
Systemy sterowania 

Inteligentny  
menedżer dotykowy 

Mini system zarządzania budynkiem
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Łatwość obsługi str. 4

> Intuicyjny interfejs użytkownika
> Widok rozkładu pomieszczeń i bezpośredni dostęp 

do głównych funkcji jednostki wewnętrznej
> Wszystkie funkcje są bezpośrednio dostępne 

zarówno poprzez ekran dotykowy, jak i poprzez 
interfejs internetowy

Inteligentne zarządzanie energią str. 6

>  Możliwość monitorowania zgodności zużycia energii 
z planem 

> Wykrywanie źródeł strat energii, co pozwala na 
maksymalizowanie efektywności

> Rozbudowane harmonogramy gwarantują poprawne 
działanie w ciągu całego roku

> Oszczędzanie energii poprzez synchronizowanie 
pracy układu klimatyzacji z innym wyposażeniem, jak 
ogrzewanie, oświetlenie, itp.

> Funkcja obniżenia parametrów
> Funkcja temperatury komfortu

Elastyczność rozbudowy systemu sterowania str. 11

> Integracja pełnego asortymentu produktów 
Daikin (ogrzewanie, klimatyzacja, systemy wodne, 
chłodnictwo)

> Protokół BACnet obejmujący obiekty wielostanowe 
do integracji produktów innych firm

> Moduł We/Wy dla integracji wyposażenia, takiego jak 
lampy, pompy, itp. w modułach WAGO

> Modularna budowa pozwala na stosowanie 
w małych i dużych budynkach

> Możliwość połączenia nieograniczonej liczby 
urządzeń ITM z komputerem typu laptop lub PC

Łatwość serwisowania i przekazywania do eksploatacji str. 12

> Zdalne sprawdzanie szczelności instalacji czynnika 
chłodniczego, bez konieczności wizyty na obiekcie

> Uproszczone rozwiązywanie problemów
> Dzięki narzędziom służącym do wstępnego 

przekazania do eksploatacji można zaoszczędzić czas 
procesu przekazywania do eksploatacji

> Automatyczne adresowanie jednostek 
wewnętrznych 

> Można zarejestrować i wyświetlać dane teleadresowe 
firm wykonujących zlecenia konserwacji

> Automatycznie wysyłane są wiadomości e-mail 
w celu powiadamiania o nieprawidłowym działaniu 
oraz o potencjalnych problemach

Kompletny mini system 
zarządzania budynkiem (BMS) 
firmy Daikin do sterowania 
klimatem w budynku

 › Integracja pełnego asortymentu 
produktów Daikin

 › Integracja urządzeń innych firm

NOWOŚĆ
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Przegląd  

systemu

Bezpośrednie połączenie plug & play! 

Oświetlenie Wentylator

CzujnikPompa

Alarm ppoż.

Miernik energii w kWh

Linia Di/Pi

Maksymalnie 200 m

jednostki wewnętrzne, 

kurtyna powietrzna, 

hydroboks,  

centrale wentylacyjne

Dostęp do Internetu
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Internet
Ekstranet
Sieć LAN

3G
interfejs http

Split
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Interfejs WAGOProtokół BACnet

Integracja wyposażenia  
innych firm

Pełna kontrola produktów  
Daikin HVAC-R

DCM601A51

Obiekty wielostanowe

AlarmWinda Centrala 
klimatyzacyjna

Linia adaptera ITM plus
Maks. 

7 adapterów

DCM601A52

Port Di/Pi
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Łatwość  

obsługi
Intuicyjny interfejs użytkownika
Ekrany intuicyjnych menu umożliwiają nawet 
początkującym użytkownikom obsługiwanie 
i monitorowanie systemu, jak gdyby byli ekspertami.

WŁ.

Znak filtra

WYŁ.

Błąd

Widok rozkładu pomieszczeń

Specjalna funkcja wykorzystuje plany kondygnacji 
budynku w celu wyświetlania lokalizacji 
poszczególnych jednostek wewnętrznych. Użytkownicy 
nie muszą pamiętać nazw urządzeń, aby móc wizualnie 
zlokalizować każdy zainstalowany sprzęt, znajdując 
jego położenie na planie kondygnacji. Po wybraniu 
jednostki wewnętrznej dostępne są bezpośrednio 
wszystkie główne funkcje.

