
Επιτρέπει τη διεξοδική και εύκολη 
παρακολούθηση και λειτουργία των 
συστημάτων VRV 
(μέχρι και 2 x 64 ομάδες / εσωτερικές 
μονάδες)





ε ι σ α γ ω γ ή

Βασικά  χαρακτηριστικά 

Διαχείριση

Έλεγχος

Παρακολούθηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προαιρετικά εξαρτήματα

Πίνακας περιεχομένων

σελ. �

Daikin Europe N.V.

Ευαισθησία για το περιβάλλον

Η φήμη που έχει αποκτήσει η Daikin σε διεθνές επίπεδο είναι 
αποτέλεσμα περισσότερων από 70 χρόνων εμπειρίας στην 
επιτυχή κατασκευή κλιματιστικών συστημάτων υψηλής ποιότητας 
για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση. 

Η ξεχωριστή θέση της Daikin στον κλάδο των κατασκευαστών 
κλιματιστικών, συμπιεστών και ψυκτικών συνέβαλε στο ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον της εταιρείας για τα θέματα που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος. Εδώ και αρκετά χρόνια, η Daikin έχει θέσει ως στόχο να 
κατακτήσει την πρώτη θέση στην παροχή προϊόντων φιλικών προς το 
περιβάλλον. Η πρόκληση αυτή απαιτεί την υιοθέτηση μιας οικολογικής 
προσέγγισης κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεγάλου εύρους 
προϊόντων και ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας που αποσκοπεί 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των αποβλήτων.
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Ethernet 

    ΓΛΩΣΣΕΣ
• Αγγλικά
• Γαλλικά
• Γερμανικά
• Ιταλικά
• Ισπανικά

    Διαχειριση
• Συμβατότητα web & internet

- Έλεγχος και παρακολούθηση σύμφωνα με τις προτιμήσεις  
  του χρήστη

 - Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος   
  περισσότερων του ενός κτιρίων

 - Απομακρυσμένη  
  παρακολούθηση και έλεγχος περισσότερων του ενός  
  κτιρίων μέσω internet

• Αναλογικό-Διαφορική Διανομή Ισχύος: PPD (προαιρετικός 
εξοπλισμός)

• Δεδομένα PPD διαθέσιμα στο internet
• Εύκολη διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
• Βελτιωμένη λειτουργία ιστορικού

       ΕΛΕΓΧΟΣ
• Ανεξάρτητος έλεγχος (τιμή ρύθμισης, έναρξη/διακοπή, 

ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.) (2 x 6� ομάδες/εσωτερικές 
μονάδες το μέγιστο)

 •  Βελτιωμένη λειτουργία προγραμματισμού (8 προγράμματα, 
17 τύποι)

• Ετήσιος προγραμματισμός
• Ευέλικτη ομαδοποίηση σε ζώνες
• Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης
• Όριο θερμοκρασίας
• Βελτιστοποιημένη θέρμανση
• Χειριστήριο απενεργοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς
• Έλεγχος διάταξης αλληλοσύνδεσης
• Βελτιωμένη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου HRV
• Κωδικός πρόσβασης: 3 επίπεδα (γενικό, διαχείρισης & 

σέρβις)
• Ταχεία επιλογή και πλήρης έλεγχος
• Απλή πλοήγηση

 Βασικά χαρακτηριστικά

•  Eξοδος CSV του 
αποτελέσματος PPD 
(προαιρετικό)

  Δημόσια γραμμή

AIRNET

Ενσωματωμένη 
θύρα Ethernet Παραπέμπει στο μετρητή ισχύος 

χρησιμοποιώντας την (προαιρετική) 
λειτουργία PPD 

Απομακρυσμένη 
παρακολούθηση/έλεγχος 
μέσω internet, e-mail

Θύρα Pi

PCMCIA 
μνήμη  
flash

Δυσλειτουργία

Ενσωματωμένο 
μόντεμ 

Ελεγκτής τρίτου 
κατασκευαστή  

(domotics, BMS, κ.λπ.)

