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Gebruiksvriendelijk p. 4

� Intuïtieve gebruikersinterface
� Visueel overzicht van de lay-out en directe toegang 

tot de belangrijkste functies van de binnenunit
� Directe toegang tot alle functies via het touchscreen 

en via de web-interface

Slim energiebeheer p. 6

� Controle of het energieverbruik is zoals gepland 
 � Hoger rendement dankzij detectie van bronnen  
van energieverspilling

� Correcte werking het hele jaar door dankzij 
geavanceerde programmering

� Energiebesparing door aansluiten van het 
aircosysteem op andere apparatuur, zoals 
verwarming, verlichting,...

� Terugstelfunctie
� Glijdende temperatuur

Flexibel in grootte & integratie p. 11

� Integratie volledig Daikin gamma  
(verwarming, airco, toegepaste systemen, koeling)

� BACnet protocol met multi-state objecten voor 
integratie van producten van derden

� I/O voor integratie van apparatuur zoals verlichting, 
pompen,... op WAGO modules

� Modulair ontwerp voor kleine tot grote toepassingen
� Aansluiten van een onbeperkt aantal ITM's op uw 

laptop of PC

Eenvoudig onderhoud en ingebruikstelling p. 12

� Koelmiddel-lekdichtheidscontrole op afstand:  
geen interventie ter plekke noodzakelijk

� Vereenvoudigde probleemoplossing
� Tijdbesparing op inbedrijfstelling dankzij de  

pre-ingebruiksstellingstool
� Automatische registratie van binnenunits 
� Contactinformatie van onderhoudsbedrijven kan 

worden geregistreerd en weergegeven
� Automatisch verzenden van e-mails in geval van 

defecten of potentiële storingen

Complete Daikin mini BMS voor 
klimaatregeling in gebouwen

 › Integratie van volledig Daikin-
gamma

 › Integratie apparatuur van 
derden

NIEUW
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Systeem 

overzicht

Rechtstreekse plug & play aansluiting! 

Verlichting Ventilator

SensorPomp

Brandalarm

kWh-meter

Di/Pi-lijn

Max. 200 m

binnenunits, 
luchtgordijn, 

hydrobox, 
luchtbehandelingsunits

Webtoegang
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WAGO  

interface

BACNET  

protocol

Integratie van apparatuur  
van derden

Volledige besturing van Daikin 
HVAC-R gamma

DCM601A51

Multi-state objecten

AlarmLift Lucht-
behandelingsunit

iTM plus adapterlijn
Max.  

7 adapters

DCM601A52

Di/Pi-poort
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Gebruiks-  

vriendelijk
Intuïtieve gebruikersinterface
Dankzij de intuïtieve menuschermen kunnen zelfs onervaren 
gebruikers het systeem bedienen en bewaken als een expert.

AAN

Filtersymbool

UIT

Fout

Lay-out weergave

Een speciale functie maakt gebruik van schematische 
voorstellingen van verdiepingen voor een visuele 
weergave van de systeemapparatuur. Zonder de 
namen van de verschillende apparaten te moeten 
kennen, kunnen gebruikers elk geïnstalleerd apparaat 
visueel terugvinden aan de hand van de locatie van 
het apparaat op de schematische voorstelling. Door de 
binnenunit te selecteren zijn alle belangrijke functies 
onmiddellijk toegankelijk.

Lijstweergave

Dit menu is speciaal ontworpen voor een grotere eenvoud. Het geeft 
een overzicht van de algemene status en van essentiële informatie in 
lijstformaat. Met behulp van de sorteerfunctie worden airco-units die 
onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde status functioneren, 
geïdentificeerd voor vergelijking en evaluatie.

Beschikbare talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees.
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Directe toegang tot alle 
functies via de standaard 
web-interface

Besturing van het airco-systeem via de pc

Beheer uw airco-systeem via uw pc,  
met behulp van dezelfde visuele lay-out als de 
Intelligent Touch Manager zelf.

Centrale besturing van verschillende gebouwen

Uitgebreide beheershistoriek

De Intelligent Touch Manager doet veel meer dan 
enkel maar storingen opslaan. Het systeem geeft 
een uitgebreide historiek van gebeurtenissen, zoals 
werking, statuswissel, automatische besturing en 
instellingen. Dit helpt de gebruiker om het systeem te 
optimaliseren voor nog meer energiebesparingen en 
een nog groter comfort. Bovendien is dit erg nuttig 
voor preventief onderhoud. 

Eenvoudige toegang tot een breed scala van 
menu's

Gebruikers krijgen eenvoudig toegang tot 
geavanceerde menu's via de menu-symbolen op het 
startscherm.

Beheer werkingAutomatische besturing Systeeminstellingen

Systeem

via het internet
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Slim  

energiebeheer
Correcte werking het hele jaar door dankzij geavanceerde programmering
Kalenderinstellingen kunnen het dagelijks beheer van airco-apparatuur voor het hele jaar automatiseren, met een lager energieverbruik en 
een hoger comfort tot gevolg.

Koppeling met andere apparatuur
Dankzij de Intelligent Touch Manager zijn koppelingen met andere apparatuur mogelijk die veel verder gaan dan een gewone start/
stop-koppeling. Met de automatische koppeling kan het systeem de prestaties van airco-apparatuur optimaliseren via gratis koelen of 
tijdvertraagde ventilatie. 

Voorbeeld 1 Gratis koelen

Wanneer de buitentemperatuur lager is dan de 
ingestelde binnentemperatuur, stopt het koelen en 
wordt buitenlucht rechtstreeks via de ventilatie-unit 
naar binnen gebracht om energie te besparen.

Voorbeeld 2 Ventilatiebesturing

De ventilatie wordt afhankelijk van het CO2 -niveau 
binnen geregeld. Energieverlies door een te sterke 
ventilatie wordt voorkomen, terwijl het comfort wordt 
gehandhaafd.

Buitentemperatuur is lager dan vooraf gedefinieerde temperatuur

Signaal om 
koelen te 
stoppen

Signaal om 
ventilatie te 
starten

CO2-niveau is hoog

CO2-niveau is laag

Snelheid ventilator 
wordt verhoogd

Snelheid ventilator 
wordt verlaagd

Koppelingen zorgen ervoor dat alle systeemcomponenten samenwerken, voor meer energiebesparingen en een hoger comfort.

Voor elke airco-unit en voor elke groep kan een weekschema worden 
ingesteld.
De administrator kan ook start/stop, instelwaarden en 
grensvoorwaarden instellen:

 � Voorkoelen/voorverwarmen • Terugzetten Hoog/laag
 � Beperkingen regelaar op afstand • Timer uitbreiding
 � Shift instelwaarde • Ventilatorsnelheid • Beperkingen instelwaarde 

Vakanties en speciale dagen kunnen worden ingesteld. Maandelijkse 
schema's kunnen eenvoudig op de kalender worden gecontroleerd.

Voor elk schema kan een einddatum worden ingesteld. Hierdoor kan 
het patroon van een schema automatisch worden aangepast aan het 
seizoen.
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Tools voor een slim 
energiebeheer

Energy navigator

Het energieverbruik van alle apparatuur (inclusief 
airco-units) kan eenvoudig worden bewaakt 
met behulp van de Energy Navigator. Gebruikers 
kunnen units identificeren die de oorzaak zijn van 
energieverspilling (units die te sterk koelen of die 
blijven draaien in ruimtes waar niemand aanwezig 
is) en ze kunnen controleren of het energieverbruik 
zoals voorzien is. De Energy Navigator ondersteunt 
gebruikers ook bij het formuleren en verifiëren 
van energiebesparende maatregelen voor een 
geavanceerd energiebeheer.

Voorbeeld 3 Koppeling airco-systeem met 
vloerverwarming

Wanneer het airco-systeem wordt ingesteld op koelen, 
wordt de vloerverwarming uitgeschakeld.

Voorbeeld 4 Koppeling airco-systeem volgens 
de kamerbezetting

Besturingssystemen met een sleutelkaart en 
aanwezigheidssensoren detecteren de aanwezigheid 
van personen in een ruimte en wijzigen automatisch 
de ingestelde temperatuur of schakelen de airco uit in 
ruimtes waar niemand aanwezig is.

Voorbeeld 5 Brandalarm

Via een koppeling met het brandalarm kan het 
systeem een noodstop uitvoeren voor alle airco- en 
ventilatie-units.

Status sleutelkaart

Stopsignaal

Stopsignaal

Stopt alle airco-units

Stopt alle airco-units in de 
desbetreffende zones met 
brandbeveiliging

Signaal brandalarm

OF

Het energieverbruik per 
uur wordt gemeten en de 
Intelligent Touch Manager slaat 
de data die wordt verzonden 
naar de energiemeters op.

kWh-meter

kWh-meter

kWh-meter

iTM plus adapter (tot 7)

kWh-meter Verlichting

kWh-meter

Voedinggasmeter

Watermeter
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Dagelijks energieverbruik

3

2

1

5

4

6

1 - Waarschuwing
2 - Actueel dagelijks energieverbruik
3 - Cumulatief verbruik

4 - Doelstelling actuele maand
5 - Voorspeld verbruik
6 -  Dagelijks gemiddelde om de 

doelstelling voor de maand 
te bereiken

Maandelijks energieverbruik

3

2

1

6

5

7

1 - Waarschuwing 
2 - Actueel maandelijks energieverbruik 
3 -  Doelstelling maandelijks 

energieverbruik 
4 - Cumulatief verbruik

5 - Doelstelling actueel jaar 
6 - Voorspeld verbruik 
7 -  Maandelijkse doelstelling om 

de doelstelling voor het jaar te 
bereiken

4

Vergelijking met het voorgaande jaar

2

1
3

1 - Energieverbruik actueel jaar
2 - Cumulatief verbruik actueel jaar 

3 - Cumulatief verbruik voorgaand jaar 
4 - Energieverbruik voorgaand jaar

4

De informatie over het energiebeheer kan via de PC 
worden gecontroleerd

LAN

Het energieverbruik wordt automatisch voor elke ruimte geëvalueerd.

Op basis van de verzamelde gegevens identificeert de Intelligent Touch Manager 
automatisch ruimtes en airco-units die aanzienlijk afwijken van de regels die door 
de gebruikers zijn gedefinieerd voor de werkingstijd en de temperatuurinstellingen. 
Het systeem geeft aan in welke ruimtes de grootste energiebesparingen mogelijk 
zijn. 

Opgeslagen data worden weergegeven in een gemakkelijk te begrijpen grafiek.

Gegevens over het energieverbruik worden per dag of per maand weergegeven.  
Bovendien worden energiedoelstellingen, gegevens over het verwachte energieverbruik en 
een vergelijking met het actuele energieverbruik van het voorgaande jaar weergegeven in een 
gebruiksvriendelijk formaat, voor een duidelijker overzicht van het energieverbruik.

3

1

4

6

1 - Tekenzone 

2 - Aantal uren afwijking van de regel

3 - Aantal dagen afwijking van de regel 

4 - Naam ruimte 

5 - Aantal uren en dagen afwijking van de regel

6 - Extra energieverbruik

5

2

Hoe meer naar 
rechtsboven 
een ruimte ligt, 
hoe hoger het 
energieverbruik.
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De PPD-functie van Daikin houdt gegevens 
bij over de stroomverdeling voor elke 
binnenunit. Het voert snel en automatisch 
berekeningen uit voor de facturatie van 
gebruik van het airco-systeem.

*PPD (Power Proportional Distribution = 
Proportionele verdeling van het stroomverbruik) is 
Daikin's eigen berekeningsmethode.

Factuur
Factuur

Factuur

De output van PPD-data is bijzonder 
eenvoudig. De data kunnen in CSV-formaat 
naar een pc of USB-memory stick worden 
gestuurd en vrij worden verwerkt en beheerd.

PPD-functie
Het energieverbruik wordt proportioneel berekend voor elke binnenunit.  
De gegevens kunnen worden gebruikt voor energiebeheer en voor berekening 
van de kosten voor het gebruik van het airco-systeem voor de respectieve 
huurders.

USB-geheugen

PPD berekent airco-gebruik  
per huurder

De werking van individuele binnenunits wordt bewaakt, zodat de 
stroomtoevoer aan de buitenunits correct wordt verdeeld.

Informatie over de werking 
van individuele binnenunits

Automatische berekening van 
het totale energieverbruik van 
individuele binnenunits

Totaal energieverbruik

Huurder C
GEMIDDELD

Huurder A
HOOG

kWh-meter

Huurder B

Huurder A Huurder C

Huurder B
LAAG

Werkingsduur
Kamertemperatuur
Openingsgraad 
expansieklep

Pulss
ignaa

l v
an

 de kW
h-m

eter
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Andere energiebesparende tools 
 
Automatische omschakeling

Koeling/verwarming van elke ruimte kan automatisch 
worden omgeschakeld op basis van de ingestelde 
temperatuur en de kamertemperatuur.
* In geval van een warmtepomp-VRV kan koeling/verwarming op hetzelfde moment 
voor het volledige VRV-systeem worden omgeschakeld.

 

Beperking insteltemperatuur via 
afstandsbediening

Bespaar energie door een minimale en maximale waarde 
in te stellen, zodat de gebruiker geen temperatuur kan 
selecteren buiten het ingestelde bereik.

 

Glijdende temperatuur

Deze functie is ontworpen om de instelwaarde te 
wijzigen om de verschillen tussen de buiten- en 
binnentemperatuur te verkleinen. Dit is vooral handig 
bij ingangen van gebouwen en dergelijke, omdat 
deze functie effectief een "warmteschok" voorkomt 
bij blootstelling aan een plotselinge daling van de 
temperatuur. Bovendien verhoogt deze functie de 
energiebesparing.

Een warmteschok treedt meestal op wanneer de 
verschillen tussen binnen- en buitentemperatuur 
aanzienlijk zijn.

Een warmteschok kan worden voorkomen 
door een geleidelijke daling van de 
temperatuur te voorzien, waarbij de 
grote verschillen tussen binnen- en 
buitentemperatuur aan de ingang worden 
geminimaliseerd.

Timer uitbreiding

Om energie te besparen wanneer er geen personen aanwezig 
zijn in de ruimte, schakelt het systeem de airconditioning 
uit na een vooraf ingestelde tijd. Dit kan een aanzienlijke 
energiebesparing betekenen voor verschillende gebouwen, 
zoals klaslokalen, vergaderzalen,...
 
 

Terugstellen

In kantoren is 's nachts niemand aanwezig. Het is dan ook 
absoluut niet nodig dat de airconditioning maximaal draait 
om voor een optimaal binnenklimaat te zorgen. Met de 
functie "Terugstellen" kunnen de instelwaarden van de 
airconditioning in ruimtes waar niemand aanwezig is, worden 
gewijzigd om onnodig energieverbruik te voorkomen en de 
elektriciteitskosten te verlagen.

AAN AAN

Duur (30~180 min) Duur

Gebruiker start 
binnenunit

schakelaar UIT

schakelaar UIT

AAN

Instelpunt koelen
Instelpunt koelen wordt aangepast 
aan de buitentemperatuur.

Buitentemperatuur

Max.

Min.

Min. Max.
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Verlichting Ventilator SensorPomp AlarmLift
Lucht-

behandelingsunit

Pomp SensorVerlichting Ventilator

BACNET protocol

Flexibel  
in grootte & integratie

In grootte

modulair ontwerp voor allerlei toepassingen 
van klein naar groot

Eén enkele Intelligent Touch controller kan tot  
512 groepen binnenunits beheren (in combinatie met 
max. 7 iTM plus adapters).

Via webtoegang kunt u een onbeperkt aantal iTM's en 
groepen binnenunits besturen.

In integratie

besturing van totaaloplossingen

Intelligent Touch Manager mini BMS in combinatie 
met Daikin’s energie-efficiënte productgamma.

� Beheer ALLE HVAC-R apparatuur vanaf een centrale 
locatie, plug & play

� Slim energiebeheer
� Koppeling met andere apparatuur van derden, zoals 

alarmen, sleutelkaarten,...

Van eenvoudige aircoregeling tot klein BMS 
met integratie van verlichting, pompen, ... 

BACNET protocol
 � Rechtstreekse aansluiting op iTM
 � Modulair aanpasbaar aan de grootte van het gebouw
 � Eenvoudige I/O-besturing
 � Getrapte regeling via multi-state objecten

WAGO I/O
 � Via modbus protocol
 � Modulair aanpasbaar aan de grootte van het gebouw
 � Eenvoudige I/O-besturing

WAGO I/O

1

2

3

4

1  Ingang – Biddle luchtgordijn

2  Kamers – VRV 

warmterecuperatie 

voor klimaatregeling 

& Daikin Altherma Flex 

type voor warm water

3  Feestzaal – VRV of 

koelaggregaat met 

luchtbehandelingsunit voor 

klimaatregeling en ventilatie

4  Keuken – Convenipack 

voor koeling

Webtoegang

Internet
Extranet
LAN
3G
http interface

Remote 2.560
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Eenvoudig onderhoud 
en ingebruikstelling

Koelmiddel-
lekdichtheidscontrole op 
afstand
Op een eenvoudige, comfortabele en kostenefficiënte 
manier voldoen aan de F-gas verordening, die een 
tweejaarlijkse lekdichtheidscontrole van het koelmiddel 
voorschrijft.

De installateur hoeft voor deze controle niet ter plaatse te zijn:
� Op afstand instellen van de tijd en de datum van de 

lekdichtheidscontrole van het koelmiddel. 

Geen onderbreking van het comfort van de huurders
� De controle op afstand kan 's nachts gebeuren.

E-mail waarschuwingen 
worden verzonden naar 
smartphones en pc's.

Tot 10 e-mailadressen 
kunnen worden 
geregistreerd.

Eenvoudiger problemen 
oplossen

Weergave van contactinformatie voor 
onderhoud

Contactinformatie van onderhoudsbedrijven kan worden 
geregistreerd en weergegeven.

E-mail waarschuwingen voor het melden  
van storingen

E-mail waarschuwingen worden onmiddellijk  
verstuurd om betrokken partijen op de hoogte  
te brengen van storingen aan apparatuur die is  
aangesloten op de Intelligent Touch Manager.  
Modellen van de apparatuur, foutcodes, enz. worden 
verstuurd, zodat de ontvangers onmiddellijk  
actie kunnen ondernemen.

1. Stel op afstand de 
tijd in

4. Controleren van het 
resultaat

3. Controle kan 's 
nachts gebeuren

2. Maak verbinding met de 
installatie via 3G of internet

Hoe werkt het?

Systeem
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Tijdbesparing op 
ingebruikstelling dankzij de 
pre-ingebruikstellingstool
De ingebruikstelling van een VRV-systeem was nog 
nooit zo eenvoudig en snel. 3 flexibele manieren om het 
VRV-systeem in gebruik te stellen zoals u dat zelf wil.

1.  Het VRV-systeem rechtstreeks van de ITM in gebruik 
stellen en tijd besparen door:

 � automatisch registeren van aangesloten binnenunits
 �  automatisch toewijzen van het juiste type binnenunit 

en het bijbehorende symbool

2.  Exporteer de instellingen van het in gebruik gestelde 
systeem en pas ze via uw pc zelf aan:

 � bespaar tijd door uw eigen pc te gebruiken
 �  voer de aanpassingen uit waar u wil; u hoeft niet bij de 

installatie te zijn

3.  Bereid het project voor met behulp van de 
pre-ingebruikstellingstool:

 �  u moet minder op de site aanwezig zijn, omdat u 
enkel de instellingen moet uploaden

 �  voer de aanpassingen uit waar u wil; u hoeft niet bij de 
installatie te zijn

Airconditioning-netwerk-servicesysteem 
(optionele onderhoudsservice)

De Intelligent Touch Manager sluit naadloos 
aan op Daikin's 24/24 airconditioning-netwerk-
servicesysteem.*  
Daikin's airconditioning-netwerk-servicesysteem 
bewaakt en controleert de werking van airco-units op 
afstand. Omdat dit systeem in staat is om storingen 
te voorspellen, zorgt het voor gemoedsrust bij onze 
klanten. Repair

Probleem

Zelfs storingen die moeilijk op te sporen 
zijn kunnen op afstand worden bewaakt.

Snelle reparatie omdat service-
engineers al op voorhand op de 
hoogte zijn van de oorzaak van 
het probleem.

Service-engineers kunnen naar 
de installatie worden gestuurd 
zonder dat de klant daarom 
moet vragen.

*In verband met mogelijke beperkingen in bepaalde landen en vrijgavetijden 

moet u contact opnemen met een Daikin-vertegenwoordiger voor meer 

informatie.

Personeel in het service-center bewaakt 
het systeem op storingen en zoekt via het 
internet naar de oorzaken.

Waarschuwingen voordat storingen zich 
voordoen, helpen om het plots optreden 
van problemen later te voorkomen.

ACC-center
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Categorie Functie Opmerkingen

Basisfuncties

Itm plus adapter (dcm601a52) Maximaal aantal adapters: 7

Beheerpunten Maximaal aantal beheerpunten: 650
(aantal DIII-net aansluiting beheerpunten: 512)

Zones Maximaal aantal zones: 650
Maximale zone-hiërarchieën: 10

Ondersteunde talen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Chinees en Japans

Bewakingsschermen

Symboolweergave Symbolen geven de bedrijfsstatus van de apparatuur weer.

Lijstweergave Gedetailleerde informatie van elk beheerpunt wordt weergegeven.

Lay-out weergave Tot 60 schermen kunnen worden gecreëerd.

Historiek Tot 100.000 gebeurtenissen worden opgeslagen in de historiek, waaronder storingen, bedienhandelingen, 
automatische besturing en informatie over het systeem. Ook de bron van bedienhandelingen wordt geregistreerd.

Automatische 
besturing

Planning Aantal programma's: 100
Tot 20 handelingen/dag kunnen worden ingesteld.

Weekplanning 7 dagen van de week + 5 speciale dagen kunnen worden ingesteld.

Jaarkalender Speciale dagen kunnen worden ingesteld op datum of per maand/week/weekdag.
Instellingen van speciale dagen kunnen elk jaar opnieuw worden gebruikt.

Seizoensplanning Programma's voor respectieve seizoenen kunnen op datum worden omgeschakeld.

Koppeling Aantal programma's: 500
Koppelingen zijn mogelijk voor aan/uit, storingen, analoge waarden en omschakelen van bedrijfsmodus.

Noodstop Aantal programma's: 31

Automatische omschakeling Aantal omschakelingsgroepen: 512

Temperatuurbegrenzing
Aantal temperatuurbegrenzingsgroepen: 8
Bovengrens bereik: 32-50°c
Ondergrens bereik: 2-16°c

Glijdende temperatuur
Aantal glijdende-temperatuurgroepen: 8
Buitentemperatuur bereik: 18-34°c
Instelwaarde bereik: 16-32°c

Optimalisatie verwarmingsmodus Overbodig verwarmen wordt vermeden.

Timer uitbreiding Stoppen werking kan worden geselecteerd uit 30, 60, 90, 120 en 180 minuten.

Terugstellen Instelwaarde terugstellen mogelijk voor 2 patronen.
Temperatuurbereik: 1-7°c, -1 -7°c (verschuiving instelwaarde).

Gegevenscontrole

Proportionele stroomverdeling Resultaten van proportionele stroomverdeling per uur worden tot 13 maanden opgeslagen.
Het systeem ondersteunt data output in csv-formaat.

Energy navigator
Actuele resultaten van het dagelijks/maandelijks energieverbruik worden weergegeven in grafieken.
Vergelijkingen kunnen worden gemaakt met vooraf bepaalde waarden/actuele resultaten van het voorgaande  jaar.
Inefficiënte werking van VRV binnenunits wordt automatisch geïdentificeerd en energieverspilling  wordt berekend.

Toegang op afstand

Webtoegang
Via webbrowsers kunnen dezelfde schermen worden weergegeven als via de Intelligent Touch Manager.
Tot 4 beheerders en 60 algemene gebruikers kunnen worden geregistreerd.
De toegang tot schermen en de bediening voor algemene gebruikers kan worden beperkt.

E-mail waarschuwingen
Tot 10 e-mailadressen kunnen worden ingesteld. Adressen voor het verzenden van waarschuwingen van storingen kunnen 
per bereik van de beheerpunten worden ingesteld.
De authenticatiemethode voor de smtp-server kan worden gekozen uit: geen authenticatie, pop voor smtp, en smtp-auth.

Systeem

Automatische registratie Binnenunits die zijn aangesloten op DIII-net worden automatisch gedetecteerd, en symbolen voor 
de desbetreffende modellen worden automatisch geregistreerd.

Beveiliging Schermblokkeringen zijn beschikbaar.
Toegangsbeperkingen kunnen worden ingesteld voor elke algemene gebruiker.

Screen savers Er kunnen 3 verschillende screen savers worden gekozen.

Instellen van contactinformatie Contactgegevens voor onderhoud kunnen worden geregistreerd.

Airconditioning-
netwerk-service

Airconditioning-netwerk-servicesysteem Er moet een servicecontract worden afgesloten.

Energiebesparend airconditioning-netwerk-
servicesysteem Er moet een servicecontract worden afgesloten.