Widok listy

Zaprojektowane intuicyjne menu przedstawia szybki przegląd 
stanu ogólnego oraz niezbędne informacje w postaci listy. 
Wykorzystując funkcję sortowania, identyfikuje jednostki 
klimatyzacyjne pracujące w tych samych warunkach i w tym 
samym trybie pracy w celu porównania i oceny działania.

Dostępne języki: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski.
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Wszystkie funkcje są 
dostępne bezpośrednio 
poprzez standardowy 
interfejs internetowy

Sterowanie klimatyzacją poprzez komputer PC

Zarządzanie systemem klimatyzacji poprzez komputer 
PC, korzystając z takiego samego układu wizualnego, 
jak na samym inteligentnym Menedżerze Dotykowym.

Centralne sterowanie wieloma budynkami

Kompletna historia pracy systemu

Zamiast zwykłej rejestracji nieprawidłowego 
działania, inteligentny Menedżer Dotykowy oferuje 
kompletną historię zdarzeń związanych z pracą 
urządzeń, obejmującą obsługę, zmianę stanu pracy, 
sterowanie automatyczne oraz ustawienia. Pomaga 
to optymalizować system pod względem dodatkowej 
oszczędności energii oraz komfortu, jak również pod 
kątem okresowej konserwacji.

Łatwy dostęp do szerokiej gamy menu

Użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do 
zaawansowanych ustawień menu, za pomocą ekranu 
dotykowego.

Zarządzanie eksploatacjąSterowanie automatyczne Ustawienia systemu

System

przez Internet
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Inteligentne  

zarządzanie  energią
Rozbudowane harmonogramy gwarantują poprawne działanie w ciągu całego roku
Ustawienia kalendarza mogą zautomatyzować codzienne zarządzanie systemem klimatyzacji w okresie całego roku w celu optymalizacji 
oszczędności energii przy zachowaniu pełnego komfortu.

Synchronizacja z innym sprzętem
Inteligentny Menedżer Dotykowy oferuje możliwości synchronizacji wykraczające poza zwykłą synchronizację typu włącz i wyłącz.  
Ta automatyczna synchronizacja umożliwia systemowi maksymalizowanie efektywności układu klimatyzacji poprzez "free cooling" lub 
wentylację wykorzystując akumulację budynku. 

Przykład 1 Darmowe chłodzenie

Kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa od nastawy 
temperatury wewnętrznej, operacja chłodzenia jest 
zatrzymywana i poprzez wentylację wprowadzane jest 
bezpośrednio powietrze zewnętrzne, aby oszczędzać energię.

Przykład 2 Sterowanie wentylacją

Sprzęt wentylacyjny podlega sterowaniu w zależności 
od poziomu stężenia CO

2
 w pomieszczeniach. Unika się 

strat energii spowodowanych nadmierną wentylacją 
z równoczesnym utrzymaniem komfortu.

Temperatura zewnętrzna jest niższa od wstępnie określonej temperatury

Sygnał 
zatrzymania 
chłodzenia

Sygnał 
realizacji 
wentylacji

Poziom CO
2
 jest wysoki

Poziom CO
2
 jest niski

Prędkość wentylatora 
układu wentylacji jest 
zwiększana

Prędkość 
wentylatora układu 
wentylacji jest 
zmniejszana

Synchronizacja zapewnia współpracę wszystkich części składowych systemu, oszczędzając energię i podnosząc komfort.

Dla dowolnej jednostki klimatyzacji i jej grupy można skonfigurować 
harmonogram tygodniowy.
Administrator może również zdefiniować parametry Start/Stop, 
Nastawa oraz poniższe warunki:

> Wstępne chłodzenie/ogrzewanie • Duże/małe obniżenie 
parametrów

> Ograniczenie zdalnego sterownika • Rozszerzenie zegara 
programowanego

> Przesunięcie nastawy • Szybkość wentylatora • Ograniczenie 
nastawy 

Można skonfigurować święta i dni niestandardowe.  
Harmonogramy miesięczne można łatwo zaznaczyć w kalendarzu.

Istnieje możliwość określenia daty upływu ważności każdego 
harmonogramu. Umożliwia to automatyczną zmianę schematu 
harmonogramów stosownie do sezonu.
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Narzędzia inteligentnego 
zarządzania energią

Nawigator energii

Zużycie energii przez wszystkie elementy systemu 
(łącznie z jednostkami klimatyzacji) można łatwo 
monitorować za pomocą nawigatora energii. 
Użytkownicy mogą identyfikować te jednostki, 
które stanowią źródła strat energii (jednostki 
nadmiernie chłodzące lub utrzymywane w ruchu 
w pomieszczeniach bez ludzi) i mogą kontynuować 
dotychczasową eksploatację, jeśli zużycie energii 
jest zgodne z planem. Funkcja nawigatora energii 
będzie również stanowić wsparcie dla formułowania 
i weryfikacji oszczędności energii, aby wspomagać 
zaawansowane zarządzanie energią.

Przykład 3 Synchronizacja ogrzewania układu 
klimatyzacji z ogrzewaniem podłogowym

Gdy system klimatyzacji zostanie przełączony do trybu 
chłodzenia, następuje zatrzymanie ogrzewania podłogowego.

Przykład 4 Synchronizacja klimatyzacji zgodnie ze 
stanem obecności osób w pomieszczeniu

Systemy sterowania z kartami dostępu i czujniki obecności 
wykrywają stan obecności osób w pomieszczeniu 
i automatycznie zmieniają nastawę lub zatrzymują działanie 
klimatyzacji w pomieszczeniach, w których nie przebywają ludzie.

Przykład 5 Alarm pożarowy

Dzięki zsynchronizowaniu alarmów pożarowych, system 
może realizować zatrzymanie awaryjne jednostek klimatyzacji 
i wentylacji.

Stan karty dostępu

Sygnał 
zatrzymania

Sygnał 
zatrzymania

Zatrzymuje wszystkie 
jednostki klimatyzacji

Zatrzymuje wszystkie jednostki 
klimatyzacji w zagrożonych obszarach 
z ochroną pożarową

Sygnał alarmu 
pożarowego

LUB

Mierzone jest godzinowe 
zużycie energii, 
a inteligentny Menedżer 
Dotykowy rejestruje dane 
przesyłane z liczników 
elektrycznych.

Miernik energii w kWh

Miernik energii w kWh

Miernik energii w kWh

Adapter iTM plus (maksymalnie 7)

Miernik energii w kWh Oświetlenie

Miernik energii w kWh

ZasilanieLicznik gazu

Wodomierz
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Dzienne zużycie energii

3

2

1

5

4

6

1 - Komunikat ostrzegawczy
2 - Rzeczywiste dzienne zużycie energii
3 - Linia kumulacji

4 - Wartość docelowa bieżącego miesiąca
5 - Linia prognozy
6 - Dzienna wartość średnia dla osiągnięcia 
miesięcznej wartości docelowej

Miesięczne zużycie energii

3

2

1

6

5

7

1 - Komunikat ostrzegawczy 
2 - Rzeczywiste miesięczne zużycie energii 
3 - Docelowe miesięczne zużycie energii 
4 - Linia kumulacji

5 - Wartość docelowa bieżącego roku 
6 - Linia prognozy 
7 - Miesięczna wartość średnia 
dla osiągnięcia rocznej wartości 
docelowej

4

Porównanie z danymi poprzedniego roku

2

1
3

1 - Zużycie energii bieżącego roku
2 - Linia kumulacji bieżącego roku 

4 - Linia kumulacji poprzedniego roku 
5 - Zużycie energii poprzedniego roku

4

Informacje zarządzania energią można sprawdzać 
poprzez komputer PC

Sieć LAN

Zużycie energii dla każdego pomieszczenia jest obliczane automatycznie.

W oparciu o zebrane dane inteligentny Menedżer Dotykowy identyfikuje automatycznie 
pomieszczenia i jednostki klimatyzacji, które w sposób znaczący nie spełniają ustalonych 
przez użytkownika reguł dotyczących czasu pracy i wstępnie zdefiniowanych ustawień 
temperatury. System wskazuje pomieszczenia, w których można uzyskać największe 
oszczędności energii. 

Zebrane dane pojawiają się w postaci łatwego do zrozumienia wykresu.

Dane zużycia energii są udostępniane w zestawieniu dziennym i miesięcznym.  
Ponadto, wartości docelowe zużycia energii oraz dane prognozowane, a także 
dane porównania z rzeczywistymi wynikami roku poprzedniego, są prezentowane 
w przyjaznym dla użytkownika formacie, aby zapewnić kontrolę oszczędności energii.

3

1

4

6

1 - Pole wykresu 

2 - Liczba godzin odchylenia od reguły

3 - Liczba dni odchylenia od reguły 

4 - Nazwa pomieszczenia 

5 - Liczba godzin i dni odchylenia od reguły

6 - Dodatkowe zużycie energii

5

2

Im bardziej 
z prawej strony 
w górnej części 
wykresu znajduje 
się pomieszczenie, 
tym wyższe jest 
dodatkowe zużycie 
energii.
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Funkcja PPD* firmy Daikin śledzi podział 
mocy dla każdej jednostki wewnętrznej. 
Przeprowadza ona szybko i automatycznie 
obliczenia rachunków za klimatyzację.

*PPD (Power Proportional Distribution = proporcjonalny 
podział mocy) to firmowa metoda obliczeń Daikin

Faktura
Faktura

Faktura

Wyprowadzanie danych PPD jest łatwe.
Dane PPD są wyprowadzane w formacie 
CSV do komputera PC lub urządzenia 
pamięci USB i można je swobodnie 
przetwarzać i zarządzać nimi.

Funkcja PPD
Zużycie energii jest obliczane proporcjonalnie dla każdej jednostki wewnętrznej.  
Dane te można wykorzystać do zarządzania energią oraz obliczania opłat za 
korzystanie z klimatyzacji dla odpowiednich najemców.

Pamięć USB

Funkcja PPD (proporcjonalny podział mocy) umożliwia 
obliczenie użytkowania klimatyzacji dla każdego lokatora.

Monitorowane są informacje eksploatacyjne poszczególnych jednostek 
wewnętrznych, co pozwala na dokonanie podziału poboru mocy na 
jednostki zewnętrzne.

Dane eksploatacyjne 
poszczególnych jednostek 
wewnętrznych

Automatyczne obliczenie całkowitego 
poboru mocy poszczególnych 
jednostek wewnętrznych

Całkowity pobór mocy

Najemca C
ŚREDNI POZIOM

Najemca A
WYSOKI POZIOM

Miernik energii w kWh

Najemca B

Najemca A Najemca C

Najemca B
NISKI POZIOM

Czas pracy
Temperatura w pomieszczeniu
Współczynnik otwarcia zaworu rozprężnego

Sy
gnał i

mpulso
wy z

 lic
zn

ika
 energii
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Inne narzędzia 
oszczędzania energii 

Automatyczna zmiana

W oparciu o wartość nastawy i temperatury 
w pomieszczeniu może nastąpić automatyczna 
zmiana trybu pracy chłodzenie/ogrzewanie w każdym 
pomieszczeniu.
* W przypadku pompy ciepła typu VRV, zmiana trybu pracy chłodzenie/ogrzewanie 
może nastąpić w jednym czasie dla całego systemu VRV. 

Zdalne ograniczenie nastawy układu sterowania

Następuje zdefiniowanie maksymalnej i minimalnej 
wartości nastawy, tak aby użytkownik nie mógł wybrać 
temperatury spoza zdefiniowanego zakresu, co 
zapewnia oszczędność energii.

Funkcja temperatury komfortu

Ta funkcja służy do zmiany nastaw w celu zmniejszenia 
różnic pomiędzy temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną. 
Funkcja ta, szczególnie przydatna przy wejściach do 
budynków i innych podobnych miejscach, skutecznie 
zapobiega "szokom termicznym" spowodowanym przez 
narażenie na gwałtowny spadek temperatury i może 
również wzmacniać oszczędność energii.

Prawdopodobieństwo wystąpienia szoku 
termicznego istnieje wtedy, gdy różnica 
pomiędzy temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną 
jest znaczna.

Można zapobiegać wystąpieniu szoku 
cieplnego poprzez stopniowe obniżanie 
temperatury, które minimalizuje skokową 
różnicę pomiędzy temperaturą zewnętrzną 
i wewnętrzną w pobliżu wejść.

Rozszerzenie programowanego zegara

W celu oszczędzania energii w okresie, kiedy pomieszczenia nie 
są zajmowane przez ludzi, system wyłącza układ klimatyzacji po 
upływie zaprogramowanego czasu. To może okazać się narzędziem 
znacznych oszczędności energii w wielu różnych pomieszczeniach 
budynków, takich jak klasy szkolne, sale konferencyjne …

Zatrzymanie

W pomieszczeniach, w których nie przebywają ludzie, jak np. 
biura w porze nocnej, nie wymagają pracy układu klimatyzacji 
z maksymalną wydajnością, aby utrzymać odpowiednie parametry 
powietrza. Funkcja obniżenia parametrów zmienia nastawy 
układu klimatyzacji w pomieszczeniach bez ludzi, aby uniknąć 
niepotrzebnego zużywania energii i zapewnić niższe koszty zużycia 
energii elektrycznej.

WŁ. WŁ.

Czas trwania (30-180 minut) Czas trwania

Użytkownik uruchamia 
jednostkę wewnętrzną

sygnał 
WYŁ.

sygnał 
WYŁ.

WŁ.

Nastawa chłodzenia

Nastawa chłodzenia podlega zmianom 
stosownie do temperatury zewnętrznej.

Temperatury zewnętrznej

Maks.

Min.

Min. Maks.
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Oświetlenie Wentylator CzujnikPompa AlarmWindaCentrala 
klimatyzacyjna

Pompa CzujnikOświetlenie Wentylator

Protokół BACnet

Elastyczność  
rozbudowy systemu sterowania
W zakresie wielkości
modularna budowa pozwala na stosowanie 
w małych i dużych budynkach

Jeden inteligentny Menedżer Dotykowy może 
zarządzać maksymalnie 512 grupami jednostek 
wewnętrznych (w kombinacji z maksymalnie 
7 adapterami iTM plus). Korzystając z funkcji dostępu 
przez Internet, można kontrolować nieograniczoną 
liczbę modułów iTM oraz grup jednostek 
wewnętrznych. 
 

W zakresie integracji
sterowanie rozwiązaniem kompleksowym

Mini BMS z inteligentnym Menedżerem Dotykowym 
w połączeniu z gamą efektywnych energetycznie 
produktów Daikin.

> Zarządzanie WSZYSTKIMI urządzeniami HVAC-R 
z jednej centralnej lokalizacji, typu plug & play

> Inteligentne zarządzanie energią
> Synchronizacja z takim wyposażeniem innych firm, 

jak alarmy, karty dostępu, itp.

Od prostych układów klimatyzacji po małe 
systemy zarządzania budynkami (BMS), 
obejmujące oświetlenie, pompy, itp. 

Protokół BACnet

>Bezpośrednie złącze na iTM
>Modularność pozwala na dopasowanie do wielkości 

budynku
>Proste sterowanie We/Wy
>Sterowanie krokowe poprzez obiekty wielostanowe

WAGO I/O
>Poprzez protokół modbus
>Modularność pozwala na dopasowanie do wielkości 

budynku
>Proste sterowanie We/Wy

WAGO I/O

1

2

3

4

1  Wejście – kurtyna 

powietrzna Biddle

2  Pomieszczenia – system 

VRV z odzyskiem ciepła 

oraz Daikin Altherma Flex 

Type do wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej

3  Sala bankietowa – system 

VRV lub agregat chłodniczy 

z centralą klimatyzacyjną 

do realizacji zadań 

klimatyzacji i wentylacji

4  Kuchnia – Convenipack do 

realizacji zadań chłodniczych

Dostęp do Internetu

Internet
Ekstranet
Sieć LAN
3G
interfejs http

Zdalny sterownik 2.560
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Łatwość serwisowania 
i przekazywania do eksploatacji

Automatyczna kontrola 
szczelności instalacji 
chłodniczej
Łatwość, wygoda i efektywność ekonomiczna 
spełnienia wymogów dotyczących gazów 
fluorowanych w zakresie kontroli szczelności instalacji 
czynnika chłodniczego wykonywanej co dwa lata.

Obecność instalatora na obiekcie nie jest potrzebna:
> Zdalne ustawianie godziny i daty wykonania kontroli 

szczelności instalacji czynnika chłodniczego. 

Komfort pomieszczeń wewnętrznych najemców nie 
ulega zakłóceniu:
> Zdalna kontrola może być przeprowadzona w nocy.

Zgłoszenia alarmów 

są wysyłane przez 

pocztę e-mail 

do smartfonów 

i komputerów PC.

Można zarejestrować 

maksymalnie 10 adresów e-mail.

Uproszczone 
rozwiązywanie problemów

Wyświetlanie danych teleadresowych służb 
konserwacyjnych

Można zarejestrować i wyświetlać dane teleadresowe 
firm wykonujących zlecenia konserwacji.

Zgłoszenia alarmów wysyłane pocztą e-mail

Alarmy wysyłane pocztą e-mail są dostarczane 
natychmiast, aby poinformować zainteresowane 
strony o nieprawidłowościach działania sprzętu 
przyłączonego do inteligentnego menedżera 
dotykowego. Wysyłane są dane o modelach sprzętu, 
kodach błędów itp., co umożliwia adresatom 
bezzwłoczne podejmowanie działania.