1

2

3
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4  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
•  Δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης μέσω Γραφικού Περιβάλλοντος Χρήστη (GUI)
• Δυνατότητα αλλαγής λειτουργίας μέσω εικονιδίων έγχρωμης οθόνης 
• Πρόγραμμα λειτουργίας εσωτερικών μονάδων
• Μηνύματα σφάλματος μέσω e-mail (επιλογή)
• Ένδειξη ανάγκης αντικατάστασης φίλτρου
• Πολλαπλά PC

    ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
• Μείωση ωρών εργασίας
•  Εύκολη εγκατάσταση
•  Κομψός σχεδιασμός: περιορισμένος χώρος εγκατάστασης
• Συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα

6  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ:
• VRV
• HRV
• Sky Air (μέσω αντάπτορα διασύνδεσης)
• Split (μέσω αντάπτορα διασύνδεσης)

7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Δυνατότητα ελέγχου έως και 2 x 6� εσωτερικών 

μονάδων
• Ενσωματωμένη θύρα Ethernet (web + e-mail)
• Ψηφιακές επαφές Εισ./Εξ. (προαιρετικό)
• Οθόνη αφής (έγχρωμη LCD με εμφάνιση εικονιδίων)

      ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
• Δυνατότητα επικοινωνίας με οποιοδήποτε ελεγκτή 

τρίτου κατασκευαστή (domotics, BMS, κ.λπ.) μέσω 
ανοικτής διασύνδεσης 

β α σ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

Συναγερμός 
πυρκαγιάς

Είσοδος επαφής εξαναγκασμένου OFF

DIII-NET

RS-232C

Εσωτερικές μονάδες

Αντάπτορας DIII-NET 
PLUS

Ελέγχει την αντλία 
συμπυκνωμάτων, το 

φωτισμό, κ.λπ.

DIII-NET Επιτρέπει την παρακολούθηση/τον  
έλεγχο έως και 6� μονάδων (ομάδων)

Σήμα παρακολούθησης  
εισόδου/εξόδου από το 

χώρο

HRV

HRVΕσωτερική μονάδα

Μονάδα DIO

Μονάδα DI

4

5

6

7

8
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1    ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ WEB  ΚΑΙ INTERNET
Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου μέσω Internet από οποιοδήποτε PC οπουδήποτε 
στον κόσμο με τον στάνταρ browser που χρησιμοποιείτε. Δεν χρειάζεται να είστε επί τόπου για να ελέγχετε 
το κλιματιστικό σας σύστημα. Ο έλεγχος μπορεί να συνδυασθεί επίσης με 3 διαφορετικές  επιλογές.

Διαχείριση

A. Σύνδεση μεταξύ εταιρικού LAN και intelligent 
Touch Controller

Δυνατότητα λειτουργίας συστήματος παρακολού-
θησης μέσω εταιρικού LAN με τη χρήση εταιρικού PC

Για να είναι δυνατή η σύνδεση μέσω εταιρικού LAN, 
πρέπει να γίνει διαμόρφωση δικτύου. Απευθυνθείτε 
στο διαχειριστή LAN της εταιρείας σας για πληροφορίες 
σχετικά με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

B. Πρόσβαση στον intelligent Touch Controller 
από απομακρυσμένη τοποθεσία

Χρησιμοποιώντας ένα μόντεμ και dial-up router, 
μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον intelligent Touch 
Controller από απομακρυσμένη τοποθεσία που δεν 
είναι συνδεδεμένη στο εταιρικό LAN. Απευθυνθείτε στο 
διαχειριστή LAN της εταιρείας σας για πληροφορίες 
σχετικά με τη ρύθμιση του dial-up router.

Γ.  Πρόσβαση στον intelligent Touch Controller μέσω Internet

Όταν πρόκειται να αποκτήσετε πρόσβαση στον intelligent Touch Controller μέσω internet, είναι πολύ σημαντικό 
να φροντίσετε για την ασφάλεια του δικτύου.  Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε firewall ή παρόμοιο λογισμικό 
προστασίας, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω internet στο εταιρικό LAN.  Απευθυνθείτε στο διαχειριστή 
LAN της εταιρείας σας για λεπτομέρειες.

