опаленню.

Додатковий таймер

Можна задати зупинку роботи через 30, 60, 90, 120 і 180 хвилин на вибір.

Повернення до вихідної уставки

Зміну уставки можна встановити для верхнього й нижнього діапазону.
Діапазон температур: 1–7 °C, -1 -7 °C (величина зміни уставки).

Пропорційний розподіл потужності

Реєструються погодинні результати пропорційного розподілу потужності протягом періоду до 13 місяців.
Система підтримує передавання даних у форматі csv.

Енергетичний навігатор

Вебдоступ (інтерфейс HTML5)

Сповіщення електронною поштою
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Фактичні результати енергоспоживання за добу/місяць показуються на графіках.
Для порівняння беруться заздалегідь визначені значення/фактичні результати за попереднійрік.
Автоматично визначається неефективна робота внутрішніх блоків VRV, а також обчислюється
витрата енергії.
Веббраузери можуть відображати екран такого самого типу, що й пульт керування intelligent Touch Manager.
Можна зареєструвати до 4 адміністраторів і 60 звичайних користувачів.
Екрани й операції, доступні для звичайних користувачів, можуть бути обмежені.
Можна задати до 10 адрес електронної пошти.
Адреси для надсилання попереджень про несправності можна задавати залежно від місцезнаходження точок
керування.
Для способу автентифікації сервера smtp можна вибрати такі варіанти: без аутентифікації, pop перед smtp і smtp-auth.

Автоматична реєстрація

Внутрішні блоки, підключені до DIII-net, розпізнаються автоматично, піктограми для
відповідних моделей також реєструються автоматично.

Безпека

Доступні функції блокування екрана.
Обмеження доступу можна встановити для кожного звичайного користувача.

Заставки

Можна вибрати екранну заставку серед 3 варіантів.

Уведення контактної інформації

Можна зареєструвати контактну інформацію для технічного обслуговування.

Система мережевого сервісного
обслуговування кондиціонерів

Потрібно укласти договір про обслуговування.

Система

Система Air
Conditioning
Network Service

Кількість груп для граничної температури: 8
Діапазон верхньої межі: 32–50 °C
Діапазон нижньої межі: 2–16 °C
Кількість груп для змінної температури: 8
Діапазон температури зовнішнього повітря: 18–34 °C
Діапазон уставки: 16–32 °C

Система мережевого сервісного обслуговування
Потрібно укласти договір про обслуговування.
кондиціонерів для підвищення енергозбереження

Функції й параметри

Типи точок керування й цільове обладнання/інтерфейс
Точки керування

Внутрішній блок

Підтримуване обладнання
Внутрішні блоки, сумісні з D III
Інтерфейсний адаптер для SkyAir (DTA102A52 там, де це потрібно)
Інтерфейсний адаптер для внутрішнього блока для житлових приміщень (KRP928BB2S)
Комплект для підключення вентиляційних установок (EKEQMCB,EKEQDCB,EKEQFCB)
Повітряна завіса Biddle (CYVS-DK-*BN/*SN,CYVM-DK-*BN/*SN, CYVL-DK-*BN/*SN)

Кількість точок керування

Максимум: 512 *1

FCU (FWC-BT/BF, FWF-BT/BF)
Комплект адаптера центрального керування (DTA107A55)
Гідроблок

Блоки, сумісні з DIII (HXY-A,HXHD-A, EKHBRD-ACV1, EKHBRD-ACY1,EKHVMRD-A,EKHVMYD-A)

Зовнішній блок
Вентилятор

Зовнішні блоки VRV (VAM/VKM)
Вентилятор з рекуперацією тепла
Сумісні з D III чилери з повітряним охолодженням (UWA/Y)/чилери з водяним охолодженням
(ZUW)
Чилер D3
Інверторні чилери, сумісні з DIII (EWAQ-BAWN/BAWP, EWAQ-ADVP/ACV3/ACW1, E WYQ-BAWN/
BAWP,EWYQ-ADVP/ACV3/ACW1)
Порт Di пульта керування intelligent Touch Manager
Di
Порт Di адаптера iTM plus
Зовнішній Di
Wago Di
D3 Dio
Адаптер загального призначення (DTA103A51)
Зовнішній Dio
Wago Di, Do
Порт Pi пульта керування intelligent Touch Manager
Pi
Порт Pi адаптера iTM plus
Внутрішній Pi
Енергоспоживання зовнішніми блоками VRV
Зовнішній Ai
Wago Ai
Температура в приміщенні, уставка
Внутрішній Ai
Температура води на виході/вході чилера, сумісного з D3
Зовнішній Ao
Wago Ao
Вентиляційна установка DaikinPOL638.70, з'єднання BACnet (через MT3 - EKMBACIP)
Di
Dio
Ai
BACnet
Ao
MSi
MSio

Максимум: 512 *1
Максимум: 80
Максимум: 512 *1
Максимум: 280 *2
Максимум: 56
Максимум: 31 *3
Максимум: 512 *4
Максимум: 512 *4
Максимум: 31 *3
Максимум: 80
Максимум: 512 *4
Максимум: 512 *4
Максимум: 20 *5
Максимум: 512 *6
Максимум: 512 *6
Максимум: 512 *6
Максимум: 512 *6
Максимум: 512 *6
Максимум: 512 *6

Загальна кількість точок керування не може перевищувати 650
*1: Загалом обладнання для підключення до DIII (внутрішній блок, вентилятор, чилер D3, D3 Di, D3 Dio)
*2: Максимальна кількість точок керування лише для чилера D3
*3: Загальна кількість точок керування Di/Pi
*4: Загалом зовнішніх Di, зовнішніх Do, зовнішніх Ai й внутрішніх Ai
*5: Максимальна кількість точок керування вентиляційними установками McQuay.
*6: Загалом точок керування з'єднанням BACnet. Точка керування вентиляційними установками Daikin, слід рахувати 20 на кожну точку керування.