1. Zdalne ustawienie czasu

4.Weryfikacja wyniku3. Kontrola może być 
przeprowadzona w nocy

2. Połączenie z obiektem 
poprzez łącze 3G lub Internet

Sposób działania:

System
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Dzięki narzędziom służącym do 
wstępnego przekazania do eksploatacji 
można zaoszczędzić czas procesu 
przekazywania do eksploatacji
Przekazanie systemu VRV do eksploatacji nigdy wcześniej nie było 
łatwiejsze i szybsze. 3 elastyczne metody umożliwiają przekazanie 
do eksploatacji systemu VRV w żądany sposób.

1.  Przekazanie do eksploatacji systemu VRV bezpośrednio z ITM 
i oszczędność czasu dzięki:

 > automatycznej rejestracji przyłączonych jednostek 
wewnętrznych,

 > automatycznej alokacji właściwych typów jednostek 
wewnętrznych oraz ikon.

2.  Eksportowanie ustawień systemu przekazywanego do 
eksploatacji i łatwe ich dostosowywanie poprzez komputer PC:

 > oszczędność czasu, dzięki pracy na własnym komputerze PC, 
 > dostosowanie ustawień z dowolnego miejsca, bez potrzeby 

obecności na obiekcie.

3.  Przygotowanie projektu przy użyciu dedykowanego systemu 
przed przystąpieniem do przekazania systemu do eksploatacji:

 > skrócenie czasu przebywania na obiekcie, ponieważ 
konieczne jest tylko wprowadzenie ustawień, 

 > dostosowanie ustawień z dowolnego miejsca, bez potrzeby 
obecności na obiekcie.

System usług sieciowych klimatyzacji  
(opcjonalna usługa konserwacji).

Inteligenty Menedżer Dotykowy przyłącza się bez problemów 
do systemu 24-godzinnych usług sieciowych klimatyzacji firmy 
Daikin.*  
System usług sieciowych klimatyzacji firmy Daikin zdalnie 
monitoruje i weryfikuje stan roboczy jednostek klimatyzacji. 
Dzięki zdolności do przewidywania usterek, usługi te zapewniają 
spokój użytkownikowi.

Repair

Problem

Nawet trudne do identyfikacji usterki 
można monitorować zdalnie.

Naprawa jest szybka, ponieważ 
technicy znają z wyprzedzeniem 
przyczynę problemu.

Umożliwia to wysłanie ekipy 
technicznej bez potrzeby 
zgłoszenia od klienta.

*Ze względu na ograniczenia obszarów dostępności oraz czasu wydania, prosimy zwracać się 

indywidualnie do przedstawicieli firmy Daikin w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Personel w Centrum monitoruje 
występowanie usterek i wykrywa źródła ich 
pochodzenia poprzez Internet.

Ostrzeżenia o usterkach, generowane 
z wyprzedzeniem, pomagają zapobiegać 
nagłemu wystąpieniu problemu 
w późniejszym czasie.

Centrum ACC
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Kategoria Funkcja Uwagi

Podstawowe 
funkcje

Adapter iTM plus (dcm601a52) Maksymalna liczba adapterów: 7

Punkty zarządzania Maksymalna liczba punktów zarządzania: 650
(Liczba punktów zarządzania łącza D III:  512)

Obszary Maksymalna liczba obszarów:  650
Maksymalnie hierarchii obszarów:  10

Obsługiwane języki angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, chiński i japoński

Ekrany monitorowania

Widok ikon Ikony przedstawiają stan roboczy elementów wyposażenia

Widok listy Wyświetlane są szczegółowe dane o każdym punkcie zarządzania

Widok rozkładu 
pomieszczeń Można utworzyć maksymalnie 60 ekranów

Historia W historii rejestrowanych jest maksymalnie 100.000 zdarzeń obejmujących nieprawidłowe działanie, 
operacje, sterowanie automatyczne oraz informacje o systemie. Rejestruje się również źródła operacji

Sterowanie 
automatyczne

Harmonogram Liczba programów: 100
Można ustawić maksymalnie 20 akcji/dzień

Harmonogram tygodniowy 7 dni w tygodniu + możliwość ustawienia 5 dni specjalnych

Kalendarz roczny Dni specjalne można określać w oparciu o datę lub miesiąc/tydzień/dzień tygodnia
Ustawienia dni specjalnych można ponownie wykorzystywać corocznie

Harmonogram sezonowy Programy dla odpowiednich sezonów mogą być przełączane według dat

Blokada Liczba programów: 500
Synchronizacja jest możliwa dla funkcji włącz/wyłącz, nieprawidłowości działania, wartości analogowej oraz przełączania trybu pracy

Zatrzymanie awaryjne Liczba programów: 31

Automatyczna zmiana Liczba grup zmiany trybu: 512

Ograniczenie temperatury
Liczba grup ograniczenia temperatury:  8
Górna wartość ograniczenia zakresu: 32-50°C
Dolna wartość ograniczenia zakresu: 2-16°C

Funkcja temperatury komfortu
Liczba grup temperatury komfortu:  8
Zakres temperatury zewnętrznej: 18-34°C
Zakres nastawy: 16-32°C

Optymalizacja trybu ogrzewania (HMO) Unika się niepotrzebnego grzania.

Rozszerzenie programowanego zegara Zatrzymanie pracy można wybierać po upływie 30, 60, 90, 120 lub 180 minut

Obniżenie parametrów Można wybrać obniżenie nastawy spośród dwóch schematów
Zakres temperatury: 1-7°c, -1 -7°c (wielkość przesunięcia nastawy)

Kontrola danych

Proporcjonalny podział mocy Wyniki godzinowe proporcjonalnego podziału mocy są rejestrowane dla okresu maksymalnego 13 miesięcy
System obsługuje wyprowadzanie danych w formacie CSV

Nawigator energii
Rzeczywiste wyniki dziennego/miesięcznego zużycia energii są przedstawiane w formie wykresu.
Można dokonywać porównań z wstępnie określonymi wartościami/rzeczywistymi wynikami poprzedniego roku
Identyfikowane jest nieefektywne działanie jednostek wewnętrznych VRV i obliczane są straty energii

Zdalny dostęp

Dostęp do Internetu
Przeglądarki Internetowe mogą wyświetlać ekrany tego samego typu, co wyświetlane przez inteligentny Menedżer Dotykowy
W systemie można zarejestrować maksymalnie 4 administratorów i 60 użytkowników ogólnych
Można ograniczać dostęp użytkowników ogólnych do ekranów i operacji

Alarmy wysyłane pocztą e-mail

Można ustawić maksymalnie 10 adresów e-mail
Adresy służące do wysyłania alarmów o nieprawidłowym działaniu można ustawiać według zakresu punktów zarządzania
Metodę uwierzytelniania serwera SMTP można wybrać spośród następujących opcji:  
brak uwierzytelniania, POP before SMTP i SMTP-AUTH

System

Automatyczna rejestracja Jednostki wewnętrzne przyłączone do D III-net są wykrywane automatycznie,  
a ikony dla odpowiednich modeli są automatycznie rejestrowane

Zabezpieczenia Dostępne są funkcje blokady ekranów
Dla każdego użytkownika ogólnego można skonfigurować ograniczenia dostępu

Wygaszacze ekranu Istnieje możliwość wyboru spośród 3 wygaszaczy ekranu

Konfigurowanie danych teleadresowych Można rejestrować dane teleadresowe dla celów serwisu

Usługi sieciowe 
klimatyzacji

System usług sieciowych klimatyzacji Wymagane jest zawarcie umowy serwisowej

System usług sieciowych klimatyzacji z oszczędnością energii
System usług Wymagane jest zawarcie umowy serwisowej

Funkcje i opcje

Inteligentny menedżer dotykowy - Funkcje
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Typy punktów zarządzania oraz docelowy sprzęt/interfejs

Daikin dostarcza następujący 
sprzęt

Lokalne dostawy następującego 
sprzętu

Model Pozycja

DCM601A51 Inteligenty Menedżer Dotykowy

DCM601A52 Adapter iTM plus (opcja)

DCM002A51 Oprogramowanie proporcjonalnego rozdziału mocy 
iTM (opcja)

DCM008A51 Oprogramowanie nawigatora energii iTM (opcja)

DCM009A51 Połączenie sprzętu BACnet (opcja)

Pozycja Specyfikacja

Pamięć USB USB 2.0
Można używać pamięci o pojemności do 32GB

Komputer PC dla dostępu 
przez Internet

Windows XP Professional SP3 (32-bitowy)
Windows VISTA Business SP2 (32-bitowy)
Windows 7 Professional SP1 (32-bitowy, 64-bitowy)
Monitor: 1.024x768 lub więcej
Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, 9 Firefox 10.0
Flash Player wer. 11.1