Εταιρικό LAN

Ethernet
Δημόσια 
τηλεφωνική 
γραμμή

HUB

HUB
Ethernet

Dial-up router

Μόντεμ

Εταιρικό LAN

Ethernet

Firewall

Εταιρικό LAN

HUB

Internet
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Για παράδειγμα:

Α. Eλεγχος και παρακολούθηση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη

Επιτρέπει τη ρύθμιση των λειτουργιών παρακολούθησης και ελέγχου από μεμονωμένους ενοικιαστές

 

Β. Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος περισσότερων του ενός κτιρίων 

Επιτρέπει παρακολούθηση και έλεγχο από μία κεντρική θέση περισσότερων του ενός κτιρίων  (που μπορεί 
να βρίσκονται και σε διαφορετικές χώρες).

δ ι α χ ε ί ρ ι σ η

Οθόνη PC ενοίκων του 4v ορόφου
Εμφανίζονται μόνο οι κλιματιστικές μονάδες του  
�ου ορόφου.  Ο χρήστης δεν μπορεί να παρακολουθήσει 
ή να ελέγξει κλιματιστικές μονάδες άλλων ορόφων
Σημειώσεις:
1. Ο μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να καταγραφούν για 

λειτουργία μέσω web είναι 6�
2. Οι γλώσσες μπορούν να επιλεχθούν ανά ένοικο

Οι ένοικοι μπορούν να επικοινωνούν 
μεταξύ τους

Σε περίπτωση σφάλματος, θα αποσταλεί στο 
PC ή στο κινητό σας αναφορά της βλάβης.

 

• Εμφανίζονται όλες οι έχουν
• Μόνο οι διαχειριστές έχουν τη   
   δυνατότητα προγραμματισμών

Q

Q

Q

Μόντεμ Μόντεμ

Οθόνη 
διαχειριστή

Μόντεμ

Δημόσια τηλεφωνική γραμμή
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Γ. Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος περισσότερων του ενός κτιρίων μέσω internet 

Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος από κεντρική θέση μέσω Internet περισσότερων του 
ενός κτιρίων  (που μπορεί να βρίσκονται και σε διαφορετικές χώρες).

Σημειώσεις:
* Για να συνδεθείτε μέσω internet είναι απαραίτητη η χρήση λογισμικού ασφαλείας, όπως firewall 
* Η Daikin δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την πρόσβαση στο internet

Internet

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ PPD ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ INTERNET 
ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WEB ΚΑΙ PPD  
Πρόσβαση σε δεδομένα PPD μπορείτε να έχετε από απόσταση και από πολλά κτίρια μέσω internet. 
Πρόσβαση μπορείτε να έχετε από οποιαδήποτε θέση μέσω ενός PC με συνδυασμό web και λειτουργίας 
PPD. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που έχει εγκατασταθεί Intelligent touch controller, δεν υπάρχει ανάγκη 
επί τόπου σύνδεσης - έτσι η διαχείριση της ηλεκτρικής κατανάλωσης γίνεται ευκολότερα.

Internet

Πρόσβαση σε δεδομένα PPD, όμως, 
μπορείτε να έχετε τώρα από απόσταση      
μέσω internet.

Η πρόσβαση σε δεδομένα PPD 
αρχικά έπρεπε να γίνει μέσω 
κάρτας PCMCIA σε κάθε κτίριο. 

