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Split

Малка система за управление на сграда с 
интеграция между системите за отопление и 
климатизация, приложни системи, хладилна техника

USB памет

Допълнителна линия за адаптери към iTM Макс. 7 адаптера

DCM601A52

Di/Pi порт

Към един отделен iTM интегратор могат да се свържат максимум 5 intelligent Touch Manager.

КОНЦЕНТРАТОРiTM интегратор  
(DCM601A53)

До 2 560 групи

Преглед на системата

Директна връзка тип Plug and Play! 

Интегриране на 
оборудване от 
трета страна

Пълен контрол 
на продуктовата 
гама HVAC-R  
на Daikin

Осветление

Вентилатор

Сензор

Помпа

Противопожарна 
аларма

Електромер за kWh

Di/Pi линия
Макс. 200m

DCM601A51
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Замразяване
WAGO 

интерфейс

НОВО

Водоохлаждащи 
агрегати и 

въздухообработващи 
климатични камери 

(AHU)

НОВО

НОВО BACnet 
протокол

вътрешни 
тела, въздушна 

завеса, 
хидравличен 

модул

вътрешни 
тела, въздушна 

завеса
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Пълен пакет на Daikin за контрол на климатизация на сгради

стр. 4 УДОБСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 › Интуитивен потребителски интерфейс

 › Визуално схематично изображение и директен достъп до главните функции на вътрешното тяло

 › Всички функции са директно достъпни чрез сензорен екран и чрез уеб интерфейс

стр. 6 ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
 › Инструментите за интелигентно управление на енергията позволяват наблюдение дали енергопотреблението 

е според плана и спомагат за откриване на всеки ненужен разход на енергия, като по този начин се увеличава 

ефективността

 › Настройки на мощността гарантират правилна работа през годината

 › Спестете енергия чрез синхронизация на работата на климатика с друго оборудване като отопление, осветление,...

 › Понижаване на поддържаната температура

 › Плавна температура

стр. 11 УНИВЕРСАЛНИ КАТО РАЗМЕР И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ

 › Интеграция между системите за отопление и климатизация, приложни системи, хладилна техника

 › BACnet протокол за интегриране на продукти от трета страна

 › Вход/Изход за интегриране на оборудване, като осветление, помпи ... на модули WAGO

 › Модулна концепция за малки до големи приложения

 › Поддържа до 2 560 групи вътрешни тела

стр. 12 ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 › Дистанционна проверка на количеството хладилен агент спестява посещение на място

 › Опростено отстраняване на неизправности

 › Спестете време за въвеждане в експлоатация благодарение на инструмента за предпускови дейности

 › Автоматично регистриране на вътрешните тела 

 › Контактната информация за подизпълнители, извършващи техническо обслужване, може да се записва и показва

 › Автоматично се изпращат имейли с предупреждения за неизправности и потенциални проблеми
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       Удобство за 
потребителя

ИНТУИТИВЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

Екраните на интуитивното меню позволяват дори на потребители без никакъв опит да използват 
и да следят системата като истински експерти.

ВКЛ.

Знак за филтър

ИЗКЛ.

Грешка

Представяне под форма на схема

Специална функция използва архитектурните планове на сградата, за 
да осигури визуално представяне на системното оборудване. Без да е 
необходимо да запомнят имена на устройства, потребителите могат визуално 
да ги локализират като потърсят тяхното място в архитектурния план на 
сградата. Чрез избиране на вътрешното тяло, всички основни функции са 
достъпни директно.

Представяне под форма на списък

Разработено с цел опростяване, това меню осигурява бърз преглед на цялостното 
състояние и основна информация под формата на списък. С помощта на функцията за 
сортиране се идентифицират климатични тела, работещи при едни и същи условия и 
състояние, с цел сравнение и оценка.

Налични езици: английски, френски, немски, италиански, испански, холандски, португалски.
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ВСИЧКИ ФУНКЦИИ СА ДИРЕКТНО ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ СТАНДАРТЕН УЕБ ИНТЕРФЕЙС

Управление на климатизацията чрез компютър

Управлявайте вашата климатична система чрез компютър, като използвате същата визуална схема както при самия intelligent 
Touch Manager.

