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Gerenciador Central
Touch Screen

para Sistema VRV

CONTROLE CENTRAL

TM



O iTM (intelligent Touch Manager) é um controle avançado de multi ambientes concebido para 
operar e monitorar o seu sistema de ar condicionado VRV.

Navegue utilizando a própria planta baixa do seu sistema VRV e opere cada unidade
interna acessando ícones especificos. Totalmente em português, o iTM faz a interface 
com o operador através de seu display touch screen de 10,4”.

• Tela Touch Screen Colorida
• Gerenciamento completo do histórico
• Acesso Remoto
• Controle Automatizado
• Gestão de Energia
• Solução de Alarmes

CONFORTO DAIKIN

CONFORTO DA TELA DE NAVEGAÇÃO COM TOUCH SCREEN
CONTROLE CENTRALIZADO

ACESSO REMOTO
Acesse o controle centralizado através de qualquer computador 
conectado na sua rede local e gerencie, monitore e opere 
remotamente o sistema de ar condicionado e outros sistemas 
como iluminação, ventilação, sensores de presença, etc...

GERENCIAMENTO DO 
CONTROLE REMOTO LOCAL

VISÃO DO SISTEMA ITM

O controle centralizado permite definir restrições às funções de operação do 
controle remoto local. Ele se sobrepõe a programação local evitando desperdícios ou 
desconfortos causados pelo uso inadequado de usuários não preparados para operar 
a unidade interna que atende determinado ambiente.

Acesso a web Máximo 64 grupos

Controle também:
Luzes, ventiladores, etc...



Avalia o consumo de energia diário, mensal ou anual.
Mantém controle assistido de uso de energia, analisando as tendências de consumo de todos os equipamentos. 

Permite também identificar as unidades internas que operam de forma excessiva.

A função PPD da Daikin registra o consumo de energia de cada unidade interna. Ele executa os cálculos de 
rateio de consumo do ar condicionado de forma a individualizar a cobrança de cada condômino.

*

CONFORTO DO GERENCIAMENTO DA ECONOMIA DE ENERGIA

GERENCIAMENTO DE ENERGIA

ALARME VIA E-MAIL!
Registra as informações de alarmes ocorridos e envia 

automaticamente um e-mail para o gerenciador 
previamente  cadastrado.

CONTROLE ILIMITADO DE 
UNIDADES INTERNAS VRV

Através da rede de comunicação, unifica os controles centrais iTM 
possibilitando o controle integrado em um computador.

* Software vendido separadamente.
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CONFORTO DE INSTALAÇÃO
A principal característica do iTM é um design de dimensões compactas. Pode ser instalado em qualquer lugar combinando harmonicamente 
com o ambiente climatizado. Possui versatilidade de instalação devido a inúmeras portas de comunicação e possui alimentação elétrica bivolt.

Configurações do calendário podem automatizar a gestão diária dos equipamentos de ar condicionado para o ano inteiro, otimizando o consumo
de energia e o conforto.

• A programação semanal pode ser configurada para qualquer aparelho de ar   
    condicionado e para cada grupo.
• O administrador pode também configurar o Liga/Desliga, 
    configurar as condições abaixo:

• Pré-resfriamento / Aquecimento
• Retrocesso Alto / Baixo
• Restrições do controle remoto
• Configuração do ponto de ajuste
• Velocidade do ventilador
• Configuração das restrições

• Feriados e dias especiais podem ser definidos. A programação mensal pode 
    ser facilmente verificada no calendário.
• Uma data de validade pode ser definida para cada programação. 
    Isso permite um padrão de programação para ser alterado automaticamente
    de acordo com a época.

Código: DCM601A51
Fonte de Alimentação: CA 100 - 240V (10%) (50 / 60Hz)
Potência de Entrada: 23W
Peso: 2,4 kg
Fusível de Proteção: 3,15 A

Limite de Temperatura de Operação: -0°C a + 40°C
Limite de umidade em Funcionamento: 15 à 85%
Temperatura de armazenamento: -15°C à 60°C
Posição de Instalação: Somente na Vertical.

OPERAÇÃO AUTOMATIZADA PARA O ANO TODO

Porta Número Uso

D III 1 canal D III (até 64 grupos)

LAN 1 canal Acesso à internet (100BASE-TX)

RS485 1 canal Módulo I/O Externo (Di, Dio, Ai)

Di(Pi) 4 canais Entrada de parada de emrgência (DI1)

Plus ADP IF 1 canal iTM plus adaptador (até 7 adaptações)

Modem Interno
(opcional) 1 canal Rede do sitema de serviços de ar condicionado