δ ι α χ ε ί ρ ι σ η

2
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2. ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Intelligent Touch Controller παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την αναλογικο-διαφορική 
διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, διευκολύντας έτσι τη διαχείριση της κατανάλωσης του ρεύματος. Ένα 
προαιρετικό λογισμικό για τον υπολογισμό της αναλογικο-διαφορικής διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος, 
επιτρέπει την αποθήκευση σε ξεχωριστή κάρτα μνήμης των δεδομένων ηλεκτρικής κατανάλωσης (σε 
CSV) ανά ώρα για κάθε εσωτερική μονάδα (ή ομάδα μονάδων) που είναι συνδεδεμένη με τον Intelligent 
Touch Controller  (υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων 13 μηνών). Στη συνέχεια τα δεδομένα 
μπορούν να εμφανιστούν σε PC ή σε πρόγραμμα φύλλων εργασίας. Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε 
το ρυθμό κατανάλωσης ανάλογα με τις μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στις εκάστοτε 
συνθήκες. Όταν ολοκληρώσετε τους υπολογισμούς σας, μπορείτε να τους τυπώσετε.

3. ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Η λειτουργία ιστορικού σφαλμάτων κρατά λεπτομερές αρχείο κατηγοριοποιημένο ανά τύπο βλάβης.   
Η λειτουργία αυτή είναι σημαντική για τη συντήρηση του συστήματος και την αποκατάσταση βλαβών.  
Σας βοηθά να ελέγχετε εάν έχει πραγματοποιηθεί η συνιστώμενη συντήρηση.

PC

Δεδομένα σχετικά με την 
αναλογικο-διαφορική  
διανομή

Υπολογισμός χρεώσεων και 
δημιουργία λογαριασμού από 
τους χρήστες.

ΚάρταPCMCIA 
(προαιρετικό)

δ ι α χ ε ί ρ ι σ η

3
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•

1. ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Δυνατότητα ρύθμισης αυτοματοποιημένου ετήσιου προγραμματισμού, με δυνατότητα επιλογής 
ημερήσιας εκκίνησης και διακοπής, θερμοκρασιακών ρυθμίσεων και προγραμμάτων λειτουργίας.  
Με 17 τύπους ρυθμίσεων (Δευτέρα-Κυριακή + 10 ειδικές μέρες) μπορείτε να καταγράψετε έως 
και 16 λειτουργίες ανά τύπο, για παράδειγμα - ο Intelligent Touch Controller επιτρέπει κάθε είδους 
προγραμματισμό (μέχρι και 8), και προγραμματισμό των ωρών λειτουργίας του κλιματιστικού για κάθε 
μέρα του έτους. Στην πραγματικότητα, αυτοματοποιεί πλήρως την ημερήσια διαχείριση του συστήματος. 
Η αποτελεσματική αυτοματοποίηση επιτρέπει επίσης στο χρήστη να κάνει μεγαλύτερη οικονομία στην 
κατανάλωση ρεύματος (Παρέχεται επίσης η επιλογή θερινής ώρας).

2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑγΗ ψΗξΗΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διατηρεί τη βέλτιστη θερμοκρασία του χώρου επιλέγοντας αυτόματα θέρμανση ή ψύξη ανάλογα με τη 
θερμοκρασία σε θέσεις με μεγάλες τοπικές θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ ημέρας και νύχτας.

Έλεγχος

Οθόνη ημερολογίου

°C

Θέρμανση ➔ Ψύξη

Θέρμανση ➔ Ψύξη

Αλλαγή σημείου ρύθμισης
Διαφορά θερμοκρ. 

Σημείο  
ρύθμισηςψύξης

Σημείο 
 ρύθμισηςθέρμανσης

Χρόνος

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Αλλαγή σημείου 
ρύθμισης

1

2
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Cooling mode

[iPU]

4. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ξεκινά/διακόπτει τη λειτουργία του κλιματιστικού ενόσω 
αυτό λειτουργεί στο πρόγραμμα θέρμανσης, ανάλογα με 
τη θερμοκρασία του χώρου και τη θερμοκρασία ρύθμισης, 
ώστε να αποτραπεί η αύξηση της θερμοκρασίας.