Централно управление на няколко сгради

Подробна хронология на управление

Вместо обикновено записване на неизправности, intelligent Touch Manager предоставя подробна хронологична справка за 
събития с оборудването, включващи работа, промяна на състояние, автоматично управление и настройки. Това помага при 
оптимизация на системата за допълнително пестене на енергия и комфорт, както и за превантивно техническо обслужване.

Лесен достъп до богат набор от менюта

Потребителите могат лесно да осъществят достъп до разширени менюта само чрез докосване на иконата за меню от основния 
екран.

Автоматично управление Системни настройки Управление на работата

система

3G модем

чрез интернет

чрез 3G
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Интелигентно управление 
на енергия

НАСТРОЙКИ НА МОЩНОСТТА ГАРАНТИРАТ ПРАВИЛНА РАБОТА ПРЕЗ ГОДИНАТА

Настройките на календара могат да автоматизират ежедневното управление на климатичното 
оборудване през цялата година, за да се оптимизира пестенето на енергия и комфорта.

СИНХРОНИЗАЦИЯ С ДРУГО ОБОРУДВАНЕ

intelligent Touch Manager предлага възможности за синхронизация, които излизат от рамките на 
обикновената синхронизация на пускане и спиране. Тази автоматична синхронизация позволява 
на системата да увеличи ефективността на климатичното оборудване чрез свободно охлаждане 
или отложена във времето вентилация. 

Пример 2 Управление на вентилация

Вентилационното оборудване се управлява в зависимост от 
нивата на CO

2
 в помещенията. Така се избягват енергийни 

загуби поради ненужна вентилация, като същевременно се 
поддържа комфорта.

Пример 1 Свободно охлаждане

Когато външната температура е по-ниска от зададената точка 
в помещението, операцията за охлаждане спира и външният 
въздух се подава директно през вентилационния модул, за да 
се спести енергия.

Може да се зададе седмична програма за всяко 
климатично тяло и неговата група.

Също така, администраторът може да зададе Старт/Стоп, 
Зададена точка и следните условия:

• Преохлаждане/отопление  • Високо/Ниско намаляване на 
мощността  • Ограничение на дистанционен контролер   
• Разширение на таймер  • Промяна на зададена точка   
• Скорост на вентилатора  • Ограничение на зададена точка

Могат да се задават празнични и специални дни. 
Месечните програми могат лесно да се отмятат на 
календара.

За всяка програма може да се зададе крайна дата. Това 
позволява конфигурацията на дадена програма да се 
променя автоматично според сезона.

Външната температура е по-ниска от предварително определената температура

Сигнал за 
спиране на 
охлаждането

Сигнал за 
задействане  
на вентилация

Нивото на CO
2
 е високо

Нивото на CO
2
 е ниско

Скоростта на 
вентилатора 
се увеличава

Скоростта на 
вентилатора 
се намалява

Синхронизацията гарантира, че всички компоненти на системата работят заедно,  
като спестява енергия и повишава комфорта.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

Енергиен навигатор

Пример 4 Синхронизация на климатизация 
според присъствието на хора в помещенията

Системите за управление с магнитна карта и сензорите 
за присъствие отчитат състоянието на заетост на стаята и 
автоматично променят зададената точка или спират работата 
на климатичните уреди, когато в стаята няма никой.

Пример 3 Синхронизация на 
климатизация с подово отопление

Когато климатичната система е включена на охлаждане, 
подовото отопление е спряно.

Статус на магнитна карта

Сигнал за 
спиране

Сигнал за 
спиране

Пример 5 Противопожарна аларма

Чрез синхронизиране на противопожарните аларми, 
системата може да задейства аварийно спиране на модулите 
за охлаждане и вентилация.

Спира всички климатични уреди

Спира всички климатични уреди в 
засегнатите зони на противопожарна 
защита

Сигнал на 
противопожарна 
аларма

Потреблението на енергия от цялото оборудване (включително климатичните уреди) може лесно да се наблюдава с помощта 
на Енергийния навигатор. Потребителите могат да определят уреди, които са причина за преразход на енергия (уреди, които 
извършват преохлаждане или продължават да работят в стаи, в които няма никой) и могат да проследят дали потреблението на 
енергия е според планираното.  
Функцията „Енергиен навигатор“ ще осигури и помощ при формулиране и проверка на мерки за пестене на енергия, за да се 
осигури модерно управление на енергията.