Intelligent Touch Manager — DCM601A51
Опції хмарних служб Daikin Cloud Service (2)
Адаптер iTM plus — Дозволяє підключити ще 64
внутрішні блоки/групи. Можна підключити до 7 адаптерів
Програмне забезпечення iTM для пропорційного підрахунку електроенергії —
Дозволяє розподіляти споживані кВт⋅год серед внутрішніх блоків, підключених до iTM
Інтерфейс iTM HTTP — Забезпечує зв'язок з пультом
керування іншого виробника або через інтерфейс HTTP

DCM601A52

•

DCM002A51

•

DCM007A51

•

Програма енергонавігації iTM — Опція для керування енергоспоживанням

DCM008A51

•

Клієнт iTM BACnet — Забезпечує можливість інтеграції
пристроїв інших виробників до iTM за протоколом BACnet/IP.
(Це тільки шлюз, що не може замінити DMS502A51)

DCM009A51

•

Опція інтерфейсу системи управління об'єктом (PMS, від англ. Property
Management System) дозволяє підключатися до систем PMS інших виробників

DCM010A51

Пакет моніторингу
Пакет дистанційної підтримки та діагностики
Пакет порад та оптимізації

•

Oracle Opera PMS

•
•
•

Обладнання місцевої поставки
Елемент
USB-флеш-накопичувач

ПК для вебдоступу

Характеристики
USB 2,0
Можна використовувати USB-накопичувачі об'ємом до 32 ГБ
Windows 7 Professional SP1 (32 біти, 64 біти)
Windows 8.1 Pro (32 біти, 64 біти)
Монітор: 1024x768 або вище
Веббраузер: Internet Explorer 11 Firefox 42.0
Google Chrome 46.0
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Завантажте інструмент вибору WAGO
на сайті my.daikin.eu
› Легкий вибір матеріалів WAGO
› Складання списку матеріалів
› Економія часу
-	Включає в себе схеми проводки
-	Містить дані для введення в
експлуатацію/попередні установки iTM

Опції інтерфейсу WAGO для intelligent Touch Manager
Обов'язкові або опціональні базові модулі WAGO
Тип модуля
Електроживлення 24 В пост. струму
Блок зв'язку (Шинний з'єднувач)
З'єднувач (1)
Кінцевий модуль
Модуль електроживлення

Код моделі
787-712
WGDCMCPLR2
750-960
750-600
750-613

Характеристики
100–240 В змін. струму —> 24 В пост. струму, 2,5 А
RS-485, Макс.: 115,2 кбіт/с, не програмується

ВХІД: 24 В пост. струму, ВИХІД: 5 В пост. стр.

Обов’язково
Обов’язково
Обов’язково
Обов’язково
Опція

Підтримувані модулі вводу/виводу WAGO
Тип модуля вводу/виводу
Di (цифр. вхід)

Код моделі
750-400
750-432
750-430

Do (цифр. вихід)

Ai (аналог. вхід)

Ao (аналог. вихід)

Термістор

Pi

750-513/000-001
750-504
750-454
750-455
750-479
750-459
750-554
750-555
750-560
750-559
750-461/020-000
750-461
750-460
750-461/000-003
750-460/000-003
50-461/000-004
750-461/000-005
750-460/000-005
750-638

Характеристики
Безпотенційний вхід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/4,5 мА
Безпотенційний вхід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/2,8 мА
Безпотенційний вихід
Навантажувальна здатність контактів: 230 В змін. струму/30 В пост. струму, 2 А
Безпотенційний вихід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/0,5 мА

Кількість контактів
2
4

Номінальний струм 4–20 мА: Роздільна здатність 12 біт
Номінальна напруга від –10 до +10 В: Роздільна здатність 13 біт
Номінальна напруга від 0 до +10 В: Роздільна здатність 12 біт
Номінальний струм 4–20 мА: Роздільна здатність 12 біт
Номінальна напруга від –10 до +10 В: Роздільна здатність 10 біт
Номінальна напруга від 0 до +10 В: Роздільна здатність 12 біт
Термістор NTC20K
Pt 100/RTD
Pt 1000/RTD
Ni 100/RTD
Ni1000 TK6180/RTD
Мінімальна ширина імпульсу: 1 мс

8
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
2
4
2
4
2
2
4
2

(1) Цей роз'єм повинен бути з'єднаний з комунікаційним блоком, підключеним до порту RS485 (2 контакти) блока iTM.
(2) Для підключення intelligent Touch Manager до хмарного сервісу Daikin Cloud Service необхідний шлюз IoT (EU.SB.5000072) і перетворювач змінного/постійного струму (999175A).
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