έ λ ε γ χ ο ς

6. ΕΛΕγΧΟΣ ΔΙΑΤΑξΗΣ ΑΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ο Intelligent Touch Controller μπορεί να συνδεθεί με 
συναγερμό πυρκαγιάς για τον τερματισμό της λειτουργίας 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Δυνατότητα ρύθμισης 
πολλών δυνατοτήτων ελέγχου, όπως για παράδειγμα, 
σύνδεση έναρξης και διακοπής λειτουργίας με το κλείδωμα 
και ξεκλείδωμα θυρών/παραθύρων, άνοιγμα/κλείσιμο του 
κλιματιστικού σας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της 
αντλίας, κ.λπ. Οποιαδήποτε εξατομικευμένη λειτουργία του 
τύπου «εάν ... τότε...» μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 
ψηφιακής εισόδου, εξαρτημάτων ψηφιακής εισόδου/εξόδου 
ή μέσω του intelligent Touch Controller.

3. ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ξεκινά και σταματά αυτόματα το κλιματιστικό, ώστε 
να αποτραπεί η υπερβολική αύξηση ή μείωση της 
θερμοκρασίας σε άδειους χώρους, δηλαδή. 
• αποτρέπει την υπερθέρμανση των μονάδων και το 

σχηματισμό συμπυκνωμάτων σε μονάδες ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας σε άδειους χώρους

• βοηθά επίσης στη διατήρηση της θερμότητας σε 
ολόκληρο το κτίριο αποτρέποντας ακραίες θερμοκρασίες 
κατά τη διάρκεια της νύχτας σε άδειους χώρους.

Έναρξη θέρμανσης Έναρξη ψύξης

Διακοπή ψύξηςΔιακοπή θέρμανσης

Μέγ. 4°C

Μέγ.

Ελάχ. +4°C
Ελάχ. 

Χρόνος

Θερμοκρασία 
χώρου

Η θερμοκρασίατου 
χώρουδιατηρείταιεντός 

του εύρους

Λειτουργία θέρμανσης

Συναγερμός πυρκαγιάς

6. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

δυνατότητα ρύθμισης 3 διαφορετικών επιπέδων 
πρόσβασης, επιτρέπουν την πρόσβαση σε 3 διαφορετικά 
επίπεδα λειτουργιών ελέγχου:
• Γενικό
• Διαχείριση
• Σέρβις

Εξαναγκασμένη
διακοπή 
λειτουργίας

5

4

3
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7. γΡΗγΟΡΗ ΕΠΙΛΟγΗ ΚΑΙ ΕΛΕγΧΟΣ

Αρκούν δύο ή τρεις απλές λειτουργίες για να επιλέξετε 
και να ελέγξετε γρήγορα μία συγκεκριμένη κλιματιστική 
μονάδα. 
Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να προσδιορίσει 
την απαιτούμενη κλιματιστική μονάδα αγγίζοντας απλώς 
το εικονίδιο. Τα εικονίδια εμφανίζουν την κατάσταση 
λειτουργίας της εν λόγω κλιματιστικής μονάδας (ή των 
μονάδων) και το μενού επιτρέπει πολλές ρυθμίσεις χωρίς 
κανένα πρόβλημα.

8. ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕγΧΟΣ

Επιτρέπει εύκολο χειρισμό πολλών λειτουργιών 
συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του προγράμματος 
λειτουργίας και της θερμοκρασίας.
Αγγίζοντας το εικονίδιο “Λειτουργία/Λεπτομέρειες” 
μεταφέρεστε αυτόματα στην οθόνη που χρησιμοποιείτε 
σε καθημερινή βάση και για την εισαγωγή δεδομένων δεν 
αρκεί παρά ένα απλό πάτημα με τη γραφίδα. 

