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Kontrol Sistemleri

Genel Bakış

Samsung Kontrol Sistemi iç üniteleri ayrı ayrı veya gruplar halinde 
rahat ve tek bir merkezden kontrol etme imkânı sunar. Kullanıcılar 
sisteme bağlı ünitelerdeki bir çok fonksiyonu merkezi olarak yönetip 
kontrol edebilir.  

Entegre Yönetim

Samsung'un Entegre Yönetim Sistemi, çok sayıda klima ünitesini 
aynı anda yönetmek için en kolay yolu sağlar. Bu entegre sistem 
kullanıcıların iklimlendirme ihtiyaçlarının en küçük ayrıntılarını bile 
kontrol etmelerini, izlemelerini, yönetmelerini ve sürdürmelerini 
sağlar. Kullanım açısından kolay Samsung'un Entegre Yönetim 
Sistemi, çok sayıda iç ve dış ünite bulunan büyük ve orta olçekli 
binaları yönetmek için ideal bir çözümdür.

Bina Otomasyonu

Samsung bina otomasyon sistemi elemanları (BMS), uzaktan 
kumanda ve izleme işlevini kullanarak klima ağını yönetmeyi ve 
kontrol etmeyi mümkün kılar. Optimum kontrol, klima sisteminin 
verimliliğini korur, enerjiden tasarruf eder, bakım maliyetlerini 
azaltır ve ünitelerin kullanım ömrünü uzatır.

İhtiyaçlarınıza uygun olarak geliştirilen uygulamalar

Samsung Sistem Kliması ürünleri kullanıcıların, ihtiyaçlarına uygun 
en rahat ve verimli klima sistemini bulabilmeleri için her türlü 
seçeneği içerir. 

Sistem Kontrol Elemanı

Samsung'un kontrol sistemi iç üniteler için çeşitli kontrol 
seçenekleri sunar. Kullanıcıların kullanımını kolaylaştırmak için 
üniteleri ayrı ayrı veya aynı anda grup halinde kontrol etme işlevleri 
yer almaktadır.
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Kontrol Sistemi Yapısı

Güç Ölçer

Kablosuz Uzaktan Kumanda

Aç/Kapa Merkezi Kumanda

LonWorks Arayüzü

Kablosuz Uzaktan Kumanda

DMS 2.5

PIM (Güç Tüketimi Yönetimi)

Harici Kontak Arayüz Modülü

Kablosuz Uzaktan Kumanda

Dokunmatik Merkezi Kumanda

Kablolu Uzaktan Kumanda

Internet

Uzaktan Kontrol
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Kontrol Sistemi Yapısı
Kolay ve merkezi yönetim için tasarlanan ürünler

Rahatlık için tasarlanan cihazlarla sistem klimalarını 
kusursuz biçimde yönetin 
Samsung Kontrol Sistemlerinin kapsamlı takımı aşağıdaki yazılım, 
cihazlar ve kontrol elemanlarından oluşur.

S-NET 3 

Bu entegre yazılım, DMS cihazları aracılığıyla farklı klima 
sistemlerini tek bir bilgisayardan kontrol etme imkânı sunar 
internete bağlar.

Aç/Kapa Merkezi Kumanda

Bu kumanda iç üniteleri tekli veya grup olarak sadece aç/kapa mo-
dunda kontrol eder.

Dokunmatik Merkezi Kumanda

Dokunmatik merkezi kumanda, orta ölçekli projeler için optimize 
edilmiş yönetim çözümüdür.

Kablolu ve Kablosuz Uzaktan Kumanda

Bu uzaktan kumandalar tek iç üniteleri rahatça kontrol etmek için 
kullanılır.

DMS 2.5

DMS 2.5 , klima sistemi ile ilgili tüm verileri depolayan ve yöneten 
kontrol cihazıdır.
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S-NET 3

Merkezi veri yönetimi aracılığıyla birden fazla binayı

kolayca kontrol edin
S-NET 3 birden çok binayı DMS 2.5 merkez kontrol cihazları 
üzerinden yönetme imkânı sunar. Bu internet tabanlı yönetim 
sistemi çok çeşitli uygulamaları esnek ve eksiksiz bir şekilde kontrol 
etmeyi destekleyerek kullanıcılara şunları sağlar:

•  Tam entegre bilgisayar yönetim yazılımı 

• Ethernet üzerinden 16 adede kadar DMS 2 bağlantısı 

• 4096 adede kadar iç ünitenin merkezi yönetimi 

• Zaman planı ve bölge kontrolu 

• Hata ve çalışma geçmişi yönetimi 

• Enerji paylaşımı sistemi yönetimi ve analizi

S-Net 3 sistem yapılandırması

DMS 2.5

16 adet
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S-NET 3
Entegre ve tam kontrol 