System WAGO I/O

Moduł komunikacyjny Modbus: WGDCMCPLR
Jednostka zasilania DC 24 V: 787-712
Moduł zasilacza prądu stałego 24 V: 750-613
Złącze: 750-960
Moduł terminatora: 750-600
Moduł Di: 750-400, 750-432, 750-430
Moduł Do: 750-513/000-001, 750-504
Moduł Ai: 750-454, 750-479, 750-455, 750-459, 750-461, 
750-461/000-003, 750-461/000-004, 750-461/000-005, 750-460, 
750-460/000-003, 750-460/000-005
Moduł Ao: 750-555, 750-559, 750-554, 750-560
Moduł Pi: 750-638
Moduł termistora: 750-461/020-000

Punkty zarządzania Obsługiwany sprzęt Maksymalna liczba punktów zarządzania

Jednostka wewnętrzna

Jednostki wewnętrzne zgodne z D III

Maksymalnie: 512 *1

Adapter interfejsu dla SkyAir (DTA102A52)

Adapter interfejsu dla jednostki wewnętrznej do zastosowań mieszkaniowych (KRP928BB2S)

Zestaw przyłączeniowy centrali klimatyzacyjnej (EKEQMCB,EKEQDCB,EKEQFCB)

Kurtyna powietrzna Biddle (CYVS-DK-*BN/*SN,CYVM-DK-*BN/*SN, CYVL-DK-*BN/*SN)

FCU (FWC-BT/BF, FWF-BT/BF)
Zestaw adaptera sterowania centralnego (DTA107A55)

Hydroboks Jednostki zgodne z DIII (HXY-A,HXHD-A, EKHBRD-ACV1, EKHBRD-ACY1,EKHVMRD-A,EKHVMYD-A) Maksymalnie: 512 *1

Zewnętrzna Jednostki zewnętrzne VRV Maksymalnie: 80.

Wentylator Wentylator układu odzysku ciepła Maksymalnie: 512 *1

Agregat chłodniczy D3

Agregaty chłodnicze zgodne z D III z chłodzeniem powietrznym (UWA/Y) / z chłodzeniem wodnym 
(ZUW),

Maksymalnie: 320 *2
Agregaty chłodnicze zgodne z D III, ze sterowaniem inwerterowym  
(EWAQ-BAWN/BAWP, EWAQ-ADVP/ACV3/ACW1,  EWYQ-BAWN/BAWP,EWYQ-ADVP/ACV3/ACW1)

Di
Port Di inteligentnego Menedżera Dotykowego

Maksymalnie: 32 *3
Port Di adaptera iTM plus

Zewnętrzny moduł Di Wago Di Maksymalnie: 512 *4

Dio D3 Adapter ogólnego przeznaczenia (DTA103A51)
Maksymalnie: 512 *4

Zewnętrzny moduł Dio Wago Di, Do

Pi
Port Pi inteligentnego Menedżera Dotykowego Maksymalnie: 32 *3

Port Pi adaptera iTM plus
Maksymalnie: 80.

Zewnętrzny moduł Pi Zużycie energii przez jednostki zewnętrzne VRV

Zewnętrzny moduł Ai Wago Ai
Maksymalnie: 512 *4

Wewnętrzny moduł Ai Nastawa temperatury pomieszczenia
Temperatura wody wylotowej/wlotowej wytwornicy wody lodowej D3

Zewnętrzny moduł Ao Wago Ao Maksymalnie: 512 *4

Centrala klimatyzacyjna McQuay Połączenie BACnet POL638.70 Maksymalnie: 20 *5

BACnet

Di Maksymalnie: 512 *6

Dio Maksymalnie: 512 *6

Ai Maksymalnie: 512 *6

Ao Maksymalnie: 512 *6

MSi Maksymalnie: 512 *6

MSio Maksymalnie: 512 *6

*1: Suma sprzętu łącza D III (jednostka wewn., wentylator, agregat chłodniczy D3 , D3 Di, D3 Dio) *2: Maksymalna liczba punktów zarządzania tylko dla agregatu chłodniczego D3 
*3: Suma punktów zarządzania Di/Pi *4: Suma zewn. modułów Di, zewn. modułów Do, zewn. modułów Ai i wewn. modułów Ai *5: Maksymalna liczba punktów zarządzania centrali 
klimatyzacyjnej McQuay.   *6: Suma punktów zarządzania połączenia BACnet. Punkt zarządzania centrali klimatyzacyjnej McQuay powinien liczyć się jak 20 na punkt zarządzania.

Funkcje i opcje
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