ИЛИ

Почасовото 
потребление на 

енергия се измерва 
и intelligent Touch 
Manager записва 

данните, изпратени от 
електромера.

Електромер за kWh

Електромер за kWh

Електромер за kWh

адаптери към iTM (до 7)

Електромер за kWh Осветление

Електромер за kWh

ЕлектрозахранванеГазомер

Водомер

НОВО
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Дневно потребление на електроенергия

Сравнение от предишната година

Месечно потребление на електроенергия

3
3

2

2

3

2

1

1

1

1

5

3

4

6

6

4 5

6 7

1 - Предупредителна индикация
2 - Реално дневно потребление на 

електроенергия
3 - Сумарна линия

1 - Потребление на енергия за 
текущата година

2 - Сумарна линия за текущата година

1 - Зона на обект
2 - Брой часове на отклонение от 

правило
3 - Брой дни на отклонение от правило

1 - Предупредителна индикация
2 - Реално месечно потребление на 

електроенергия
3 - Целево месечно потребление на 

електроенергия
4 - Сумарна линия

4 - Цел за текущия месец
5 - Прогнозна линия
6 - Средно дневно за постигане 

на целта за месеца

3 - Сумарна линия за 
предишната година

4 - Потребление на енергия за 
предишната година

4 - Име на стая
5 - Брой часове и дни на отклонение от 

правило
6 - Допълнително потребление на енергия

5 - Цел за текущата година
6 - Прогнозна линия
7 - Месечна цел за постигане на 

целта за годината

4

4

5

Информацията за управление на енергията може да 
се провери чрез компютър

LAN

Потреблението на електроенергия се изчислява автоматично за всяка стая.

Въз основа на събраните данни, intelligent Touch manager автоматично определя стаи и климатични тела, които значително 
се отклоняват от правилата за работа, установени от потребителя за време на работа и от предварително определените 
температурни настройки. Системата посочва в кои стаи могат да се постигнат най-големите икономии на енергия.

Събраните данни се показват в лесна за разбиране графика.

Данните за потребление на енергия се представят за ден или за месец. Също така, енергийните цели и данните за планирано 
потребление на енергия, както и данните за сравнение с реалните резултати от предишната година се представят в разбираем за 
потребителя формат, за да се подпомогне контрола върху икономията на електроенергия.

2

Колкото по-нагоре 
вдясно е дадена 
стая, толкова 
по-високо е 
допълнителното 
потребление на 
електроенергия.
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Получаването на PPD данни е лесно.

PPD данните се показват в CSV формат за 
компютър или USB устройство с памет 
и могат свободно да се управляват и 
обработват.

PPD ФУНКЦИЯ

Потреблението на енергия се изчислява пропорционално за всяко вътрешно тяло. Данните могат 
да се използват за управление на електроенергията и изчисляване на разходите на съответните 
наематели за използване на климатизация.

Информацията за работа на отделните вътрешни тела се наблюдава, 
което позволява разпределение на потреблението на енергия за 
външните тела.

PPD* на Daikin проследява 
разпределението на енергия за всяко 
вътрешно тяло. Така изчисленията 
на сметките за климатизация се 
изчисляват бързо и автоматично.

*PPD (пропорционално разпределение на мощността) 
е собствен метод за изчисление на Daikin

USB памет

Информация за работата на 
отделните вътрешни тела

Автоматично изчисляване на общото 
потребление на електроенергия от 
отделни вътрешни тела

Общо потребление на 
електроенергия

Наемател С
СРЕДЕН

Наемател А
ВИСОК

Електромер за kWh

Наемател В

Наемател А Наемател С

Наемател В
НИСЪК

Продължителност на работно 
състояние
Стайна температура
Коефициент на сработване на 
терморегулиращия вентил

Импулсе
н си

гн
ал от е

лектр
омера за

 kW
h

Фактура
Фактура

Фактура
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ДРУГИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ

Автоматична смяна на режима

Режимите на охлаждане/отопление за всяка стая могат да се сменят автоматично въз основа на зададена точка и стайна температура.
* В случай на VRV от термопомпен тип, режимите за охлаждане/отопление могат да се променят едновременно за цялата VRV система.