Kontrol ve izleme

Kullanıcılar ERV, ERV PLUS ve AHU dahil ölmak üzere 4096 adede 
kadar üniteyi kontrol edebilir ve izleyebilir. Kablosuz ve kablolu 
uzaktan kumandaların kısıtlanabilme özelliği iklimlendirmenin 
daha iyi yönetilebilmesini sağlar. Sıcaklık sınırı ayarı, operasyon 
modu kilidi ve çoklu/tüm iç unite seçimi kontrol opsiyonlarını 
artıran öğelerdir. Ayrıca simge tabanlı iç ünite ekran modu kolay ve 
daha sezgisel kullanılabilirlik sunar.

Çalışma Geçmişi Yönetimi

S-NET 3 hata ve etkinlik geçmişi yönetiminin yanı sıra rapor 
oluşturma ve yazdırma özellikleri sunar, böylece kullanıcılar 
sorunları rahatça tespit edebilir ve çözebilir. İç ünite ayrıca çalışma 
geçmişi yönetimini de destekler.

Enerji Tüketimi Paylaşım Sistemi 

Kullanıcılar enerji tüketim paylaşımı ve çalışma zamanları için veri 
sorgusu gerçekleştirerek optimum güç kullanımından emin olabilir. 
Yöneticiler işlemleri eksiksiz biçimde incelemek için güç enerji 
tüketimi paylaşım oluşturabilir ve yazdırabilir. Daha belirli bilgiler 
sağlamak için; S-NET 3, farklı elektrik tarifeleri için zaman bölümü 
ayarları ve enerji tüketim paylaşım özeti için grup ayarı içerir.

Bölgesel Yönetim

S-NET 3 ile kullanıcılar montaj yapısından bağımsız olarak yönetim 
yapısını özelleştirebilir. Ayrıca kontrol bölgeleri oluşturabilir, 
düzenleyebilir ve bunlar için hiyerarşi yapısını yönetebilirler.

Zaman Planı Kontrolü

Kolay okunur grafik plan ayarları sağlayan S-NET 3, yöneticilerin 
haftalık veya gunluk calışma planları yapmalarını ya da istisna 
tarih ayarıyla istedikleri tarihleri zaman programı dışında hariç 
tutmalarını sağlar. 

Çevrim Değerleri Görüntüleme

S-NET 3 kullanıcıların dış ve iç ünitelerin çevrim verilerini 
izlemelerini sağlar. (İzleme fonksiyonu yalnızca belirli dış ünite 
modellerinde desteklenir.) 
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DMS 2.5 

Akıllı, otomatikleştirilmiş kontrolle yönetimi 
kolaylaştırın
Geliştirilmiş Samsung DMS (Veri Yönetim Sunucusu) 2.5 artık daha 
akıllı. Farklı iklimlendirme ünitelerini yönetebilir ve yeni eklenen 
fonksiyonlar , klima sistemini kullanıcı adına otomatik olarak 
yönetebilirler. Klima sistemini kullanıcılar için otomatik olarak 
yönetebilir. Anahtar özellikler arasında şunlar bulunur:

• PC'den bağımsız yönetim ve uzaktan erişim kontrolu için dahili 
web sunucusu

•  Birçok üst düzey kontrol erişimi (S-NET 3, Web istemcisi)

•  ERV, ERV PLUS, AHU, DVM CHILLER, FCU Kit dahil olmak üzere 
256 adede kadar ünitenin merkezi yönetimi

• Kullanıcı tarafından düzenlenebilir kontrol mantığı

• Yetki kısıtlama fonksiyonu

• Dinamik güvenlik yönetimi

• Alışma ve hata geçmişi yönetimi

• Haftalık /Günlük zaman planı

• Güç dağıtım işlevi

• Güç kesintisi sırasında bile geçerli saat yönetimi (24 saat için)

• Geçici olmayan bellek ve SD bellekte veri depolama

• Basit kontak arabirimli acil durum durdurma işlevi

DMS yapılandırması

PIM Güç Ölçer

DMS 2.5
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DMS 2.5 

Maksimum kontrol için akıllı işlevsellik

Sistem Çalışma Verilerini İzleme

DMS 2.5, sistem verilerini izlemek için bir dış üniteyi açma ihtiyacını 
ortadan kaldırır. Çevrim değerlerini uzaktan izleme imkânı, olası 
arıza durumunda hata tespitini kolaylaştırır. Servis müdahale süresi 
kısalır. Ünitelerin verilerinin düzenli kontrolü, sistemleri düzgün  
alışır biçimde tutmaya yardımcı olur.