έ λ ε γ χ ο ς

9. ΑΠΛΗ ΠΛΟΗγΗΣΗ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περάσει από ένα απλό εικονίδιο σε ένα λεπτομερές ή ακόμη και σε 
εμφάνιση λίστας και αντιστρόφως.
Ο Intelligent Touch Controller σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εικονίδιο, λεπτομερές εικονίδιο ή 
εμφάνιση λίστας ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης, ανεξάρτητα από το αν 
έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες της συγκεκριμένης εσωτερικής μονάδας ή εάν έχει γίνει σύγκριση 
των θερμοκρασιών των χώρων.
Οθόνη εικονιδίων Οθόνη λεπτομερών εικονιδίων

 

Οθόνη λίστας

7
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1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑγΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ ΕγΧΡΩΜΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Το χρώμα των εικονιδίων, που υποδεικνύει την κατάσταση 
λειτουργίας ή διακοπής, μπορεί να τροποποιηθεί.  Αυτό 
διευκολύνει την εξατομίκευση της οθόνης σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις του διαχειριστή ή επιτρέπει την επιλογή χρώματος 
αντίστοιχου με αυτό της οθόνης άλλων διατάξεων ελέγχου.

2. ΜΙΝΗΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ EmaIl (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Σε περίπτωση βλάβης, θα λάβετε σχετικό μήνυμα μέσω e-mail.

Για να λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων μέσω e-mail, είναι απαραίτητο να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. 
Επίσης, η θέση στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση πρέπει να διαθέτει SMTP server. Απευθυνθείτε στο 
διαχειριστή LAN της εταιρείας σας για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

Παρακολούθηση

Ethernet

Internet

HUB

Εταιρικό LAN

1

2
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π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η

3. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΕξΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ

Διεξοδική και εύκολη παρακολούθηση και λειτουργία συστημάτων με έως και 2x 6� ομάδες εσωτερικών 
μονάδων (με 128 εσωτερικές μονάδες το μέγιστο). 
Με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη εμφανίζονται εικονίδια που σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με τον έλεγχο του συστήματος. Ο Intelligent Touch Controller παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
πραγματοποιήσει πολλές γρήγορες και εύκολες λειτουργίες, να ορίσει πολλές ρυθμίσεις και να εμφανίσει 
οθόνες για να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες.

Πλήρης εμφάνιση της κατάστασης 
όλων των κλιματιστικών μονάδων

Εμφανίζει τηνονομασία της ζώνης

Μεμονωμένα ονόματα και εικονίδια 
ανά μονάδα

Εμφανίζειτην κατάσταση του 
συστήματος(εξαναγκασμένη 

απενεργοποίηση, κ.λπ.)

Εμφανίζειλεπτομερή 
λίσταπεριεχομένων

Κωδικός πρόσβασης ενεργοποιημένος/
απενεργοποιημένος

Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες/
δεδομένα

Εμφανίζειτην τρέχουσα ημέρα και ώρα

Ρυθμίσεις ON/OFF για επιλεγμένες 
ομάδες και/ή ζώνες

Επιλογή εικονιδίου, λεπτομερούς 
εικονιδίου ή εμφάνισης λίστας

Επιλογή ζώνηςή εμφάνισης ομάδαςON/OFF όλων των κλιματιστικών μονάδων

3
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Τύπος 
Τροφοδοσία ισχύος 
Συνθήκες για τη μέθοδο εγκατάστασης που θα χρησιμοποιηθεί 
Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασίας περιβάλλοντος
 Υγρασία
Διαστάσεις ΥxΠxΒ mm
Οθόνη LCD  Μέγεθος / αρ. κουκκίδων / αρ. χρωμάτων
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων 
Μέγιστος αριθμός εξωτερικών μονάδων 
PC & οθόνη 
Είσοδος Οθόνη αφής
Λειτουργίες επικοινωνίας DIII-NET x 1
 Ethernet
 RS-232C
 10BASE-T
 Μόντεμ
 Υποδοχή PCMCIA 
Ακροδέκτες εισόδου Ψηφιακή είσοδος Di x 1
 Παλμική είσοδος Pi x 3
Πιστοποίηση για χώρες του εξωτερικού Ασφάλεια πληροφοριών -  Τεχνολογικός εξοπλισμός
 Παρεμβολές (EMC)
Δεδομένα έργου & Μηχανολογικά δεδομένα 