Понижаване на поддържаната температура

Стаи, в които няма никой през нощта, нямат нужда от максимален режим на климатизация, за да се поддържа подходяща 
среда на комфорт в помещението. Функцията за понижаване на поддържаната температура променя зададените точки за 
климатизация в стаи, в които няма никой, за да се предотврати ненужно потребление на електроенергия и да се осигурят по-
ниски разходи за електричество.

Дистанционно управление на ограничението на зададената точка

Посочете минималната и максималната зададена точка, така че потребителят да не може да избере температура извън 
диапазона, което спестява електроенергия.

Плавна температура

Тази функция е проектирана да променя зададената точка, за да се намалят разликите между външните и 
вътрешните температури. 
Особено полезна при входове на сгради и сходни места, тази функция ефективно предпазва от „топлинен удар“ 
при излагане на рязко спаднала температура и също може да повиши спестяванията на енергия.

Топлинен удар може да настъпи, когато 
разликите между вътрешната и външната 
температура са значителни.

Топлинен удар може да се предотврати 
чрез осигуряване на постепенен спад на 
температурата, който намалява рязката 
разлика между външната и вътрешната 
температура край входове.

Разширение на таймера

За пестене на електроенергия, когато в 
стаите няма никой, системата изключва 
климатизацията след предварително 
определено време. Това може да 
бъде истински уред за пестене на 
енергия за множество типове сгради, 
включително училищни класни стаи, 
конферентни зали, ...

ВКЛ. ВКЛ.

Времетраене (30~180 min) Времетраене

Потребителят пуска 
вътрешно тяло

ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЗКЛЮЧВАНЕВКЛ.

Зададена точка 
за охлаждане

Зададената точка за охлаждане 
се променя според външната 
температура.

Температурата на открито

Макс.

Мин.

Мин. Макс.
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BACnet интерфейс

Помпа СензорОсветление

Помпа СензорОсветление

Помпа СензорОсветление

Универсални като размер 
и възможност за интегриране

КАТО РАЗМЕР

Модулен дизайн за използване при малки до големи приложения

Един отделен intelligent touch контролер може да управлява до 512 групи от вътрешни тела (в комбинация с до 7 iTM plus адаптери).

Чрез iTM интегратора можете да интегрирате до 5 iTM и да управлявате до 2 560 групи от вътрешни тела от един iTM.

От отделно управление на климатик до малка система за управление на сграда с контрол на 
осветление, помпи,...чрез модулния Вход/Изход на WAGO или BACnet

Чрез модулния подход на Входа/Изхода на Wago и BACnet протокол можете да добавите точния брой входове/изходи според 
мащаба на сградата. WAGO е свързан към iTM чрез Modbus връзка, за BACnet има пряка връзка на ITM.

Към един отделен iTM интегратор 
могат да се свържат максимум 5 

intelligent Touch Manager.

До 2 560 групи

КОНЦЕНТРАТОР

КАТО ИНТЕГРИРАНЕ

Управление на цялостното решение

Малка система за управление на сграда с Intelligent Touch Manager в 
комбинация с енергийноефективната продуктова гама на Daikin.

•	 Управлявайте ЦЯЛОТО HVAC-R оборудване от едно централно място, plug and play
•	 Интелигентно управление на енергия
•	 Синхронизация с оборудване от трета страна, като аларми, магнитна карта, ...

1 Вход – въздушна завеса Biddle

2 Помещения – VRV с регенериране на топлина за климатичен контрол и Daikin Altherma 
Flex Type за гореща вода

3 Зала – VRV или водоохлаждащ агрегат с въздухообработваща климатична камера за 
климатичен контрол и вентилация

4 Кухня - Convenipack за замразяване

Помпа СензорОсветление Вентилатор
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Лесно обслужване
       и въвеждане в
   експлоатация

ПРОВЕРКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПРОПУСК НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ

Лесно, удобно и икономично съответствие с изискванията за флуорирани парникови газове за 
проверка два пъти в годината за пропуск на хладилен агент.

Не е необходимо монтажникът да извършва посещение на място:

• Дистанционно задаване на часа и датата за проверка за пропуск на хладилния агент.

Няма прекъсване на комфорта в помещенията за обитателите:

• Дистанционната проверка може да се извършва през нощта.

Предупреждения по 

имейл се изпращат 

до смартфони и 

компютри.

Могат да се регистрират до 

10 имейл-адреса.

ОПРОСТЕНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Показване на контактна информация за техническо 
обслужване

Контактната информация за подизпълнители, извършващи техническото 
обслужване, може да се записва и показва.

Предупреждения по имейл за съобщаване на неизправности

Предупрежденията по имейл се изпращат незабавно, за да информират заинтересованите страни за неизправности с 
оборудването, включено към intelligent Touch Manager. Изпращат се данни за моделите на оборудването, кодовете за 
грешки и т.н., което позволява на получателите да предприемат незабавни действия.

Система

Дистанционно задаване на часа Проверка на резултатаПроверка може да се извърши през нощтаСвързване към обекта чрез 3G или интернет

Как действа?
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Лесно обслужване
       и въвеждане в
   експлоатация

СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПУСКОВИ ДЕЙНОСТИ

Въвеждането в експлоатация на VRV система никога не е било толкова лесно и бързо. 3 универсални 
начина ви позволяват да въведете VRV системата в експлоатация така, както искате.

1. Въведете VRV в експлоатация директно от ITM и спестете време чрез:

• автоматично регистриране на свързаните вътрешни тела
• автоматично разпределение на правилния тип вътрешно 

тяло и икона

Система за сервизно обслужване на климатична техника по интернет (допълнителна сервизна поддръжка).

intelligent Touch Manager може да се свърже към система за сервизно обслужване на климатична техника по интернет за 
дистанционно наблюдение и проверка на работното състояние на климатичните тела. Чрез способността си да предвижда 
неизправности, тази услуга осигурява спокойствие на клиентите.

intelligent Touch Manager се свързва безпроблемно с 24-часовата сервизна система за климатична мрежа на Daikin.*

Проблеми

Дори трудните за идентифициране 
неизправности могат да се наблюдават 
дистанционно.

Персоналът в центъра наблюдава 
възникването на неизправности и 
проследява тяхната причина чрез 
интернет.

Бързи ремонти, тъй като 
сервизните инженери 
знаят предварително 
причината за проблема.

Позволява изпращане на 
сервизни инженери без 
необходимост от обаждане от 
страна на клиента.

*Поради ограничения за областите на приложение и времето за действие, моля, за подробности се посъветвайте отделно с представител на Daikin.

Предварителната помощ чрез 
предупреждения за неизправности 
предотвратява внезапното възникване 
на проблеми на по-късен етап.

ACC център

2. Експортирайте настройките на въведената в експлоатация 
система и ги персонализирайте лесно чрез вашия компютър:

• спестете време като работите от вашия компютър
• направете персонализацията отвсякъде, където желаете, без 

да се налага да бъдете на място

3. Подгответе проекта с инструмента за предварително проектиране 
преди въвеждане в експлоатация:

• намалете времето на място, тъй като ще бъде необходимо 
само да заредите настройките

• направете персонализацията отвсякъде, където желаете, без 
да се налага да бъдете на място

Поправка
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функция intelligent Touch Manager
Категория Функция Забележки

Основни функции

Itm plus адаптер (dcm601a52) Максимален брой адаптери: 7

Точки на управление
Максимален брой точки на управление: 650
(Брой точки на управление за свързване на D III: 512)

Зони
Максимален брой зони: 650
Максимална зонова йерархия: 10

Поддържани езици английски, френски, немски, италиански, испански, португалски, холандски, китайски и японски

Екрани за наблюдение

Представяне под 
форма на икони

Иконите показват работното състояние на оборудването.

Представяне под 
форма на списък

Показва се подробна информация за всяка точка на управление.

Представяне под 
форма на схема

Могат да се създадат до 60 екрана.

Хронология
В хронологията се записват до 100 000 събития, включващи неизправности, операции, автоматично 
управление и системна информация. Записва се и причината за дадена операция.

Автоматично 
управление

Програма
Брой програми: 100
Могат да се зададат до 20 действия за ден.

Седмична 
програма

Могат да се зададат 7 дена от седмицата + 5 специални дни.

Годишен календар
Специалните дни могат да бъдат определени по дата или месец/седмица/ден от седмицата.
Настройките за специалните дни могат да бъдат използвани всяка година.

Сезонна програма Програми за съответните сезони могат да се променят по дата.

Синхронизация
Брой програми: 500
Възможна е синхронизация за вкл./изкл., неизправност, аналогова стойност и промяна на работен режим.

Аварийно спиране Брой програми: 31

Автоматична смяна на режима Брой групи с автоматична смяна: 512

Температурна граница
Брой групи с ограничение на температура: 8
Диапазон на горно ограничение: 32-50°C
Диапазон на долно ограничение: 2-16°C

Плавна температура
Брой групи с плавна температура: 8
Диапазон на външна температура: 18-34°C
Диапазон на зададена точка: 16-32°C

Оптимизация в режим на отопление (hmo) Предотвратява се ненужно отопление.

Разширение на таймера Избира се спиране на работа от 30, 60, 90, 120 и 180 минути.

Понижаване на поддържаната температура
Зададената точка за понижаване на поддържаната температура може да се зададе за 2 модела.
Температурен интервал: 1-7°C, -1 -7°C (промяна на зададена точка).

Управление 
на данни

Пропорционално разпределение на мощността
Почасовото пропорционално разпределение на мощността води до записване на до 13 месеца.
Системата поддържа извеждане на данни в CSV формат.

Енергиен навигатор
Текущите резултати от дневното/месечното потребление на енергия се показват в графики.
Могат да се направят сравнения с предварително определени стойности/реални резултати от предишната година.
Автоматично се определя неефективна работа на вътрешни тела на VRV и се изчислява ненужно изразходената енергия.

Дистанционен 
достъп

Достъп до интернет
Уеб браузърите могат да показват същия тип екран, както intelligent touch manager.
Могат да се регистрират до 4 администратора и 60 общи потребителя.
Могат да се ограничат екраните и операциите, достъпни за общите потребители.

Предупреждения по имейл
Могат да се зададат до 10 имейл-адреса.
Адресите за изпращане на предупреждения за неизправности могат да се зададат за диапазон от точки на управление.
Може да се избере метод за удостоверяване на SMTP сървър: без удостоверяване, POP преди SMTP и SMTP-AUTH.

Система

Автоматична регистрация
Вътрешни тела, свързани към D III-NET, се откриват автоматично и иконите 
за съответните модели се регистрират автоматично.

Сигурност
Налични са функции за заключване на екрана.
За всеки общ потребител могат да се зададат ограничения за достъп.

Екранни заставки Екранните заставки се избират от 3 модела.

Настройка на контактна информация Може да се регистрира контактна информация за сервизно обслужване.

Сервиз за 
климатичната 
мрежа

Сервизна система за климатична мрежа Трябва да има сключен договор за сервизно обслужване.

Сервизна система за енергоспестяваща 
климатична мрежа

Трябва да има сключен договор за сервизно обслужване.

ФУНКЦИИ И ОПЦИИ
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функция iTM integrator

Типове точки на управление и целево оборудване/интерфейс

 Предоставено оборудване от DAIKIN  Предоставено оборудване на място

 *1: Общо оборудване за свързване на D III (вътрешно, вентилатор, водоохлаждащ агрегат D3, D3 Di, D3 Dio) *2: Максимален брой точки на управление само за водоохлаждащ агрегат D3  *3: Общо точки за управление 
на Di/Pi  *4: Общо външни Di, външни Do, външни Ai и вътрешни Ai  *5: Максимален брой точки на управление на McQuay AHU.  *6: Общ брой точки на управление на BACnet връзка. Точката на управление на 
McQuay AHU трябва да се счита като 20 за точка на управление.

Категория Категория Забележки

Основни функции

Intelligent Touch Manager (DCM601A51) Максимален брой тела: 5

Точки на управление
Максимален брой точки на управление: 3 250
(Брой точки на управление за свързване на D III: 2 560)

Зони Максимален брой зони: 3 250 Максимална зонова йерархия: 10

Поддържани езици
английски, френски, немски, италиански, испански, португалски, холандски, китайски и 
японски

Модел Елемент

DCM601A51 intelligent Touch Manager

DCM601A52 iTM plus адаптер (допълнително)

DCM601A53 iTM интегратор (допълнително)

DCM002A51 софтуер за iTM пропорционално разпределение на мощността (допълнително)

DCM008A51 софтуер за iTM енергиен навигатор (допълнително)

DCM009A51 BACnet връзка за оборудване (допълнително)

Елемент Спецификация

USB памет
USB 2.0
Може използват до 32GB памет

Компютър за уеб достъп

Windows XP Professional SP3 (32bit)
Windows VISTA Business SP2 (32bit)
Windows 7 Professional SP1 (32bit, 64bit)
Монитор: 1024x768 или повече
Уеб браузър: Internet Explorer 8, 9 Firefox 10.0
Flash Player Ver11.1

Система WAGO I/O

Modbus комуникационен блок: WGDCMCPLR
DC24V електрозахранващ блок: 787-712
DC24V електрозахранващ модул: 750-613
Конектор: 750-960
Модул на терминатор: 750-600
Di модул: 750-400, 750-432, 750-430
Do модул: 750-513/000-001, 750-504
Ai модул: 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
Ao модул: 750-555, 750-559, 750-554, 750-560
Pi модул: 750-638
Термисторен модул: 750-461/020-000

Точка на управление Поддържано оборудване Брой точки на управление

Вътрешно

Вътрешни тела, съвместими с D III

Максимум: 512 *1

Интерфейсен адаптер за SkyAir (DTA102A52)

Интерфейсен адаптер за вътрешно тяло за битово приложение (KRP928BB2S)

Комплект за свързване на климатични камери (EKEQMCB,EKEQDCB,EKEQFCB)
Въздушна завеса Biddle 
(CYVS-DK-*BN/*SN,CYVM-DK-*BN/*SN, CYVL-DK-*BN/*SN)
FCU (FWC-BT/BF, FWF-BT/BF)
Адаптерен комплект за централно управление (DTA107A55)

Хидравличен модул Тела, съвместими с D III (HXY-A,HXHD-A, EKHBRD-ACV1, EKHBRD-ACY1,EKHVMRD-A,EKHVMYD-A) Максимум: 512 *1

Външно VRV външни тела Максимум: 80

Вентилация Вентилация с рекуперация на топлината Максимум: 512 *1

Водоохлаждащ агрегат D3

Съвместими с D III водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане 
(UWA/Y)/ водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане (ZUW)

Максимум: 320 *2
Съвместими с D III инверторни водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане (EWAQ-
BAWN/BAWP, EWAQ-ADVP/ACV3/ACW1,  EWYQ-BAWN/BAWP,EWYQ-ADVP/ACV3/ACW1)

Di
Di порт на intelligent Touch Manager

Максимум: 32 *3
Di порт на iTM plus адаптери

Външен Di Wago Di Максимум: 512 *4

D3 Dio Многофункционален адаптер (DTA103A51)
Максимум: 512 *4

Външен Dio Wago Di, Do

Pi
Pi порт на intelligent Touch Manager Максимум: 32 *3

Pi порт на iTM plus адаптери
Максимум: 80

Вътрешен Pi Потребление на енергия на вътрешни тела на VRV

Външен Ai Wago Ai
Максимум: 512 *4

Външен Ai
Зададена точка за стайна температура
Температури на изходящата/постъпващата вода на водоохлаждащ агрегат D3

Външен Ao Wago Ao Максимум: 512 *4

McQuay AHU POL638.70 BACnet връзка Максимум: 20 *5

BACnet Di BACnet връзка Максимум: 512 *6

BACnet Dio BACnet връзка Максимум: 512 *6

BACnet Ai BACnet връзка Максимум: 512 *6

BACnet Ao BACnet връзка Максимум: 512 *6

BACnet MSi BACnet връзка Максимум: 512 *6

BACnet MSio BACnet връзка Максимум: 512 *6
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Настоящата брошура е изготвена само с цел информация и не представлява 
предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвил 
настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма 
явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или 
годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и 
услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без 
предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност 
за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или 
свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe 
N.V. има авторско право върху цялото съдържание.
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Отпечатано на хартия E-coat на Arjo 
Wiggins. Всички влакна са от устойчиво 
горско стопанство и от контролирани 
източници. Използваната целулоза за 
хартията E-coat е избелена по стандарти 
ECF и TCF. Повторно използване 
на рециклирани фибри, пълнители 
и покриващи пигменти. E-coat има 
сертификати FSC и ISO 14001.