Çalışma Geçmişi Yönetimi

DMS 2.5 iç üniteler için çalışma geçmişine sahiptir. Bu özellik 6 ay 
öncesine kadar olan verileri kaydeder. Çalışma geçmişi aşağıdaki 
parametreleri depolar:

• İç ünitenin adresi ve adı

• Açma/Kapanma zamanı (yıl, ay, gün, saat, dakika)

• Çalışma modu (soğutma, ısıtma, otomatik, nem alma, durma)

• Ayarlanan Sıcaklık / Ortam Sıcaklığı

Kolay Kontrol ve İzleme

Kullanıcılar ERV, ERV PLUS, AHU, DVM CHILLER ve FCU Kit dahil 
olmak uzere 256 adede kadar üniteyi uzaktan kontrol edebilir ve 
izleyebilir. Kontrol işlevleri arasında açma/kapatma, çalışma modu, 
fan hızı ve sıcaklık ayarları bulunur.

Her zaman, Her yerde  Kontrol

Depolama Süresi - 6 aya kadar
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DMS 2.5

Esnek ve güvenli yönetim

Dinamik Güvenlik Yönetimi

Dinamik güvenlik yönetimi genel kullanıcılar, idareciler ve 
yöneticiler kimlik ve parola ile ayrı ayrı kaydedilebilir. Yöneticilerin 
(hizmet yöneticileri) kullanıcıların DMS 2.5 işlevlerine erişim 
seviyelerini ayarlama yetkisi vardır.

Yetki Kısıtlama Fonksiyonu

DMS 2.5, yöneticilerin ünitelerin kontrol ve izleme kapsamını her 
kullanıcıya göre belirleyebilmesini sağlar. 

Boş Oda Kontrolü

DMS 2.5 konforlu bir kullanım için size kullanışlı bir fonksiyon 
sunuyor. Bu fonksiyon ile kullanıcı odadan bir süre için ayrıldığında 
yönetici oda sıcaklığını koruyabilir ve yönetici oda sıcaklığını 
kullanıcı odaya giriş yapmadan ısıtabilir ve soğutabilir.

İşlevler
Yönetici İdareci Kullanıcı

Tümüne Erişim Değiştirilebilir

Kontrol/
İzleme O O O

Bölge 
Yönetimi O O X

Program O O O

Enerji 
Paylaşımı O O X

Sistem 
Ayarları O X X

Administrator

User_A

User_B

User_C

User_D

Her kullanıcı yalnızca 
erişmesine
izin verilen üniteleri kontrol
edebilir ve izleyebilir.

Dolu Dışarıda

24
oC 26

oC
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DMS 2.5 

Sezgisel İzleme

Geliştirilmiş Grafik Ekran

DMS 2.5 canlı, sezgisel grafik ekranıyla sistemin çalışmasını izleme görevini basitleştirir. Simge tabanlı, renk kodlu ünite kontrolü iç unitenin 
durumunu anlamayı kolaylaştırır. Kullanışlı ve şık kontrol bölümü yönetimi daha da kolay hale getirir. 

Güçlü Veri Yedekleme

Kritik veriler DMS 2.5 SD bellek kartında güvenli bir şekilde 
depolanır. Bu verilere şunlar dahildir:

• İç/dış ünitenin adı

• Güç dağıtım verileri 

• Çalışma gecmişi 

• DMS güç açma/kapatma gecmişi

• Sistem ayarları

Kullanıcı dostu simge tabanlı ünite kontrolü

Kullanımı kolay ve
şık kontrol 
bölümü

Renkli gösterge ve simgeler iç ünitenin
durumunu anlamayı kolaylaştırır

Data Back-up
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DMS 2.5 

Hızlı tepki veren, verimli hizmet

Hızlı, Kolay Servis Bilgilendirme

DMS 2.5 internet üzerinden kolayca uzaktan kontrol etme ve izleme imkânı sağlar. Kullanıcıların özel hesaplarına arıza durumunda e-posta 
gönderilebilir.

Kullanıcı Tarafından Düzenlenebilir Kontrol Mantığı

Kullanıcılar aritmetik ve koşullu parametrelerle kontrol mantığını düzenleyebilir. Bu sayede enerji verimli bir biçimde kullanılabilir ve 
tüketim çeşitli çalışma koşulları için azaltılabilir.

Arıza E-posta

Uzak Hizmet

*Örnek: Dış mekân sıcaklığına göre enerji tasarrufu işlevi, çalışma ayarı.

EHP / ERV / AHU
Parametreler

Aritmetik Denklem 
İşleviVE

VEYA

EHP / ERV / AHU
Parametreler değişir

Sıcaklık, Güç, Mod...... <, >, =, =>, =<, Average Setting temp, Power, Mode, Fan speed......

Mantık Dış mekân sıcaklığı < Oda
sıcaklığı)

Oda sıcaklığı < Dış mekân
sıcaklığı

Kontrol ERV’yi Aç (Soğuk Hava Girişini
Aç) Klimayı Aç

Dış mekân sıcaklığı < 10 Dış mekân sıcaklığı > 25

Isıtma Modu Soğutma Modu

Room

Outdoor
WINTER SUMMER
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DMS 2.5 

Genişletilmiş bölge yönetimi

Kullanışlı Geçmiş Yönetimi

DMS 2.5 iç ünitenin çalışma ve hata geçmişini kaydeder. Kaydedilen 
geçmiş, klimanın çalışmasını analiz etmeyi ve üniteye bakım 
gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.

Enerji Paylaşım Sistemi

DMS 2.5 maksimum 256 iç üniteye kadar enerji paylaşımını mümkün 
kılar. Güç ölçer-saat, kullanım süresi ve kullanım oranı için sorgu 
verisi sağlar. Bir yıllık güç dağıtım verileri depolama alanına 
kaydedilir. Bu dosyalar Microsoft Excel formatında kaydedilir.

Akıllı Merkezi Yönetim

DMS 2.5 akıllı, merkezi, bölgesel yönetim imkânı sunar. Kablosuz 
ve kablolu uzaktan kumanda kısıtlamaları çalışmaların daha iyi 
yönetilebilmesini sağlar. Sıcaklık sınırı ayarı ve çalışma modu 
kısıtlaması kontrol seçeneklerini zenginleştirir.

Gaz Ölçer Arayüz Modülü

Güç ölçer arayüz modülü DMS 2.5 enerji paylaşımı, her bir güç ölçer 
için güç tüketim görüntülemesinde kullanılabilir.

Genişletilmiş Kontak Arabirimi

Genel kullanıcılar, idareciler ve yöneticiler kimlik ve parola ile ayrı 
ayrı kaydedilebilir. Yöneticilerin (hizmet yöneticileri) kullanıcıya 
göre DMS 2.5 yetki seviyelerini ayarlama yetkisi vardır.

Bina Kontrol Sistemi

Yangın Kontrol Sistemi Hata Durumu Göstergesi

Çalışma Kısıtlama

1. Açma/Kapama işlemini yürütme zamanı
2. Günlük toplam çalışma süresi
3. Planlı çalışmayı yürütme zamanı

Çalışma Geçmişi 

1. Hatanın oluştuğu ünitenin adı
2. Hata ayrıntıları
3. Hatanın oluşma/çözülme zamanı
4. Hata durumu (çözüldü / çözülmedi)

Hata Geçmişi

A Bölgesi

Indoor Unit Operation State

1. Operation Data Accumulation
    and Power Distribution

2. Data Extract
    - Excel Format

140kWh

5th Floor

610kWh

4th Floor

460kWh

3rd Floor

360kWh

2nd Floor

180kWh

1st Floor
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Merkezi Kontrol
Uyumlu Arayüz Modülleri

Arayüz Modülleri ile iletişimi optimize edin

MIM-N01

MIM-N01 dış üniteler ve farklı iletişim modeline sahip üst seviye 
kumandalar arasında bir iletişim arayüz modülüdür. Kullanıcılar bir 
dış ünite için bir arayüz modülü bağlayabilirler. Bireysel kontrol için, 
MIM-N01 maksimum 48 iç üniteyi, grup kontrolü için maksimum 16 
grubu destekler.

MIM-N10

MIM-N10 ERV ve kumanda arasında iletişim arayüz modülüdür. 
Bireysel kontrol için, MIM-N10 maksimum 16 ERV, grup kontrolü için 
maksimum 16 grubu destekler.
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Bireysel Kontrol

Basit & Güvenli Bireysel Kontrol
Tekli kontol sistemi, klimalarınızı kolayca kontrol etmenizi sağlayan çeşitli kablolu ve kablosuz kumanda seçenekleri sunar. Kullanıcı, 
şartlandırdığı ortama en uygun kumandayı seçebilir.

MR-EH03R

AR-KH00R

MWR-WE13RN

MWR-SH10RN
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Bireysel Kontrol
Kolay, kullanışlı işlem

Kablosuz Uzaktan Kumanda  
MR-EH03R

Bu kablosuz uzaktan kumanda ile açma/kapatma, sıcaklık ayarı, 
mod değişimi, fan hızı ayarı, üleme yönü ayarı gibi çeşitli kontrol 
işlevleri gerçekleştirilir. Geniş ekrana ve rahat tuşlara sahip bu 
kumanda; alttaki ek özellikler ile birlikte, kullanıcılara kolay ve rahat 
kontrol imkânı sağlar.

• Filtre kirlilik uyarısı sıfırlama

• Basit zaman planı

• Ayrı ayrı kanat kontrolu (belirli iç ünite modellerinde)

• En fazla 4 iç üniteye kadar kanal adresi ayarlama

Kablolu Uzaktan Kumanda

MWR-WE13RN

MWR-WE10N kablolu, birleşik model ile klima, ısı geri kazanım   
cihazı, DX bataryalı ısı geri kazanım cihazı ve AHU Kit modelleri 
kontrol edilebilir. Açma/kapatma, mod seçimi, fan hızı ayarı, üleme 
yönü ayarı, sıcaklık ayarı, Uyku modu ve Sessiz mod gibi zengin 
kontrol işlevlerine sahiptir. Çocuk kilidi, otomatik durma modu, 
farklı izin seviyeleri ve kablosuz uzaktan kumanda kısıtlaması gibi 
özelliklerle kullanıcılar sistemi daha iyi yönetebilir. Net, parlak LCD 
arka ışıklı ekranla kullanıcılar hataları görüntüleyebilir ve dahili 
oda sıcaklığı sensörü tarafından desteklenen yaz çalışma modunu 
uygulayabilir. Operatörler şu gibi ek kontrol özellikleriyle sistem 
klimalarını kolayca ve rahatça yönetebilir.

• Ayrı ayrı ve grup kontrolü (maksimum 16 iç ünite)

• Filtre değiştirme alarmını sıfırlama

• Haftalık plan ayarı (A/C, CRV, A/C+ERV)

• İstisna tarih ayarı

• Ayrı ayrı kanat kontrolü (belirli iç ünite modellerinde 
desteklenir)

• MWR-WW00N (DVM Hydro için)

AR-KH00R

Uzaktan kumandanın yuvarlak ve döndürülebilen tuşu  hava akışı 
ayarlamak için eğlenceli bir yol sunar.

•  Hızlı ve sezgisel kullanım

•  Sıralı işlev düzeni ile kolay kullanım

• Geliştirilmiş okunabilirlik (Geleneksel kumandalara göre %150 
geliştirilmiş)

•  Konforlu soğutma düğmesi

Kablosuz Sinyal Alıcı    
MRK-A00 / A10N

Bu kablosuz sinyal alıcı, MRW-10A alıcı kablosu ile birlikte calışır. 
Basit açma/kapatma kontrolu sunar, ayrıca göstergeleri vasıtasıyla 
iç ünite çalışma durumunu, hata ve filtre kirliliği uyarılarını 
bildirmek gibi özelliklerle sistemin daha iyi izlenmesini sağlar.

Basitleştirilmiş Kablolu Uzaktan Kumanda 

MWR-SH10RN

Basitleştirilmiş kablolu uzaktan kumanda; açma/kapatma, 
sıcaklık ayarı, mod değişimi, fan hızı ayarı, üleme yönü ayarı, filtre 
kirlilik uyarısı sıfırlama gibi kontrol özellikleri sağlar. Kullanıcılar 
maksimum 16 iç üniteyi grup halinde kontrol edebilir. Hata kodu 
görüntüleme sorunların çözülmesini kolaylaştırırken mod kilidi ile 
Heat Pump sistemlerde karışık mod seçimi nedeniyle çalışmanın 
durması engellenir.

ERV Kablolu Uzaktan Kumandası 
MWR-VH12RN

ERV kablolu uzaktan kumanda iç ünitelerle senkronize biçimde 
çalışır ve maksimum 16 ERV’nin ayrı ayrı veya grup halinde kontrol 
edilmesini sağlar. Diğer kontrol işlevleri arasında açma/kapatma 
kontrolü, çalışma modu (by-pass, ısı geri kazanım), fan hızı ayarı 
ve basit zaman planı bulunur. Ayrıca hata kodu görüntüleme ile 
sorunların çözülmesini kolaylaştırır. 

Harici Oda Sensörü      
MRW-TA

Bu harici oda sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığı hassas biçimde 
algılanır. 12 m uzunluğunda kabloya sahiptir.
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Bina Otomasyon Sistemi

Bina otomasyon sistemi entegrasyonu ile hatasız operasyon, düşük maliyetler
Samsung Bina Otomasyon Sistemi, diğer sistem ekipmanları ve klimaların entegre yönetimi için çeşitli kontrol işlevleri sağlar. Böylece 
verimli ve ekonomik bir çalışma ortamı elde etmek kolaylaşır.



188

Bina Otomasyon Sistemi
BACnet arayüzü

BACnet Arayüzü 

MIM-B17BRN

BACnet arayüzü; bina otomasyonu sistemi entegrasyonu sayesinde, 
klima ağını çeşitli yollarla kontrol etmeyi kolaylaştırır. 256 iç üniteye 
kadar iç ünite kontrol imkânı sunar, S-Net3 ile birlikte kullanılabilir .

• Açma / Kapatma
• Mod Seçimi
• Sıcaklık ayarı
• Fan hızı/Üleme yönü
• ERV çalışma modu
• ERV fan hızı

• Filtre kirlilik uyarısı
sıfırlama
• Kullanıcı kontrol
kısıtlaması
• Çalışma modu kilidi
• Sıcaklık ayarı limiti
• Acil durum durdurma
• Harici kontak ile çıkış

Kontrol

• Açma/Kapatma 
kontrolü
• Çalışma modu
• Ayarlanan hedef 
sıcaklık/
Oda sıcaklığı
• Fan hızı/Üfleme yönü
• ERV çalışma modu
• ERV fan hızı
• Filtre kirlilik uyarısı
• Kullanıcı kontrol 
kısıtlaması

• Kompresör devrede/
değil
• Enerji paylaşımı
• Çalışma modu kilidi
• Sıcaklık ayarı limiti
• Giriş/Çıkış kontak
durumu
• Acil durum durdurma
• Hata kodu

İzleme

Bağlantı

E
th

e
m

e
t

BACnet BMS

RS485
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Bina Otomasyon Sistemi
Lonworks arayüzü

LonWorks Arayüzü 

MIM-B18BRN

LonWorks yönetim sistemine Lon bağlantısı kurmaya yönelik bir 
arayüz olan LonWorks ağ geçidi, kullanıcılara klima sistemlerini 
yönetmeleri için daha kolay bir yol sağlar. 128 iç üniteye kadar 
kontrol edebilir, S-Net 3 ile birlikte kullanılabilir. 

• Açma / Kapatma
• Mod Seçimi
• Sıcaklık ayarı
• Fan hızı/Üfleme yönü
• ERV çalışma modu
• ERV fan hızı

• Filtre kirlilik uyarısı
sıfırlama
• Kullanıcı kontrol
kısıtlaması
• Çalışma modu kilidi
• Sıcaklık ayarı limiti
• Acil durum durdurma
• Harici kontak ile çıkış

• Açma/Kapatma kontrolü
• Çalışma modu
• Ayarlanan hedef 
sıcaklık/
Oda sıcaklığı
• Fan hızı/Üfleme yönü
• ERV çalışma modu
• ERV fan hızı
• Filtre kirlilik uyarısı
• Kullanıcı kontrol 
kısıtlaması

• Kompresör devrede/
değil
• Enerji paylaşımı
• Çalışma modu kilidi
• Sıcaklık ayarı limiti
• Giriş/Çıkış kontak
durumu
• Acil durum durdurma
• Hata kodu

Kontrol İzleme

Bağlantı

RS485

F
T

T
-1

0
A

LonWork BMS
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Zen Manager (Uzaktan Yönetim Sistemi)

7/24 Sistem çalışmasını en rahat şekilde uzaktan 
izleyin
Zen Manager internet üzerinden kusursuz uzaktan kontrol ve  24 
saat izleme imkânı sunar. Kullanıcılara sistemin çalışma durumu 
hakkında bilgilendirmek için kullanıcı raporları ve bildirimler sunar.

Grup yönetimi

Zen Manager ile kullanıcılar bir merkezi noktadan, birçok projedeki 
sistemleri yönetebilir ve kullanım bilgilerini kıyaslayabilir ve 
buralardaki kullanımları karşılaştırabilir.

Uzaktan arıza bildirimi

Zen Manager, uzaktaki arızayı bildirir, arıza nedenini inceleme imkâ-
nı sunar ve servis bilgilendirmesi yapabilir.

Kullanıcı dostu arayüz

Grafikler, liste görünümü ve iç ünite araçları ile kullanımı kolaylaştı-
rır.

Mobil uygulama

Mobil uygulama her yerden izleme, kontrol ve arıza algılama imkânı 
sunar. 

Veri analizi

Kullanıcılar çalışma süresi ve güç kullanımını analiz edebilir ve çev-
rim verilerini yedekleyebilir.

Raporlar

Kullanıcılar haftalık ve aylık raporlarla kullanım trendlerini takip  
edebilir.

RMS Web

RMS Server

RMS Mobile Web

DMS2

İç Ünite Dış Ünite

DMS

Merkezi Kontrol Odası

Internet

Merkezi Kontrol

RM merkezi

Klima sistemi

ZenManager Mobil RM merkezi
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Misafir Odası Yönetim Sistemi

Gereksiz enerji tüketimi ve maliyetlerden kaçının
Samsung Konuk Odası Yönetim Sistemi, kullanıcıların boş bir odayı 
soğutmak için harcayacakları enerjiden tasarruf yapmalarını sağlar. 
Anahtar kart yerine yerleştirildiğinde klima calışır, anahtar kart 
çıkarıldığında ise kapanır.  

Harici kontak arayüz modülü harici kontak sinyaliyle doğrudan iç 
ünitenin kontrol edilmesini sağlar. Pencereyle senkronize olarak 
iç ünite kontrolü de mümkündür. Basit bir girdi ile acil durum 
durdurma fonksiyonu kullanılabilir. Ayrıca bu harici kontak arayüz 
kartı, role bağlantısıyla çalışma ve hata durum bilgisi verebilir. 
Ayrıca modül, role kontakları aracılığıyla iç ünite çalışma/hata 
durumu bilgileri oluşturur.

Anahtar Kart

Aç/Kapa Aç/Kapa Hata Aç/Kapa

Pencere Anahtarı

(Duvar Tipi İç Üniteler: Sadece dahili EEV olan modeller harici kontak sinyalini destekler.)

Pencere Anahtarı Hata Uyarısı
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Yeni DVM-Pro

Yenilikçi tasarım araçlarıyla klima sisteminizi 
özelleştirin 

Samsung'un yeni DVM-Pro programı, AutoCAD tabanlı CAD 

modunda veya Windows® tabanlı satış modunda kullanılabilen 

gelişmiş bir tasarım otomasyon aracıdır. Bu yeni program 

kullanıcıların en uygun sistem klima ekipmanını seçmelerine 

yardımcı olur. Böylece kullanıcılar kendi klima sistemlerini 

kolayca ve hassas olarak tasarlayabilir. 

Satış modu

Satış modu kullanıcıların aşağıdaki kategoriler arasından 

seçim yaparak klima sistemlerini özelleştirmelerini sağlar: 

•	 	Bağlantı.	İç ünite , dış ünite ve aksesuar bağlantıları 

•	 	Bakır	boru	tesisatı.	Manuel veya otomatik seçim. Sistem 
Kontrolü ve kapasite simülasyonu foksiyonları 

•	 	Kablolama. İç/dış/kontrol üniteleri ve elektrik güç 
ölçerlerin iletişim kablolamasının otomatik şeması 

•	 	Kontrol	sistemi.	Otomatik olarak kontrol ünitesi seçimi

•	 	Rapor.	Teknik özellikler, DWG ve BMP formatında 
çizimler, fiyat teklifi

CAD modu

Hızlı, kolay, hassas tasarım yapma imkânı sunan CAD 

modu, kullanıcıların AutoCAD ek yazılımını kullanarak klima 

sistemlerini özelleştirmelerini sağlar. (AutoCAD yeni DVM-

PRO'ya dahil değildir.) Bu modda şu özellikler bulunur: 

•	  Otomatik	hesaplama. Soğutucu akışkan mitkar ve drenaj 
tesisatı boru çapları

•	  Otomatik	seçim. Refnet joint, kollektör joint ve dağıtıcı kit  

•	 	Sistem	kontrolü. Montaj kontrolü ve ilave soğutucu 
akışkan miktarı

•	 	Kontrol	sistemi	seçimi. Kolay kontrol sistemi seçimi

•	 	Otomasyon	raporu. Bakır boru tesisatı montaj şeması, 
ekipman listesi ve fiyat teklifi

* Yeni DVM-Pro için Samsung 
Türkiye Sistem Klima Departmanı 
ile irtibata geçin.

http://pvi.samsung.com          İndirme Merkezi            Yazılım            NEW DVM-Proİndirin!

* E-posta: dvm.pro@samsung.com

* Programı indirme izni almak için Samsung Türkiye 
Sistem Klima Departmanı ile irtibata geçin. 

Teknik detaylarla ilgili videoyu 
izlemek için yandaki QR kodunu 
cihazınızın kamerasına okutun.