intelligent Touch Controller Αντάπτορας DIII-NET Plus 

DCS601C51 DCS601A52
εξωτερική παροχή AC100V-240V, 50/60Hz εξωτερική παροχή AC100V-240V, 50/60Hz
Κουτί διακοπτών JIS4 εντοιχισμένο σε εσωτερικό τοίχο  -
0°C έως 40°C -10°C έως 40°C
λιγότερη από 85 % RH (μη συμπυκνωμένη) λιγότερη από 90 % RH
147x230x107 190x157x42
5,7 ιντσών/ QVGA 320x240 / 4.096 χρώματα  -
1 x 64 (2 x 64: σε συνδυασμό με DCS601A52) 1 x 64
1 x 10 (2 x 10: σε συνδυασμό με DCS601A52) 10
ενσωματωμένο  -
κωδικοποιημένη αναλογική είσοδος 10 bit   -
γραμμή επικοινωνίας κλιματιστικού συστήματος γραμμή επικοινωνίας κλιματιστικού συστήματος
1 θύρα για internet  -
Αντάπτορας DIII-NET Plus  -
επιλογή web   -
ενσωματωμένο μόντεμ για airnet  -
κάρτα μνήμης flash  -
εξαναγκασμένη απενεργοποίηση  -
παλμός μέτρησης ισχύος παλμός μέτρησης ισχύος
IEC60730 (συμπεριλαμβανομένου IEC60335) IEC60730 (συμπεριλαμβανομένου IEC60335)
EN55022 Κλάση A, EN55024 EN55022 Κλάση A, EN55024
Για κάθε έργο απαιτείται διαμόρφωση και μηχανολογικά δεδομένα.  Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε  
στους επίσημους διανομείς και εμπόρους της Daikin  

Τεχνικά χαρακτηριστικά

τ ε χ ν ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή Τύπος

Λογισμικό DCS002C51
  DCS004A51
Hardware DCS601A52
Κουτί εγκατάστασης KJB411A
Γραφίδα αφής 1264009
Αντάπτορες διασύνδεσης KRP928A2S
  DTA102A52
  DTA112B51
Ψηφιακή είσοδος DEC101B51
Ψηφιακή είσοδος/έξοδος DEC102B51

Σχόλια

Λογισμικό αναλογικο-διαφορικής διανομής ισχύος (PPD)
Λογισμικό E-mail/ Web
Αντάπτορας DIII NET-Plus
Για εγκατάσταση σε τοίχο
Αρ. ανταλλακτικής γραφίδας αφής για Intelligent Touch Controller
Για σύνδεση με μονάδες Split
Για σύνδεση με μονάδες R-22 / R-407C Sky Air
Για σύνδεση με μονάδες R-410A Sky Air
Επαφές εισόδου: 16 σημεία
Επαφές εισόδου: 8 σημεία, επαφές εξόδου: 4 σημεία
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O παρών κατάλογος έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό 
έντυπο και δεν συνιστά επουδενί προσφορά δεσμευτική 
για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε 
το περιεχόμενο του παρόντος καταλόγου βάσει όλων των 
πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία 
ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, 
την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του 
περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και 
υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές 
μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν 
άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που 
προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία του 
παρόντος καταλόγου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος 
αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.

Η Daikin Europe N.V. έχει λάβει την έγκριση του 
LRQA για το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 
που εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO�001.
Το πρότυπο ISO�001 αφορά τη διασφάλιση 
ποιότητας όσον αφορά το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη, την κατασκευή καθώς επίσης και τις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν.

Το πρότυπο ΙSO1�001 πιστοποιεί την 
ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης για την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 
από τον πιθανό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων, 
των προϊόντων και των υπηρεσιών μας καθώς 
και για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος.

Οι μονάδες κλιματιστικών της Daikin πληρούν 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την 
ασφάλεια των προϊόντων.

Τα προϊόντα VRV δεν περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης
Eurovent .

Τα προϊόντα της Daikin διανέμονται από:


