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Środki ostrożności
Należy zapoznać się z treścią instrukcji instalacji dołączoną do podłączanego urządzenia.
Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszym
punktem „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI”. Urządzenie musi być zamontowane prawidłowo.
• W sekcjach oznaczonych w ten sposób znajdują się informacje dotyczące
bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności.

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować
obrażenia ciała lub śmierć.

PRZESTROGA

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować
uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, które mogą,
w zależności od okoliczności, okazać się bardzo
poważne w skutkach.

• Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić próbny rozruch urządzenia w celu
potwierdzenia sprawności urządzenia oraz objaśnić klientowi sposób obsługi
klimatyzatora oraz jego konserwacji w oparciu o treść instrukcji obsługi. Klient powinien
zostać poinformowany o konieczności zachowania tej instrukcji montażu wraz
z instrukcją obsługi, na wypadek, gdyby były potrzebne w przyszłości.

OSTRZEŻENIE
• Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez dealera lub wykwalifikowany
personel.
Montażu urządzenia nie należy próbować wykonywać samodzielnie. Wykonanie
instalacji w sposób nieprawidłowy może spowodować porażenie prądem elektrycznym
lub pożar.
• Nie należy zmieniać miejsca ani modyfikować instalacji urządzenia samodzielnie.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Jeżeli konieczna jest ponowna instalacja lub zmiana położenia urządzenia, wówczas
w celu jej przeprowadzenia należy skontaktować się z lokalnym dealerem.
• Urządzenie należy zamontować zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji
instalacji.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
• Przy montażu należy stosować wyłącznie części wymienione w instrukcji.
Użycie nieprawidłowych części może spowodować upadek urządzenia, porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.
• Urządzenie należy zamontować na solidnej podstawie, która wytrzyma ciężar
urządzenia.
Niewystarczająca wytrzymałość fundamentu może spowodować upadek urządzenia i
obrażenia.
• Czynności instalacyjne należy wykonywać wyłącznie po odłączeniu wszystkich
źródeł zasilania.
Dotknięcie części pod napięciem może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
• Nie rozmontowywać, nie wprowadzać modyfikacji ani nie naprawiać urządzenia
na własną rękę.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Należy upewnić się, że wszystkie przewody są przymocowane, użyto kabli
wymienionych w instrukcji, zabezpieczając przewody i ich połączenia przed
naprężeniami zewnętrznymi.
Nieprawidłowo wykonane połączenia lub niewystarczająco zabezpieczone przewody
mogą być przyczyną przegrzewania się instalacji lub pożaru.
• Wybór materiałów i miejsca instalacji musi odpowiadać właściwym normom
lokalnym i krajowym.
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OSTRZEŻENIE
• Podczas prac instalacyjnych należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia
trzęsienia ziemi.
Niezastosowanie się do instrukcji i nieprawidłowe przeprowadzenie prac montażowych
może spowodować wypadek na skutek upadku urządzenia.
• Należy upewnić się, że wszystkie prace elektryczne zostały przeprowadzone
przez wykwalifikowany personel zgodnie z przepisami lokalnymi i treścią
niniejszej instrukcji, przy wykorzystaniu osobnego obwodu elektrycznego.
Niewystarczająca obciążalność obwodu elektrycznego lub nieprawidłowa konstrukcja
mogą spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
• Podczas wykonywania instalacji zasilającej i łączenia pilota z przewodami
transmisyjnymi należy umieścić przewody tak, aby można było w sposób pewny
przymocować pokrywę skrzynki elektrycznej.
Nieprawidłowe umieszczenie pokrywy skrzynki elektrycznej może być przyczyną
przegrzewania złączy, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia.
Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury, przewodu piorunochronu
lub uziemienia instalacji telefonicznej.
Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.
• Nie należy zmieniać ustawień urządzeń zabezpieczających.
Jeśli to zalecenie nie będzie przestrzegane, wówczas może dojść do zwarcia
w wyłączniku ciśnieniowym, wyłączniku termicznym lub innych urządzeniach
zabezpieczających, co spowoduje nieoczekiwane działanie całego modułu.
Ponadto użycie części innych niż określone przez firmę DAIKIN może doprowadzić
do pożaru.
• Należy zainstalować detektor prądu upływowego z wyłącznikiem — zgodnie
z wymaganiami.
Brak detektora prądu upływowego z wyłącznikiem może być przyczyną porażenia
prądem elektrycznym lub pożaru.
• Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała
osoba za nie odpowiedzialna.
• Należy dopilnować, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci.

PRZESTROGA
• Podczas transportu należy postępować niezwykle ostrożnie.
• Materiały opakowaniowe należy usuwać w bezpieczny sposób.
Rozedrzeć i wyrzucić torby plastikowe, tak aby nie bawiły się nimi dzieci.
Dopuszczenie do zabawy torbami plastikowymi przez dzieci naraża je na
niebezpieczeństwo uduszenia.
• Omawiane urządzenie jest produktem klasy B.
• W otoczeniu domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe.
W przypadku takich zakłóceń użytkownik może być zmuszony do podjęcia stosownych
środków zaradczych.
• Wymagania dotyczące utylizacji
Demontaż urządzenia i utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich
innych elementów powinny przebiegać zgodnie z odpowiednimi przepisami
lokalnymi i krajowymi.
• Otwór przepustowy na przewody należy uszczelnić kitem.
Wniknięcie wody lub owadów do wnętrza może spowodować wystąpienie prądu
upływowego lub doprowadzić do niepoprawnego działania produktu.
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PRZESTROGA
• Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym
lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
• Urządzenia nie należy myć wodą.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne, przewody zasilające i połączenia elektryczne należy zainstalować w odległości co najmniej 1 metra od odbiorników
radiowych i telewizyjnych.
Pozwoli to uniknąć interferencji i zakłóceń. (W zależności od natężenia fal radiowych
odległość jednego metra może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).
• Urządzenia nie należy instalować w miejscach podanych poniżej:
1. W miejscach występowania w dużych stężeniach oleju mineralnego w postaci
mgły lub oparów (np. w kuchni). Elementy plastikowe ulegają wówczas uszkodzeniu
i odłamują się, powodując np. wyciek wody.
2. W pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.
Fale elektromagnetyczne mogą zakłócić działanie systemu sterowania i doprowadzić
do niepoprawnego funkcjonowania urządzenia.
3. W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów palnych, gdzie podejrzewa
się obecność w powietrzu włókien węglowych lub pyłów palnych albo substancji
palnych, takich jak rozpuszczalniki lub benzyna.
Eksploatacja urządzenia w takich warunkach może spowodować pożar.
4. W miejscach o wysokiej temperaturze lub w pobliżu nieosłoniętych płomieni.
Niebezpieczeństwo przegrzewania się urządzenia lub niebezpieczeństwo pożaru.
5. W miejscach o dużej wilgotności powietrza lub wystawionych na kontakt
z wodą.
W przypadku przedostania się wody do wnętrza urządzenia może dojść do porażenia
prądem elektrycznym i nieprawidłowości w działaniu urządzenia.
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Przed przystąpieniem do instalacji
Przed przystąpieniem do instalacji systemu intelligent Touch Manager należy wykonać
opisane poniżej czynności przygotowawcze.
• Należy sprawdzić, czy do urządzenia intelligent Touch Manager dołączono wszystkie
niezbędne akcesoria.
• Należy zapoznać się z lokalizacją poszczególnych zacisków i przełączników urządzenia
intelligent Touch Manager.
• Należy potwierdzić, że dostępna jest przestrzeń o odpowiednich wymiarach
wystarczających do instalacji urządzenia intelligent Touch Manager.

1.1

Sprawdzanie, czy do urządzenia dołączono wszystkie
akcesoria
W oparciu o poniższą listę należy sprawdzić, czy do urządzenia intelligent Touch Manager
dołączono wszystkie akcesoria. W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia
którejkolwiek części należy skontaktować się z dealerem.
<Akcesoria dołączone do urządzenia intelligent Touch Manager>

A

B

D

d-1

d-2

E
e-1
a-1

b-1

b-2

b-3
e-2

C
F

f-1
c-1

c-2

c-3

f-2

c-4
f-3
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A

(a-1) Korpus urządzenia intelligent Touch Manager (1 szt.)

B

Elementy mocowania do ściany
(b-1) Wkręt do drewna z łbem okrągłym (φ4,1×25), 4 szt. (b-2) Wkręt typu P(φ3×8),
1 szt.
(b-3) Płytka metalowa do mocowania do ściany, 1 szt.

C

Elementy mocowania w ścianie
(c-1) Wkręt z łbem płaskim (M4×40), 4 szt. (c-2) Wkręt z łbem stożkowym ściętym
(M4×14, z podkładką sprężynującą i podkładką płaską), 4 szt.
(c-3) Wspornik ramy, 1 szt. d(c-4) Wspornik kątowy, 2 szt.
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1.2

D

Elementy obudowy sterownika
(d-1) Wkręt z łbem stożkowym ściętym (M4×40, z podkładką sprężynującą i podkładką
płaską), 4 szt.
(d-2) Nakrętka (φ4), 4 szt.

E

(e-1) Opaska kablowa, 1 szt. (e-2) Opaska zaciskowa, 3 szt.

F

(f-1) Instrukcja instalacji (niniejszy dokument), 1 szt. (f-2) Płyta CD z instrukcją, 1 szt.
(f-3) Papierowy wzornik, 2 szt.

Wymiary zewnętrzne urządzenia
• Korpus urządzenia intelligent Touch Manager

256,6 mm

29,5 mm
4,5 mm

207 mm

4,5 mm

25 mm

151,5 mm

8 mm
4,5 mm

25 mm

8 mm

4,5 mm

8 mm

243 mm

8 mm

272 mm

290 mm

• Metalowa płytka do montażu na ścianie

191 mm

234,2 mm

60 mm

40 mm

)TWDQıäOO
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• Wspornik ramy
281,4 mm
241 mm

207,7 mm

224 mm

234,4 mm

61,6 mm

7,5 mm
,5

Φ38

224,6 mm

)TWDQıä1,6 mm

• Wspornik kątowy
28,2 mm

224 mm

251,5 mm

211,5 mm

112,15 mm

11,6 mm

20 mm
43,7 mm
)TWDQıäOO
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1.3

Umiejscowienie zacisków i przełączników
Należy zapoznać się z rozmieszczeniem zacisków oraz lokalizacją otworów na urządzeniu,
a następnie rozplanować sposób prowadzenia kabli oraz kolejność ich podłączania celem
uproszczenia procedury instalacji. Szczegóły dotyczące połączeń, w tym informacje o
rodzaju kabli i wielkości zacisków zawiera punkt „2. Podłączanie”.

1.3.1

Tył urządzenia
Większość zacisków znajduje się w tylnej części urządzenia intelligent Touch Manager. Ze
względów bezpieczeństwa zostały one zabezpieczone osłoną zacisków. Zdjęcie tej osłony
poprzez wykręcenie 2 wkrętów powoduje odsłonięcie różnych rodzajów zacisków, zgodnie
z ilustracją poniżej.
<Tył urządzenia intelligent Touch Manager>

Polski

A

[POWER] Zaciski łączące przewodu zasilającego. Wymagane jest napięcie zasilające
o wielkości od 100 do 240 VAC (przy częstotliwości 50/60 Hz). W pobliży tej listwy
zaciskowej znajduje się niebieski plastikowy element montażowy umożliwiający
zabezpieczenie przewodów zasilających za pomocą opasek kablowych.

B

[DIII] Zaciski łączące linię komunikacyjną z siecią „DIII-NET”, umożliwiającą
komunikację z urządzeniami klimatyzacyjnymi DAIKIN.

C

[LINE, PHONE] Gniazda używane w przypadku zamówienia usługi monitoringu
online systemów klimatyzacyjnych „Air Conditioning Network Service System” firmy
DAIKIN. W celu korzystania z usługi „Air Conditioning Network Service System”
niezbędne jest podpisanie osobnej umowy serwisowej.

D

[RESERVE] Nieużywane.

E

[RS-485] Zaciski umożliwiające podłączenie urządzeń szeregowo.

F

[plus ADP IF] Zaciski umożliwiające podłączenie jednej lub więcej przejściówek iTM
w przypadku, gdy urządzenie intelligent Touch Manager ma sterować większą liczbą
urządzeń klimatyzacyjnych.

G

[Di (1-4), COM] Zaciski umożliwiające podłączenie urządzenia odbierającego sygnał
zewnętrzny, umożliwiającego zatrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych w sytuacji
awaryjnej, lub podłączenie mierników energii elektrycznej na potrzeby obliczania
zużycia energii elektrycznej przez poszczególne klimatyzatory.

H

[LAN] Gniazdo umożliwiające podłączenie urządzenia intelligent Touch Manager do
sieci Ethernet.
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1.3.2

Panel przedni
Poniżej wyświetlacza monitora na panelu przednim znajdują się cztery kontrolki LED wskazujące
status działania urządzenia intelligent Touch Manager. Przesunięcie przedniej osłony w dół i
wykręcenie wkrętów mocujących pokrywę umożliwia odsłonięcie zacisków przydatnych
podczas czynności konfiguracyjnych tuż po instalacji urządzenia lub w trakcie prac serwisowych.
<Przód urządzenia intelligent Touch Manager>

10

A

[SERVICE LAN] Gniazdo umożliwiające tymczasowe podłączenie urządzenia intelligent
Touch Manager do sieci LAN od przodu zamiast od tyłu, na czas instalacji lub serwisowania.

B

[LAN SW] Przełącznik umożliwiający wybór gniazda serwisowego LAN do aktywacji:
zlokalizowanego z przodu lub zlokalizowanego z tyłu urządzenia.
Gdy przełącznik znajduje się w położeniu „FRONT”, zamknięcie pokrywy nie jest
możliwe. W celu zamknięcia pokrywy należy wybrać pozycję „BACK”.

C

[BACKUP] Przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie zasilania zapasowego
umożliwiającego zachowanie bieżących ustawień.

D

[DIII MASTER] Przełącznik używany w sytuacji, gdy dostępne są dwa lub większa
liczba sterowników do scentralizowanego sterowania w sieci DIII-NET, umożliwiających
wybór trybu „MASTER” lub „SLAVE”.

E

Dioda LED [CPU ALIVE] (zielona) Dioda LED wskazująca, że procesor działa
prawidłowo. Procesor działa prawidłowo, gdy dioda LED miga. Jeśli dioda jest na
stałe włączona lub wyłączona, oznacza to usterkę.
(Zwykle wykrycie usterki zajmuje około 10 sekund.)
Wł.: Błąd instalacji
Wył.: Wystąpił błąd sprzętowy.

F

Kontrolka LED [LAN LINK] (zielona) Kontrolka LED wskazująca, czy prawidłowo nawiązano
połączenie między urządzeniem intelligent Touch Manager a sprzętem podłączonym do
gniazda sieci LAN. Pali się ona na zielono, gdy połączenie z gniazdem sieci LAN jest poprawne.

G

Kontrolka LED [DIII MONITOR] (żółta) Ta kontrolka LED miga, gdy dane są wysyłane
lub odbierane z sieci DIII-NET.

H

Klawisz i kontrolka LED [MONITOR] (pomarańczowa/zielona) Każdorazowo po
naciśnięciu tego klawisza wyświetlacz monitora włącza się lub wyłącza. Kolor kontrolki
LED zmienia się w zależności od stanu wyświetlacza monitora.
Wył.: Monitor jest wyłączony.
Wł. (pomarańczowa): Wyświetlacz monitora jest wyłączony.
Wł. (zielona): Wyświetlacz monitora jest włączony.

I

[RESET//] Przełącznik umożliwiający ponowne uruchomienie urządzenia intelligent Touch Manager.
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1.3.3

Bok urządzenia
Po lewej stronie urządzenia intelligent Touch Manager znajduje się osłona gniazda USB.
Jest ona używana do czynności konfiguracyjnych po zakończeniu instalacji lub w trakcie
czynności serwisowych. Widoczna jest także etykieta zawierająca informacje o modelu,
masie, mocy znamionowej i numerze seryjnym urządzenia intelligent Touch Manager.
<Bok urządzenia intelligent Touch Manager>

[ ] Wyciągnięcie gumowej zaślepki powoduje odsłonięcie gniazda USB. Gniazdo to
można unieść pod kątem 90 stopni, tak aby możliwe było wetknięcie urządzenia USB od
przodu, jeśli z boku urządzenia brak jest wystarczającej ilości miejsca.

1.3.4

Prowadzenie kabli
W celu zamontowania urządzenia intelligent Touch Manager w ścianie konieczne jest
uprzednie poprowadzenie kabli przez specjalny otwór we wsporniku ramy.
Przykład poprowadzenia kabli w kierunku tylnej części urządzenia intelligent Touch Manager
pokazano poniżej.
<Prowadzenie kabli>

A
A Do osłony rurowej
Upewnij się, że każdy z przewodów jest zabezpieczony za pomocą dostarczonych opasek kablowych.
Zamocuj kable zasilające do niebieskiego plastikowego elementu montażowego za
pomocą białych opasek kablowych, a następnie zamocuj do pozostałych kabli za pomocą
czarnych opasek, zgodnie ze schematem okablowania (przykład).
W celu zabezpieczenia kabli za pomocą czarnych opasek kablowych przełóż mocowanie
opaski kablowej przez przeznaczony do tego celu otwór.
Polski
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1.4

Wyznaczanie miejsca instalacji
Urządzenie intelligent Touch Manager należy koniecznie zainstalować w miejscu
spełniającym warunki opisane w punktach od 1.4.1 do 1.4.3 poniżej.

1.4.1

Miejsce i pozycja instalacji
Poniżej zamieszczono opis wymagań co do miejsca i pozycji instalacji. Należy sprawdzić,
czy spełnione są poniższe warunki.
• Miejsce montażu: W pomieszczeniu, w miejscu niezapylonym i zabezpieczonym przed
zachlapaniem
• Pozycja instalacji: w pionie

1.4.2

Warunki środowiskowe
Należy upewnić się, że instalacja spełnia następujące warunki.
• Temperatura otoczenia musi mieścić się w zakresie od 0°C do 40°C.
• Wilgotność w otoczeniu musi wynosić 85% wilgotności względnej lub mniej (bez
kondensacji).
• Nie mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne.

1.4.3

Wymagane wolne miejsce
Aby można było zainstalować urządzenie intelligent Touch Manager, wymagana jest
następująca ilość wolnego miejsca: minimum 30 mm luzu od górnej krawędzi, 100 mm od
lewej krawędzi, 30 mm od prawej krawędzi i 60 mm od dolnej krawędzi urządzenia.
<Miejsce wymagane do instalacji urządzenia intelligent Touch Manager>

Wymagana wolna
przestrzeń w
miejscu instalacji

A

30 mm

100 mm

100 mm

30 mm

243 mm

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

290 mm

60 mm

B

12

A

Sufit

B

Ściana

60 mm
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2

Podłączanie
W tym rozdziale opisano procedurę podłączania urządzenia intelligent Touch Manager do
urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN oraz pozostałego sprzętu.
Poza klimatyzatorami, urządzenie intelligent Touch Manager umożliwia monitorowanie i
sterowanie szeroką gamą sprzętu. Jednak wymagane procedury podłączania różnią się
w zależności od podłączanych urządzeń.

Wymagane
procedury
postępowania

• 2.2 Podłączanie urządzeń klimatyzacyjnych kompatybilnych z siecią DIII-NET

Procedury
postępowania
specyficzne
dla sprzętu

• 2.3 Podłączanie kabla sieci LAN

• 2.7 Podłączanie zasilania

• 2.4 Podłączanie modułu we/wy
• 2.5 Podłączanie urządzenia odbierającego sygnał zewnętrzny, umożliwiającego
zatrzymanie w sytuacji awaryjnej lub podłączanie mierników energii elektrycznej
• 2.6 Podłączanie przejściówek iTM plus
OSTRZEŻENIE
• Nie należy włączać zasilania do chwili wykonania wszystkich połączeń. Należy
także dopilnować, aby lokalny wyłącznik główny (o ile jest dostępny), był
wyłączony. Niespełnienie tego warunku może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
• Po wykonaniu wszystkich połączeń należy ponownie sprawdzić, czy wszystkie
przewody są podłączone prawidłowo, i dopiero wówczas włączyć zasilanie.
• Wszystkie elementy spoza wyposażenia, materiały i procedury postępowania
przy montażu instalacji elektrycznej powinny być zgodne z lokalnymi przepisami.
• Prace instalacyjne przy okablowaniu muszą być wykonywane przez elektryka
z odpowiednimi uprawnieniami.

2.1

Zdejmowanie osłony zacisków z tylnej części urządzenia
<Zdejmowanie osłony zacisków>

Przed przystąpieniem do którejkolwiek z procedur
podłączania należy zdjąć osłonę zacisków z tylnej
części urządzenia. W tym celu należy wykręcić dwa
wkręty śrubokrętem krzyżakowym.

Polski
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2.2

Podłączanie urządzeń klimatyzacyjnych kompatybilnych
z siecią DIII-NET
Sieć DIII-NET to unikalne rozwiązanie komunikacyjne dla systemów klimatyzacji
opracowane przez firmę DAIKIN. Korzystając z sieci DIII-NET, można w sposób
scentralizowany sterować wieloma urządzeniami klimatyzacyjnymi kompatybilnymi
z siecią DAIKIN DIII-NET, podłączając je do urządzenia intelligent Touch Manager.
OSTRZEŻENIE
• Tę procedurę należy wykonywać wyłącznie po wyłączeniu zasilania.
Niespełnienie tego warunku może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
• Długość wysokoprądowych przewodów zasilających oraz
przewodów komunikacyjnych nie może przekraczać 20 metrów.

2.2.1

niskoprądowych

Lokalizacja zacisków oraz schemat koncepcyjny połączeń
Do podłączenia przewodu komunikacyjnego sieci DIII-NET należy użyć 2 zacisków F1 i
F2 pod etykietą „DIII” w tylnej części urządzenia. Te 2 zaciski nie wykazują biegunowości.
Przykład podłączania więcej niż dwu urządzeń klimatyzacyjnych przedstawiono na
schemacie koncepcyjnym połączeń.
PRZESTROGA
Należy koniecznie upewnić się, że przewody podłączane do zacisków F1 i F2 nie
są przewodami zasilającymi. Nieumyślne podłączenie przewodów zasilających
do tych zacisków spowoduje awarię klimatyzatora lub urządzenia intelligent
Touch Manager.

14
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<Schemat koncepcyjny połączeń z klimatyzatorami>

Polski

A

Urządzenie zewnętrzne

B

OUT - OUT

C

IN - OUT

D

Urządzenie wewnętrzne

E

W ramach jednej grupy pilotów zdalnego sterowania można podłączyć maksymalnie
16 urządzeń wewnętrznych.

F

Możliwe jest podłączenie 64 grup pilotów zdalnego sterowania (łącznie 128 urządzeń
wewnętrznych).
W przypadku zapewnienia rozdziału zasilania możliwe jest podłączenie maksymalnie
64 urządzeń wewnętrznych.
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UWAGA
• Co to jest grupa pilota zdalnego sterowania?
Jeden pilot zdalnego sterowania steruje maksymalnie 16 urządzeniami wewnętrznymi.
Takie rozwiązanie nosi nazwę sterowania grupowego. Grupa pilota zdalnego
sterowania to grupa urządzeń wewnętrznych sterowanych w ramach tego samego
pilota zdalnego sterowania.
[Rysunek koncepcyjny grupy pilota zdalnego sterowania]
A

F1, F2

A

2.2.2
Specyfikacja kabli

P1, P2

F1, F2

P1, P2

F1, F2

P1, P2

F1, F2

P1, P2

Maks. 16 urządzeń

Wymagania do spełnienia
• Typ kabla: kabel 2-żyłowy w izolacji z winylu z osłoną z winylu/winylowy kabel wielożyłowy
lub 2-żyłowy kabel w osłonie
• Grubość żyły: 0,75 mm² - 1,25 mm²
• Zaciski: Należy stosować zaciski do przewodów o przekroju okrągłym (M3,5) z tuleją
izolacyjną.

Środki ostrożności

• Nie należy używać kabli wielożyłowych o trzech i więcej żyłach.
• W przypadku korzystania z kabli ekranowanych należy podłączać do masy tylko jeden
koniec każdego przewodu ekranu.
• Maksymalna długość przewodu nie może przekraczać 1000 metrów. Łączna długość
przewodów nie może przekraczać 2000 metrów, z wyjątkiem stosowania kabla
ekranowanego, w przypadku którego łączna długość przewodu nie może przekraczać
1500 metrów.