Teknik detaylarla ilgili videoyu 
izlemek için yandaki QR kodunu 
cihazınızın kamerasına okutun.
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Klima Santrali Bağlantı Paketi - AHU Kit

Kusursuz klima santrali  bağlantı olanaklarıyla 
performans ve enerji tasarrufunu optimize edin 

Samsung AHU Kit DVM S dış ünitelerinin klima santrallerine 

(AHU'lar) bağlanmasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar, 

performansı geliştirir ve verimliliği artırır. 

Özellikler arasında şunlar bulunur:

•	 IP54 su geçirmezlik sertifikası 

•	 Değişken kapasite 

•	 2,5 HP - 40 HP 

•	 Basit bina otomasyon sistemi uygulaması 

•	 0-10 V 

•	 Üfleme hava sıcaklık kontrolü
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Kontrol Sistemleri
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SINIFLANDIRMA ÜRÜN GÖRSEL

MODEL

UYGULAMADVM S

(Yeni İletişim 
Protokolü)

Tekli, FJM

Entegre
Yönetim
Sistemi

Kumanda

DMS 2  MIM-D00AN MIM-D00A

DMS 2.5 MIM-D01ARN MIM-D01AN

S-NET 3 MST-P3P MST-P3P

S-NET Mini - MST-S3W

Arayüz Modülü SIM MIM-B12RN MIM-B16

Sistem Yöneticisi
Merkezi Kontrol 

Sistemi

Kumanda

Dokunmatik Merkezi Kumanda MCM-A300N - DVM Chiller içerir

Açma/Kapatma Kumandası MCM-A202DRN MCM-A202D

Çoklu Kumanda İşlev Kumandası 
(MTFC)

MCM-C210N -

Çalıştırma Modu Seçim Düğmesi MCM-C200 - DVM S Serisi (HR Modeller hariç)

Arayüz Modülü

Merkezi Kumanda
Arayüz Modülü

- MIM-B13D

 - MIM-B13E

MIM-N10 - ERV (Yeni İletişim Protokolü)

Uyumlu Arayüz Modülü MIM-N01 MIM-N01
Eski ve yeni protokol arasında

dönüştürücü
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SINIFLANDIRMA ÜRÜN GÖRSEL

MODEL

UYGULAMADVM S

(Yeni İletişim 
Protokolü)

Tekli, FJM

Kablolu Uzaktan Kumanda

MWR-WE13RN MWR-WE10

MWR-WW00RN - DVM S Hydro Ünitesi

Kablolu Uzaktan Kumanda -
MWR-WH00
MWR-WH02

Bağlantı Kablosu: 10 m
Bağlantı Kablosu: 3 m

Basitleştirilmiş Kablolu
Uzaktan Kumanda

MWR-SH10RN -

Basitleştirilmiş Kablolu
Uzaktan Kumanda

- -  MWR-SH00

Basitleştirilmiş Kablolu
Uzaktan Kumanda

MWR-VH12RN  MWR-VH02 ERV

Kablosuz Uzaktan Kumanda (H/P) AR-EH03R MR-EH00

Kablosuz Uzaktan Kumanda - MR-EH01

Kablosuz Sinyal Alıcı Paketi
(alıcı kablosu ile)

MRK-A10N MRK-A10N
DVM S Serisi (Kanallı iç ünite için)

Tekli Duct S

Kablosuz Sinyal Alıcı - MRK-A00

Kablosuz Sinyal Alıcı Kablosu - MRW-10A

Harici Oda Sensörü MRW-TA MRW-TA

Harici Oda Sensörü MRW-TS MRW-TS Duct S (Bölge Kumandası için)

Wi-Fi Kiti - MIM-H02 Tekli Inverter Kaset ve Kanallı

FJM Wi-Fi Kiti - MIM-H03 FJM

Multi Wi-Fi Kiti MIM-H03RN - NASA

Arayüz Modülü

FCU Kiti MIM-F00N - DVM Chiller

HUB PBA MIM-F10N - DVM Chiller

RAC Dahili Santral - MIM-A00
FJM (kablolu uzaktan kumanda ve
harici bağlantı arayüz modülünü

bağlamak için)

Bina Otomasyon Sistemi

Bina Otomasyon Modülü

ZenManager MST-R5D MST-R5D

LonWorks Arayüzü MIM-B18BRN MIM-B18

LonWorks Arayüzü (Yeni) MIM-B18BN MIM-B18BN DVM Chiller içerir

BACnet Arayüzü MIM-B17N MIM-B17

BACnet Arayüzü (Yeni) MIM-B17BRN MIM-B17BN DVM Chiller içerir

LonWorks Arayüzü - MIM-B07

Konuk Odası Otomasyon 
Modülü

Harici Bağlantı Arayüz Modülü MIM-B14 MIM-B14

Anahtar Kart Arayüz Modülü - MIM-B02