Functies & opties
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Types beheerpunten en doelapparatuur/-interface

Door Daikin geleverde 
apparatuur

Door de klant zelf te leveren 
apparatuur

Model Item

DCM601A51 Intelligent Touch Manager

DCM601A52 iTM plus adapter (optie)

DCM002A51 iTM proportionele stroomverdeling software (optie)

DCM008A51 iTM energy navigator software (optie)

DCM009A51 BACnet apparaataansluiting (optie)

Item Specificaties

USB-geheugen USB 2.0
Tot 32 GB bruikbaar geheugen

PC voor webtoegang

Windows XP Professional SP3 (32bit)
Windows VISTA Business SP2 (32bit)
Windows 7 Professional SP1 (32bit,64bit)
Scherm: 1.024x768 of hoger
Webbrowser: Internet Explorer 8, 9  Firefox 10.0
Flash Player Ver11.1

WAGO I/O systeem

Modbus communicatie-unit: WGDCMCPLR
DC24V voeding: 787-712
DC24V voedingsmodule: 750-613
Connector: 750-960
Terminatormodule: 750-600
Di-module: 750-400, 750-432, 750-430
Do-module: 750-513/000-001, 750-504
Ai-module: 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-module: 750-555, 750-559, 750-554, 750-560
Pi-module: 750-638
Thermistormodule: 750-461/020-000

Beheerpunt Ondersteunde apparatuur Aantal beheerpunten

Binnen

DIII-compatibele binnenunits

Maximum: 512 *1

Interface-adapter voor SkyAir (DTA102A52)

Interface-adapter voor residentiële binnenunit (KRP928BB2S)

AHU aansluitingsset (EKEQMCB,EKEQDCB,EKEQFCB)

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

FCU (FWC-BT/BF, FWF-BT/BF)
Adapterkit centrale besturing (DTA107A55)

Hydrobox DIII-compatibele units (HXY-A,HXHD-A, EKHBRD-ACV1,  
EKHBRD-ACY1,EKHVMRD-A,EKHVMYD-A) Maximum: 512 *1

Buiten VRV-buitenunits Maximum: 80

Ventilator Warmterecuperatie-ventilator Maximum: 512 *1

D3 koelaggregaat

D III-compatibele luchtgekoelde koelaggregaten (UWA/Y)/ 
watergekoelde koelaggregaten (ZUW)

Maximum: 320 *2
DIII-compatibele invertergestuurde koelaggregaten  
(EWAQ-BAWN/BAWP, EWAQ-ADVP/ACV3/ACW1,  EWYQ-BAWN/BAWP,EWYQ-ADVP/ACV3/ACW1)

Di
Di-poort van Intelligent Touch Manager

Maximum: 32 *3
Di-poort van iTM plus adapter

Externe Di Wago Di Maximum: 512 *4

D3 Dio Algemene adapter (DTA103A51)
Maximum: 512 *4

Externe Dio Wago Di, Do

Pi
Pi-poort van Intelligent Touch Manager Maximum: 32 *3

Pi-poort van iTM plus adapter
Maximum: 80

Interne Pi Energieverbruik van VRV buitenunits

Externe Ai Wago Ai
Maximum: 512 *4

Interne Ai Kamertemperatuur, instelwaarde
D3 koelaggregaat uitlaat/inlaat watertemperaturen

Externe Ao Wago Ao Maximum: 512 *4

McQuay AHU POL638.70 BACnet aansluiting Maximum: 20 *5

BACnet

Di Maximum: 512 *6

Dio Maximum: 512 *6

Ai Maximum: 512 *6

Ao Maximum: 512 *6

MSi Maximum: 512 *6

MSio Maximum: 512 *6

*1: Totaal DIII-net aansluitapparatuur (binnen, ventilator, D3 koelaggregaat, D3 Di, D3 Dio)   *2: Maximaal aantal beheerpunten enkel voor D3 koelaggregaat *3: Totaal Di/Pi beheerpunten   *4: Totaal externe Di, 
externe Do, externe Ai en interne Ai    *5: Maximaal aantal McQuay AHU beheerpunten   *6: Totaal BACnet-aansluiting beheerpunten. Mc Quay AHU beheerpunten moeten worden geteld als 20 per beheerpunt.
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Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft 
de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor 
de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud 
van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor 
directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of 
de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.

Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door Platzer Kommunikation, Duitsland

Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieptogramma 
voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits 
(AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele 
koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van 
het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: 
www.certiflash.com
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