2.2.3

Środki ostrożności
centralnych

dotyczące

stosowania

wielu

sterowników

Urządzenie sterujące wieloma klimatyzatorami nosi nazwę „sterownika centralnego”.
Gama produktów firmy DAIKIN obejmuje szereg sterowników centralnych przystosowanych
do różnych zastosowań oraz różnych wielkości systemów. Mogą być one używane
w kombinacjach składających się na optymalny system sterowania klimatyzacją.
W przypadku stosowania dwu lub więcej sterowników centralnych w sieci DIII-NET
konieczne jest ustalenie hierarchii sterownik nadrzędny-sterownik podrzędny między nimi
w celu uniknięcia nieporozumień i błędów. Uprawnienia sterownika MASTER (nadrzędnego)
można nadać tylko jednemu sterownikowi. Pozostałym sterownikom należy nadać
uprawnienia sterownika SLAVE (podrzędnego).
Urządzenie intelligent Touch Manager jest domyślnie ustawione jako sterownik w trybie
MASTER (nadrzędny). Ustawienie to należy zmienić na ustawienie SLAVE (podrzędny)
w dowolnej z poniższych sytuacji:
• Jeśli równolegle instalowany jest interfejs obsługi sieci BACnet.
• Jeśli równolegle instalowany jest interfejs obsługi sieci LONWORKS.
• Jeśli w systemie obecne jest już inne urządzenie intelligent Touch Manager działające
w trybie MASTER lub przejściówka iTM plus w trybie MASTER, podłączona jako
urządzenie główne/podrzędne.
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<DIII MASTER>

W celu przestawienia urządzenia intelligent Touch
Manager do trybu SLAVE należy użyć przełącznika
DIII MASTER znajdującego się pod przednią
przesuwną pokrywą. Przestawienie przełącznika DIII
MASTER do pozycji górnej (oznaczonej etykietą
„SLAVE”) powoduje zmianę trybu na tryb SLAVE.

W celu zainstalowania wielu sterowników centralnych należy przestawić sterownik o
najwyższym priorytecie do trybu MASTER, zaś wszystkie pozostałe sterowniki do trybu
SLAVE, zgodnie z następującą hierarchią:
Wysoki
Priorytet

Niski

Sterowniki
centralne, których
nie można
zainstalować
równolegle
z urządzeniem
intelligent Touch
Manager

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Interfejs obsługi sieci BACnet
Interfejs obsługi sieci LONWORKS
intelligent Touch Manager (główny), przejściówka iTM plus (główna)
Centralny pilot zdalnego sterowania (główny)
intelligent Touch Manager (podrzędny), przejściówka iTM plus
(podrzędna)
(6) Centralny pilot zdalnego sterowania (podrzędny)
(7) Sterownik włączania/wyłączania (główny)
(8) Sterownik włączania/wyłączania (podrzędny)

• JEDNOSTKA OBLICZENIOWA
• Procesor
• Interfejs równoległy
• Sterownik intelligent Touch
• Przejściówka DIII-NET Plus
• Domowy centralny pilot zdalnego sterowania
• Włącznik czasowy
• Przejściówka do dodatkowych urządzeń elektrycznych (1) (KRP2)

2.3

Podłączanie kabla sieci LAN
Podłączenie urządzenia intelligent Touch Manager do sieci komputerowej pozwala
skonfigurować system klimatyzacji lub przeprowadzić prace serwisowe z lokalizacji
zdalnej.
OSTRZEŻENIE
Nie należy zaciskać kabli wraz z kablami wysokoprądowymi, takimi jak kable
zasilania.

UWAGA
W celu uzyskania informacji na temat podłączania urządzenia intelligent Touch Manager
do sieci komputerowej należy skontaktować się z administratorem sieci.

Polski
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2.3.1

Lokalizacja zacisków oraz schemat koncepcyjny połączeń
Korzystając z kabla sieci LAN, należy podłączyć gniazdo sieci LAN do koncentratora
sieciowego.
<Rysunek koncepcyjny połączeń sieci LAN>

2.3.2

A

Tył urządzenia intelligent Touch Manager

B

Kabel sieci LAN

C

Koncentrator

D

Komputer PC

Wymagania do spełnienia
• Kable o odpowiednim standardzie: 100Base-TX lub 10Base-T
• Złącza o odpowiednim standardzie: RJ-45
<Gniazdo SERVICE
przełącznik LAN SW>

LAN

oraz

UWAGA
• W przypadku tymczasowego podłączania
urządzenia do sieci LAN w trakcie instalacji
lub czynności serwisowych należy użyć
gniazda SERVICE LAN zlokalizowanego
w przedniej części.
Przestawienie przełącznika LAN SW w
położenie „FRONT” powoduje aktywację
gniazda SERVICE LAN (włączenie go).
• Gdy przełącznik znajduje się w położeniu
„FRONT”, zamknięcie pokrywy nie jest
możliwe. W celu zamknięcia pokrywy należy
wybrać pozycję „BACK”.
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A

SERVICE LAN

B

LAN SW

Instrukcja instalacji 3P291714-1
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Polski

2.4

Podłączanie modułu we/wy
Urządzenie intelligent Touch Manager może być używane w połączeniu z modułem we/
wy. Moduł we/wy oferuje nawet 960 punktów we/wy umożliwiających sterowanie
urządzeniami peryferyjnymi firm innych niż DAIKIN, takimi jak system oświetlenia czy
blokady bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
• Tę procedurę należy wykonywać wyłącznie po wyłączeniu zasilania.
Niespełnienie tego warunku może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
• Nie należy zaciskać kabli wraz z kablami wysokoprądowymi, takimi jak kable
zasilania.

2.4.1

Lokalizacja zacisków oraz schemat koncepcyjny połączeń
<Rysunek koncepcyjny połączeń modułu we/wy>

RS-485
MONITOR

A
A

Maks. 30 węzłów

Podłączyć moduł we/wy do zacisków RS-485 znajdujących się w tylnej części. Koniecznie
podłączyć żyłę dodatnią (+) do zacisku + (dodatniego), zaś żyłę ujemną (–) do zacisku –
(ujemnego). W przypadku stosowania skrętki ekranowanej końce należy skręcić i
podłączyć do zacisku G (masa, ang. Ground).

2.4.2

Wymagania do spełnienia
• Typ kabla: Kabel CPEV lub FCPEV (dopuszczalny także kabel ekranowany)
• Długość kabla: 500 m lub mniej
• Grubość żyły: φ0,65 - 0,9 mm
• Ograniczenie w styku na węzeł wynosi maksymalnie 120. Maksymalna liczba węzłów
wynosi 30.
• Urządzenie intelligent Touch Manager wymaga podłączenia do okablowania RS-485.

Polski
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2.4.3

Konfiguracja adresu
<Złącze BUS>

Złącze BUS znajdujące się na początku każdego
węzła ma obrotowy przełącznik umożliwiający
konfigurację adresu. Konieczne jest ustawienie
unikalnego adresu dla każdego węzła przez
zastosowanie
przełącznika
obrotowego.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi modułu we/wy.

2.5

Podłączanie urządzenia odbierającego sygnał zewnętrzny,
umożliwiającego zatrzymanie w sytuacji awaryjnej, lub
mierników energii elektrycznej
Urządzenie intelligent Touch Manager można podłączyć do urządzenia odbierającego
sygnał zewnętrzny, umożliwiającego zatrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych w sytuacji
awaryjnej, lub do mierników energii elektrycznej na potrzeby obliczania zużycia energii
elektrycznej przez poszczególne klimatyzatory (o ile zapewniono rozdział zasilania).
OSTRZEŻENIE
• Tę procedurę należy wykonywać wyłącznie po wyłączeniu zasilania.
Niespełnienie tego warunku może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
• Nie należy zaciskać kabli wraz z kablami wysokoprądowymi, takimi jak kable
zasilania.

UWAGA
• Rozdział zasilania jest możliwy w przypadku maksymalnej liczby 64 klimatyzatorów
(urządzeń wewnętrznych) w ramach jednego portu sieci DIII-NET.
• W przypadku przejściówek 7 iTM plus możliwe jest jednak podłączenie nawet
512 urządzeń wewnętrznych.
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2.5.1

Lokalizacja zacisków oraz schemat koncepcyjny połączeń
Przewody wejściowe kontaktowe lub sygnałowe impulsowe należy podłączyć do zacisków
Di1, Di2, Di3, Di4 i COM pomarańczowego złącza znajdującego się w tylnej części. Każdy
zacisk pełni inną funkcję.
[Di1] Sygnał wejściowy wyłącznika awaryjnego
[Di2] [Di3] [Di4] Sygnał wejściowy impulsowy, wejście sygnałowe kontaktowe
[COM] Wspólny
To przypisanie można jednak później zmienić. Szczegółowe informacje na temat
przypisania funkcji można znaleźć w podręczniku przekazywania do eksploatacji.
<Rysunek koncepcyjny połączeń Di>

UWAGA
Zaciski COM są podłączone wewnętrznie.
Można więc użyć dowolnego z nich.
Do każdego zacisku COM można jednak
podłączyć
maksymalnie
dwa
przewody
jednocześnie.

2.5.2

Di1

Di3

COM COM
Di2

Di4

COM COM

Wymagania do spełnienia
• Typ kabla: Kabel CPEV
• Grubość żyły: φ0,65 - 0,9 mm
• Długość kabla: 200 m lub mniej

<Szerokość impulsu>

• Szerokość impulsu: 20 to 400 ms
Interwał impulsu: co najmniej 100 ms

A

B

A

Szerokość impulsu: od 20 do 400 ms

B

Interwał impulsu: co najmniej 100 ms

PRZESTROGA
• Styk podłączony do zacisku wejściowego styku musi mieć moc znamionową
10 mA przy napięciu 16 VDC.
• Jeśli styk natychmiastowy służy do wyzwalania wyłącznika awaryjnego, wówczas
należy użyć takiego, który charakteryzuje się czasem uruchamiania co najmniej 200 ms.
• Nie należy zaciskać kabli wraz z kablami wysokoprądowymi, takimi jak kable
zasilania.
UWAGA
Po aktywacji sygnału wejściowego wyłącznika awaryjnego nie ma możliwości ponownego
uruchomienia żadnego z klimatyzatorów, dopóki wyłącznik nie zostanie dezaktywowany.
Polski
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2.6

Podłączanie przejściówek iTM plus
W przypadku dysponowania wieloma klimatyzatorami należy użyć przejściówek iTM plus
w celu ich podłączenia. W praktyce liczba grup urządzeń wewnętrznych, którą można
sterować za pośrednictwem jednego urządzenia intelligent Touch Manager, jest
ograniczona do 64. Korzystając z przejściówek iTM plus można jednak podłączyć
dodatkowe 64 grupy urządzeń wewnętrznych na jedną przejściówkę iTM plus. Co więcej,
biorąc pod uwagę, że urządzenie intelligent Touch Manager można podłączyć do
maksymalnie siedmiu przejściówek iTM plus, możliwe jest sterowanie łącznie nawet
512 grupami urządzeń za pośrednictwem jednego urządzenia intelligent Touch Manager.
OSTRZEŻENIE
• Tę procedurę należy wykonywać wyłącznie po wyłączeniu zasilania.
Niespełnienie tego warunku może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
• Nie należy zaciskać kabli wraz z kablami wysokoprądowymi, takimi jak kable
zasilania.

2.6.1

Lokalizacja zacisków oraz schemat koncepcyjny połączeń
Należy podłączyć przejściówkę iTM plus do zacisków plus ADP IF znajdujących się
w tylnej części obudowy. Należy dopilnować, aby zacisk „+” został podłączony do żyły
dodatniej, zaś zacisk „–” do żyły ujemnej, ze względu na zachowanie biegunowości.
<Lokalizacja zacisków oraz schemat koncepcyjny połączeń>
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A

intelligent Touch Manager (tył obudowy)

B

Przejściówka iTM plus

C

plus ADP IF (intelligent Touch Manager)

D

plus ADP IF (przejściówka iTM plus)

E

Przejściówka iTM plus, w której konieczne jest włączenie rezystora obciążeniowego
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2.6.2

Wymagania do spełnienia
• Typ kabla: Kabel CPEV lub FCPEV
• Grubość żyły: φ0,65 - 0,9 mm
• Długość kabla: 50 m lub mniej
UWAGA
Każdemu klimatyzatorowi sterowanemu za pośrednictwem przejściówki iTM plus jest
również przypisywany adres DIII z zakresu od „1-00” do „4-15”. Z poziomu urządzenia
intelligent Touch Manager jest on rozpoznawany jako „2:1-00”, „3:1-02” lub podobnie,
z prefiksem oznaczającym numer portu DIII-NET.

2.7

Podłączanie zasilania
Urządzenie intelligent Touch Manager należy podłączyć do zasilania prądem przemiennym.
OSTRZEŻENIE
Poniższe procedury należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Nie należy
włączać zasilania do chwili wykonania wszystkich połączeń. Niespełnienie tego
warunku może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

2.7.1

Lokalizacja zacisków oraz schemat koncepcyjny połączeń
<Rysunek
zasilania>

koncepcyjny

połączeń

Zasilanie należy podłączyć do trzech zacisków: L
(napięcie), N (neutralny) i masa w sekcji oznaczonej
etykietą POWER.

Polski

A

Uziemienie

B

Detektor prądu upływowego
z wyłącznikiem

C

Zasilanie 100-240 VAC
50/60 Hz
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2.7.2

Wymagania do spełnienia
• Typ kabla: Typowy przewód w osłonie z twardej gumy (60245 IEC 53), równoważny lub
o wyższych parametrach
Typowy przewód w osłonie z PCW (60227 IEC 53), równoważny lub o wyższych
parametrach
• Grubość żyły: Przewód zasilający: 1,0 - 2,0 mm²
Uziemienie: Przekroje przewodów muszą być zgodne z lokalnymi
przepisami.
• Zaciski: Należy stosować zaciski do przewodów o przekroju okrągłym (M4) z tuleją
izolacyjną.
• Napięcie zasilania: Napięcie jednofazowe o wielkości od 100 do 240 VAC (przy
częstotliwości 50/60 Hz).
• Wahania napięcia: ±10% lub mniej
• Pobór mocy elektrycznej: 23 W
PRZESTROGA
• Konieczne jest zainstalowanie detektora prądu upływowego z wyłącznikiem,
umożliwiającego odcięcie zasilania całego systemu.
• W przypadku stosowania detektora prądu upływowego powinien być on
zaopatrzony również w funkcję zabezpieczenia przeciwprądowego i przeciwporażeniowego. Podczas stosowania detektora prądu upływowego
z wyłącznikiem tylko do uziemienia urządzenia należy równolegle zastosować
przerywacz obwodu.
• Zasilanie wymaga zainstalowania detektora prądu upływowego z wyłącznikiem
oraz przewodu uziemienia. Po zainstalowaniu detektora prądu upływowego
z wyłącznikiem należy koniecznie podłączyć do niego tylko urządzenie
intelligent Touch Manager.
• Aby zapobiec wypadkom związanym z przerwą lub rozłączeniem przewodów
należy zabezpieczyć przewody zasilające, mocując je do niebieskiego
plastikowego elementu montażowego za pomocą opasek kablowych.
• Należy koniecznie podłączyć przewód uziemiający.
• Nie wolno podłączać uziemienia do rur gazowych, wodnych, piorunochronu
ani uziemienia linii telefonicznej.
• Jeśli urządzenia nie można włączyć z powodu przepalenia bezpiecznika
elektrycznego, należy koniecznie dokonać wymiany.
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3

Instalacja
Urządzenie intelligent Touch Manager można zainstalować na jeden z następujących
trzech sposobów:
• Montaż na ścianie: Urządzenie intelligent Touch Manager zaczepia się na metalowej
płytce do montażu na ścianie, która jest uprzednio do niej mocowana.
• Montaż równo z powierzchnią ściany: Tylna część urządzenia intelligent Touch Manager
jest wpuszczana w ścianę.
• Montaż bezpośrednio na obudowie skrzynki sterowniczej: Urządzenie intelligent Touch
Manager jest instalowane bezpośrednio na obudowie skrzynki sterowniczej za pomocą
śrub montażowych.
<Sposoby montażu>

Montaż na ścianie

Montaż równo
z powierzchnią ściany

3.1

Montaż na ścianie

3.1.1

Używane części

Montaż bezpośrednio na obudowie
skrzynki sterowniczej

Do montażu urządzenia intelligent Touch Manager na ścianie wymagane są następujące
akcesoria:
• Metalowa płytka do montażu na ścianie, 1 szt.
• Wkręt do drewna z łbem okrągłym (φ4,1×25), 4 szt.
• Wkręt P (φ3×8), 1 szt.

Polski
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3.1.2

Procedura montażu
Należy zainstalować urządzenie intelligent Touch Manager zgodnie z rysunkiem poniżej.
PRZESTROGA
• Płytka metalowa do montażu na ścianie ma szereg otworów na wkręty do
drewna z łbem okrągłym. Można skorzystać z dowolnych wybranych otworów.
Zaleca się jednak użycie otworów znajdujących się możliwie blisko krawędzi,
ponieważ zapewniają one optymalne unieruchomienie.
• Płytkę metalową do montażu na ścianie należy zamocować w czterech punktach
za pomocą wkrętów do drewna z łbem okrągłym.
<Montaż na ścianie>

A
C
C
C

C
MO

NI
TO

R

B

A

Ściana

B

Wkręt P

C

Wkręt do drewna z łbem okrągłym
UWAGA
• Sposób stosowania wkrętów P
Wkręcić od dołu urządzenia intelligent Touch Manager.

B

A

Wkręt P

B

intelligent Touch Manager

C

Metalowa płytka do montażu na
ścianie

A
C
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3.2

Montaż równo z powierzchnią ściany

3.2.1

Używane części
Do montażu urządzenia intelligent Touch Manager równo z powierzchnią ściany wymagane
są następujące akcesoria:
• Wspornik ramy, 1 szt.
• Wspornik kątowy, 2 szt.
• Wkręt z łbem płaskim (M4×40), 4 szt.
• Wkręt z łbem stożkowym ściętym (M4×14, z podkładką sprężynującą i podkładką
płaską), 4 szt.

3.2.2

Wymiary otworów w ścianie
W celu wykonania otworu o odpowiednich wymiarach należy użyć następującego rysunku
wymiarowego.
UWAGA
Dołączony wzornik papierowy ułatwia wyznaczenie wymiarów potrzebnego otworu
w ścianie.
<Wymiary otworu w ścianie do montażu równo z powierzchnią ściany>
258mm
4

B

A

224mm

211mm

E
C
D

241mm

Polski

A

Ściana wewnętrzna

B

Konstrukcja budynku

C

intelligent Touch Manager

D

min. 60 mm

E

Otwór
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3.2.3

Procedura montażu
Należy zainstalować urządzenie intelligent Touch Manager zgodnie z poniższym opisem.
1. Przede wszystkim należy umieścić wspornik ramy oraz wsporniki kątowe w otworze
w ścianie, a następnie zamocować je do niej w taki sposób, aby ściana znalazła się
między nimi.
UWAGA
• Konieczne jest uprzednie poprowadzenie kabli podłączanych w tylnej części
urządzenia intelligent Touch Manager przez przepust kablowy w dolnej części
wspornika ramy.
• Przed przystąpieniem do instalacji korpusu urządzenia intelligent Touch Manager
należy zdjąć osłonę zacisków z tylnej części urządzenia.
<Mocowanie wspornika ramy oraz wsporników kątowych>

A

B

B
B

B

A

Ściana

B

Śruba z łbem płaskim
UWAGA

Podczas unieruchamiania wspornika ramy należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie
upuścić wsporników kątowych do wnętrza ściany.

2. Należy usunąć plastikową ramkę z przedniej części urządzenia intelligent Touch
Manager. Ramka ta jest zatrzaśnięta na krawędzi wyświetlacza monitora. Można ją
zdjąć rękami, ponieważ nie jest ona przykręcona.
Zdjęcie ramki powoduje odsłonięcie czterech otworów na wkręty, po dwa z lewej i
prawej strony wyświetlacza monitora.
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<Zdejmowanie ramki>

MONITOR

3. Należy umieścić urządzenie intelligent Touch Manager we wsporniku ramy
zamocowanym do ściany, a następnie zamocować do wspornika za pomocą wkrętów
z łbem stożkowym ściętym.
<Instalowanie korpusu urządzenia intelligent Touch Manager>

A

A
A
A

A

Śruba z łbem stożkowym ściętym

4. Należy ponownie zatrzasnąć ramkę plastikową w przedniej części urządzenia intelligent
Touch Manager, w tej samej pozycji, co poprzednio.

Polski
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3.3

Montaż bezpośrednio na obudowie skrzynki sterowniczej

3.3.1

Używane części
Do montażu urządzenia intelligent Touch Manager bezpośrednio na obudowie należy
użyć następujących akcesoriów:
• Wkręt z łbem stożkowym ściętym (M4×40, z podkładką sprężynującą i podkładką
płaską), 4 szt.
• Nakrętka (φ4), 4 szt.

3.3.2

Wymiary otworów w ścianie
W celu wykonania otworu o odpowiednich wymiarach należy użyć następującego rysunku
wymiarowego.
UWAGA
Dołączony wzornik papierowy ułatwia wyznaczenie wymiarów potrzebnego otworu
w ścianie.
<Wymiary otworu w ścianie do montażu bezpośrednio na obudowie skrzynki sterowniczej>
257 mm

B

A

4

92 mm

E
207 mm
60 mm

C

D

272 mm

3.3.3

A

Płyta czołowa obudowy pilota

B

Ściana wewnętrzna obudowy pilota

C

intelligent Touch Manager

D

Min. 25 mm

E

Otwór

Procedura montażu
1. Należy usunąć plastikową ramkę z przedniej części urządzenia intelligent Touch
Manager. Ramka ta jest zatrzaśnięta na krawędzi wyświetlacza monitora. Można ją
zdjąć rękami, ponieważ nie jest ona przykręcona.
Zdjęcie ramki powoduje odsłonięcie czterech otworów na wkręty, po dwa z lewej i
prawej strony wyświetlacza monitora.
2. Należy umieścić urządzenie intelligent Touch Manager w otworze w obudowie skrzynki
i zamocować do obudowy za pomocą wkrętów z łbem stożkowym ściętym.
3. Należy ponownie zatrzasnąć ramkę plastikową w przedniej części urządzenia intelligent
Touch Manager, w tej samej pozycji, co poprzednio.
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<Mocowanie korpusu urządzenia intelligent Touch Manager do obudowy skrzynki
sterowniczej>

B

B

B

A
B

A
A
MO

NIT
OR

A

A

Śruba z łbem stożkowym ściętym

B

Nakrętka
PRZESTROGA

W przypadku montażu urządzenia intelligent Touch Manager bezpośrednio na
obudowie skrzynki sterowniczej podczas otwierania drzwiczek obudowy pilota
występuje ryzyko narażenia na dotknięcie zacisków połączeń zasilania.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w wyniku nieumyślnego
dotknięcia tych zacisków zasilania, ze względów bezpieczeństwa należy przed
przystąpieniem do procedury instalacji koniecznie założyć pokrywę zacisków.
A

B

C

Polski

A

Pokrywa zaciskowa

B

Obudowa pilota

C

intelligent Touch Manager
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4

Konfiguracja podstawowa
W przypadku pewności co do prawidłowego wykonania wszystkich połączeń należy
przejść do podstawowej konfiguracji urządzenia intelligent Touch Manager. „Podstawowe
czynności konfiguracyjne” oznaczają tutaj konfigurację urządzenia intelligent Touch
Manager z myślą o przygotowaniu go do sterowania pracą systemu klimatyzacji.
Włączenie zasilania urządzenia intelligent Touch Manager powoduje uruchomienie
programu konfiguracyjnego umożliwiającego przeprowadzenie podstawowej procedury
konfiguracyjnej. Procedurę tę można przeprowadzić, wykonując instrukcje wyświetlane
w kolejnych krokach na wyświetlaczu monitora.
Ustawienia dokonane w tej procedurze można w późniejszym czasie zmienić.
Poniższe sekcje pojawiają się w kolejności określonej krokami procedury konfiguracyjnej.

4.1

Zasilanie baterii podtrzymującej pamięć danych
W celu zapewnienia możliwości zachowania wprowadzonych ustawień mimo utraty
zasilania w urządzenie intelligent Touch Manager wbudowano baterię. Ponieważ jest ona
domyślnie wyłączona, pierwszym niezbędnym krokiem jest jej włączenie.
< Przełącznik BACKUP >

Należy otworzyć przednią przesuwną pokrywę i
obrócić wkręty w celu jej zdjęcia. Ustawić przełącznik
BACKUP w pozycji „ON”.
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4.2

Włączanie zasilania urządzenia intelligent Touch Manager
oraz klimatyzatorów
Należy włączyć urządzenie intelligent Touch Manager oraz podłączone do niego
klimatyzatory.
1. Najpierw należy włączyć klimatyzatory, a następnie urządzenie intelligent Touch Manager.
Pojawi się ekran tytułowy, a po chwili komunikat „Ready to set up A/C centralized
address” (Gotowość do konfiguracji adresu centralnego systemu klimatyzacji).
„A/C centralized address” (adres centralny systemu klimatyzacji, dalej zwany „adresem
DIII-NET”) odnosi się do numeru identyfikującego każdy z klimatyzatorów w systemie
DIII-NET. Adres DIII-NET wymaga ręcznego przypisania za pomocą pilota zdalnego sterowania dla każdego klimatyzatora. Sposób przypisania adresu DIII-NET
zawiera punkt „4.8 Przypisywanie adresu DIII-NET do każdego z klimatyzatorów”.
Po zakończeniu przypisywania adresów klimatyzatorów należy przejść do kolejnego
kroku.
2. Należy dotknąć przycisku OK.
Zostanie wyświetlony ekran Language Settings (Ustawienia języka).
PRZESTROGA
Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że wszystkie procedury instalacji
i podłączania zostały zrealizowane bez problemów.

Polski
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4.3

Ustawianie języka wyświetlacza
Należy ustawić język, który będzie używany do wyświetlania ekranów konfiguracji
urządzenia intelligent Touch Manager.
<Ekran Language Settings (Ustawienia języka)>

1. Należy dotknąć wybrany z języków znajdujących się na liście.
Przycisk opcji obok wybranego języka jest zaznaczony.
2. Należy dotknąć przycisku OK.
Zostanie wyświetlony ekran Locale Settings (Ustawienia narodowe).
UWAGA
Jeśli komunikat „Turn ON Battery Backup switch” (Włącz przełącznik baterii
podtrzymującej pamięć) pojawia się zamiast ekranu Locale Settings (Ustawienia
narodowe), oznacza to, że nie włączono baterii podtrzymującej pamięć danych zgodnie
z opisem w kroku 4.1. W takim przypadku należy zapoznać się z punktem „4.1 Zasilanie
baterii podtrzymującej pamięć danych” w celu włączenia baterii podtrzymującej pamięć
danych. Następnie należy dotknąć przycisku OK pod komunikatem wyświetlanym na
ekranie. Zostanie wyświetlony ekran Locale Setup (Konfiguracja ustawień narodowych).

4.4

Konfiguracja ustawień narodowych
Opcja „Locale setup” (Konfiguracja ustawień narodowych) umożliwia skonfigurowanie
prezentacji wartości wyświetlanych na różne sposoby w zależności od regionu, takich jak
data/godzina, temperatura i znak dziesiętny.
<Ekran Locale Settings (Ustawienia narodowe)>
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1. [LOCALE] Należy wybrać żądane opcje na ekranie Locale Settings (Ustawienia narodowe).
[Language] Należy wybrać język wyświetlacza.
[Date] Należy wybrać format wyświetlania daty.
[Time] Należy wybrać format wyświetlania godziny (zegar 24-godzinny lub 12-godzinny).
[Celsius / Fahrenheit] Należy wybrać jednostkę wyświetlania temperatury (Celsjusze lub Fahrenheity).
[Decimal point / CSV separate] Należy wybrać znak dziesiętny oraz separator dla
plików CSV. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dla użytkownika.
[Icon Color] Należy wybrać kolor ikon.
2. Po zakończeniu dokonywania ustawień należy dotknąć przycisku OK.
Zostanie wyświetlony ekran Time Zone Settings (Ustawienia strefy czasowej).

4.5

Ustawianie strefy czasowej
Należy ustawić lokalną standardową strefę czasową, która ma być używana przez zegar systemowy.
<Ekran Time Zone Settings (Ustawienia strefy czasowej)>

1. Na ekranie Time Zone Settings (Ustawienia strefy czasowej) należy wybrać strefę
czasową żądanego regionu z pola listy.
2. Należy dotknąć przycisku OK.
Zostanie wyświetlony ekran Time/DST Setup (Ustawianie godziny i czasu letniego).

4.6

Ustawianie bieżącej godziny oraz czasu letniego
Należy ustawić zegar i skonfigurować harmonogram przestawiania czasu na letni/zimowy.
<Ekran Time/DST Setup (Ustawianie godziny i czasu letniego)>

1. Na ekranie Time/DST Setup (Ustawianie godziny i czasu letniego) należy ustawić datę
i godzinę oraz skonfigurować harmonogram przestawiania czasu na letni/zimowy.
(Należy w tym celu włączyć lub wyłączyć funkcję przestawiania czasu na letni/zimowy.
Po włączeniu należy ustawić czas początkowy i czas końcowy.)
2. Należy dotknąć przycisku OK.
Zostanie wyświetlony ekran A/C Auto Register (Automatyczna rejestracja klimatyzatora).
Polski
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4.7

Potwierdzanie
klimatyzatora

wyników

automatycznej

rejestracji

Na ekranie A/C Auto Register (Automatyczna rejestracja klimatyzatora) wyświetlony
zostanie komunikat „The following A/C has been connected. Do you want to register for
Mng.Point? The system will restart after the registration” (Podłączono następujący
klimatyzator. Czy chcesz zarejestrować punkt zarządzający? Po zarejestrowaniu system
zostanie uruchomiony ponownie”.
1. Należy upewnić się, że wszystkie klimatyzatory, którym przypisano adres sieci DIII-NET
w punkcie „4.8 Przypisywanie adresu DIII-NET każdemu z klimatyzatorów” są
wyświetlane.
W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów należy dotknąć przycisku Show
Updates (Pokaż aktualizacje) w celu ponownego wczytania aktualnych informacji lub
sprawdzenia ustawień adresu DIII.
2. Po wyświetleniu okna dialogowego z prośbą o potwierdzenie należy dotknąć przycisku
Yes (Tak).
Urządzenie intelligent Touch Manager zostanie uruchomione ponownie i zostanie
wyświetlony ekran główny. Konfiguracja urządzenia intelligent Touch Manager została
zakończona.
UWAGA
Przed podłączeniem przejściówki iTM plus należy włączyć zasilanie przejściówki iTM
plus.

4.8

Przypisywanie adresu DIII-NET do każdego z klimatyzatorów
W systemie DIII-NET występuje numer identyfikacyjny umożliwiający identyfikację i
zarządzanie każdym z klimatyzatorów. Może być on zwany adresem sieci DIII-NET. Adres
DIII-NET wymaga ręcznego przypisania za pomocą pilota zdalnego sterowania dla
każdego klimatyzatora.
Dostępne są piloty zdalnego sterowania różnych typów, z których każdy wymaga
przypisania adresu sieci DIII-NET w inny sposób. W tej sekcji opisano jako przykłady dwa
najczęściej używane typy pilotów zdalnego sterowania — przewodowy i z nawigacją.
UWAGA
Sposób przypisywania adresów do urządzeń HRV oraz różnych przejściówek
(np. przejściówki uniwersalnej) zawierają instrukcje poszczególnych produktów.
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4.8.1

Przyciski i obszary pilota zdalnego sterowania
Nazwy przycisków i obszarów przewodowego pilota zdalnego sterowania używane w tej
sekcji opisano poniżej.
<Przewodowy pilot zdalnego sterowania>

A

Obszar wyświetlania adresu

B

Obszar wyświetlania numeru parametru

C

Przyciski programowania godziny

D

Przyciski ustawiania temperatury

E

Przycisk włączania/wyłączania wyłącznika
czasowego

F

Przycisk pracy w trybie kontroli/testowania

A
B
C
D
E
F

Polski
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Nazwy przycisków i obszarów pilota zdalnego sterowania z nawigacją używane w tej
sekcji opisano poniżej.
<Pilot zdalnego sterowania z nawigacją>

A

Wyświetlacz

B

Przycisk W górę

C

Przycisk Menu/Enter

D

Przycisk W prawo

E

Przycisk anulowania

A
B

F

Przycisk W dół

C
D
E
F

4.8.2

Procedura dla przewodowego pilota zdalnego sterowania
Poniżej opisano sposób przypisywania adresu DIII-NET w przypadku instalowania
przewodowego pilota zdalnego sterowania.
UWAGA
Po włączeniu zasilania na pilocie przez około 1 minutę po wyświetleniu wszystkich
informacji na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol „88”. W tym okresie pilot może nie
przyjmować poleceń wydawanych przez użytkownika. W takim przypadku należy
spróbować podjąć obsługę pilota ponownie po zniknięciu symbolu „88”.

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk pracy w trybie kontroli/testowania przez około
4 sekundy lub dłużej.
W środkowej części wyświetlacza pilota zdalnego sterowania pojawia się komunikat
„SETTING” (Ustawienie).
<Krok 1>

HH

2. Za pomocą przycisków Temperature Setting (Ustawienie temperatury) należy zmienić
wartość wyświetlaną w obszarze wyświetlania numeru parametru na „00”.
W obszarze wyświetlania adresu wyświetlane jest bieżące ustawienie adresu. (Jeśli
nie ustawiono adresu, w tym obszarze wyświetlany będzie symbol „–”.)
<Krok 2>

GROUP

SETTING
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UWAGA
Numeru parametru nie można zmienić na „00”, jeśli nie włączono zasilania urządzenia
intelligent Touch Manager.
Należy włączyć urządzenie intelligent Touch Manager i odczekać chwilę przed próbą
wydania poleceń. Numeru parametru nie można zmienić na „00” również w sytuacji,
gdy brak jest prawidłowej komunikacji z urządzeniami wewnętrznymi. Należy upewnić
się, że kable są podłączone poprawnie.

3. Należy nacisnąć przycisk Timer ON/OFF; wskaźnik „GROUP” będzie migać.
Można teraz zmienić adres sieci DIII-NET.
<Krok 3>

GROUP

SETTING

4. Korzystając z przycisków do programowania godziny, należy wybrać żądany adres.
<Krok 4>

GROUP

SETTING

5. Należy nacisnąć przycisk Timer ON/OFF; wskaźnik „GROUP” zacznie świecić stale.
Adres sieci DIII-NET został ustawiony.
<Krok 5>

GROUP

SETTING

Polski
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6. Należy nacisnąć przycisk pracy w trybie kontroli/testowania.
Następuje powrót do ekranu wyświetlanego w kroku 6-2.
<Krok 6-1>

GROUP

SETTING

<Krok 6-2>

HH

4.8.3

Procedura dla pilota zdalnego sterowania z nawigacją
Poniżej opisano sposób przypisywania adresu DIII-NET w przypadku instalowania pilota
zdalnego sterowania z nawigacją.
UWAGA
Przeprowadzenie poniższej procedury nie jest możliwe, gdy podświetlenie wyświetlacza
jest wyłączone. W takim przypadku należy nacisnąć dowolny klawisz w celu włączenia
podświetlenia przed rozpoczęciem procedury.

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk anulowania przez co najmniej 4 sekundy.
Zostanie wyświetlone menu „Field setting” (Ustawienia w miejscu instalacji).
<Krok 1>
Cool

00 00
Set temp Room

30 C

30 C

2. Za pomocą przycisków W górę/W dół należy wybrać opcję „Group No. setting”
(Ustawienie numeru grupy) i nacisnąć przycisk Menu/Enter.
Zostanie wyświetlone menu „Group No. setting” (Ustawienie numeru grupy).
<Krok 2>
Field setting

1/2

Test operation ON/OFF
Register Ser vice Contract
Field setting list
Group No. s e t t i n g
Indoor unit Air net No. set
Error record
Retur n
Setting
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UWAGA
Menu „Group No. setting” (Ustawienie numeru grupy) nie jest wyświetlane, gdy
urządzenie intelligent Touch Manager nie jest podłączone do zasilania. Należy włączyć
urządzenie intelligent Touch Manager i odczekać chwilę przed próbą wydania poleceń.
Menu „Group No. setting” (Ustawienie numeru grupy) nie jest wyświetlane również
w sytuacji, gdy urządzenie intelligent Touch Manager nie komunikuje się poprawnie z
urządzeniami wewnętrznymi. Należy upewnić się, że kable są podłączone poprawnie.

3. Za pomocą przycisków W górę/W dół należy wybrać opcję „Group No. setting (Group)”
(Ustawienie numeru grupy (Grupa)) i nacisnąć przycisk Menu/Enter.
Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie adresu.
<Krok 3>
Group No. s e t t i n g
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No. s e t t i n g ( U n i t )

Retur n

Setting

4. Należy nacisnąć przycisk Menu/Enter w celu zwolnienia bieżącego ustawienia adresu.
Wartość wskazania trybu zmieni się z ustawienia „Setting” (Ustawienie) na „Release”
(Zwolnienie). Można teraz zmienić adres sieci DIII-NET.
<Krok 4>
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No

Set

1-00
Retur n

Release

5. Korzystając z przycisków w górę/w dół, należy wybrać żądany adres.
<Krok 5>
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No

Release

1-00
Retur n

Change

6. Należy nacisnąć przycisk Menu/Enter.
Adres sieci DIII-NET został ustawiony.
<Krok 6>
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No

Set

1-03
Retur n

Polski
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7. Należy trzykrotnie nacisnąć przycisk anulowania. Następuje powrót do ekranu
wyświetlanego w kroku 7-2.
<Krok 7-1>
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No

Set

1-03
Retur n

Release

<Krok 7-2>
Cool

00 00
Set temp Room

30 C

4.8.4

30 C

Ustawianie unikalnego adresu każdego z urządzeń (w przypadku
włączenia rozdziału zasilania)
Jeśli włączono funkcję rozdziału zasilania, konieczne jest ustawienie dla każdego
urządzenia unikalnego adresu. Szczegółowe informacje na temat sposobu ustawiania
adresu można znaleźć w podręczniku przekazywania do eksploatacji.
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5

Ustawianie adresu urządzenia zewnętrznego
Aby możliwa była identyfikacja każdego urządzenia zewnętrznego przez urządzenie
intelligent Touch Manager, konieczne jest ustawienie unikalnego adresu.
Należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w tym rozdziale.

5.1

Procedura
W celu ustawienia adresu urządzenia zewnętrznego należy użyć przycisków dostępnych
na płytce drukowanej urządzenia.
Bieżące ustawienie lub status pracy urządzenia zewnętrznego określają włączone,
migające lub wyłączone kontrolki LED.
9UMCōPKMVT[DW
MQPVTQNMC.'&

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P
BS1 BS2 BS3 BS4 BS5

2T\GĜâE\PKMVT[DW

/QPKVQTFQQDUĜWIKOKMTQMQORWVGTC

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk BS1 przez co najmniej 5 sekund. Kontrolka
LED H1P zapali się.
2. Należy nacisnąć 13-krotnie przycisk BS2. Powoduje to przejście każdej kontrolki LED
na płytce drukowanej do poniższego stanu, co oznacza aktywację trybu konfiguracji
adresu.
H1P
:Wł.

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

:Wył.

3. Należy nacisnąć przycisk BS3. Można teraz odszukać bieżące ustawienie adresu,
któremu odpowiada migająca kontrolka LED.
4. Należy nacisnąć przycisk BS2 w celu zmiany żądanego adresu. (Należy ustawić numer
adresu tak, aby mieścił się w zakresie od 1 do 127. Wartość domyślna to „0”.)
5. Należy nacisnąć dwukrotnie BS3, aby skorygować ustawienie adresu.
6. Należy nacisnąć przycisk BS1 raz, aby powrócić do normalnego trybu.

Polski
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6

Skrócona instrukcja obsługi
W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania/zatrzymywania obszarów i punktów
zarządzania zarejestrowanych w urządzeniu intelligent Touch Manager oraz szybkiego
wyświetlania zawartych w nich informacji. Szczegółową procedurę obsługi opisano
w instrukcji dla użytkownika.

6.1

Wyświetlanie obszaru docelowego oraz informacji o punkcie
zarządzania w formie bvglisty
A
B

6.2

A

Należy dotknąć przycisku List.

B

Ekran przejdzie do widoku listy, na której wymienione są informacje takie jak nazwa,
tryb pracy, ustawiona temperatura i obroty wentylatora dla wszystkich obszarów i
urządzeń wewnętrznych.

Wyświetlanie obszarów docelowych oraz punktów zarządzania
A
B

A

Można sprawdzić poziom hierarchii bieżącego obszaru lub urządzenia wewnętrznego.

B

Należy dotknąć przycisku W dół w celu przejścia do wybieranego obszaru i
wyświetlenia zawartych na nim obszarów i punktów zarządzania.

C

C
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Należy dotknąć przycisku W górę w celu przejścia o jeden poziom wyżej ponad
bieżącym obszarem.
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6.3

Uruchamianie/zatrzymywanie
zarządzania

obszaru

lub

punktu

B
A

A

Należy wybrać obszar lub punkt zarządzania, który ma zostać uruchomiony lub
zatrzymany.

B

Z pola kombi On/Off (Włącz/wyłącz) należy wybrać opcję Start lub Stop w celu
uruchomienia lub zatrzymania obszaru lub punktu zarządzania. Ikona przyjmie kolor
zielony lub czerwony (w zależności od konfiguracji systemu) w przypadku
uruchomienia obszaru/punktu zarządzania oraz szary w przypadku zatrzymania.

C
C
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Jeśli dla opcji Confirmation Dialog (Okno dialogowe potwierdzenia) wybrano wartość
„Enabled” (Włączono) w konfiguracji systemu, pojawia się odpowiedni komunikat.
Należy wybrać przycisk Yes (Tak) w celu potwierdzenia trybu Start/Stop.
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