BMS
INTERNET CONTROL

CSATLAKOZÁSI
LEHETŐSÉGEK

Csatlakozási lehetőségek és vezérlés
A Panasonic jól tudja, hogy a vezérlés és a csatlakoztatási lehetőségek milyen fontos szerepet
töltenek be a tökéletes kényelem megteremtésében, ezért olyan csúcstechnológiájú megoldásokat
kínálunk vásárlóinknak, amelyek lehetővé teszik az Aquarea légkondicionáló rendszerek
teljesítményének maximális kihasználását. A Panasonic által kifejlesztett internetes alkalmazásokkal
a világ bármely pontjáról felügyelheti a légkondicionálót, nyomon követheti és vezérelheti a rendszert,
és elérhet minden funkciót, amelyek az otthoni távvezérlőjével is rendelkezésre állnak.
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Csatlakozási lehetőségek és vezérlés

ESZTÉTIKUS
KIALAKÍTÁS
EGYSZERŰ
ELLENŐRZÉS

Fejlett vezérlő a H generációs termékekhez
Könnyebb leolvashatóság és egyszerű kezelés a teljes méretű,
pontmátrixos LCD panelnek és nagyméretű érintőpanelnek
köszönhetően
A távirányító levehető a beltéri egységről, és a nappaliba felszerelhető.

KORSZERŰ VEZÉRLÉS

A legfontosabb tulajdonságok
· Nagyméretű (3,5 hüvelykes), pontmátrixos LCD kijelző
· Nagy felbontású kijelző háttérvilágítással
· Egyszerű beállítás
· A paraméterek ellenőrzése egyszerűen, akár a nappaliban is elvégezhető.
· Innovatív, lapos kialakítás
· A vezérlőbe integrált hőmérséklet-érzékelő

Távirányító az F és G generációhoz

Új funkciók a telepítést végző szakemberek számára
· Betonszárítási üzemmód padlófűtéshez: az üzemmód szoftveres
vezérléssel lehetővé teszi a padlófűtés hőmérsékletének lassú növelését.
· Fűtés és hűtés üzemmód: a hivatalos szervizpartner vagy a beszerelést
végző hivatalos szakember a távirányító segítségével egy speciális
művelettel a helyszínen engedélyezheti a hűtés üzemmódot.
· 7 sebességfokozatú szivattyú: a szivattyú fordulatszáma a távirányítón beállítható.

Új funkciók a végső felhasználók számára
· Auto üzemmód: Automatikus átkapcsolás
fűtésről hűtésre a külső hőmérséklet
függvényében.
· Energiafogyasztás: Kijelzi a hőszivattyú
energiafogyasztását fűtés, hűtés és használati
meleg víz szerinti megoszlásban, valamint
mutatja a teljes fogyasztási értéket.
· Üdülési üzemmód: Lehetővé teszi, hogy
az üdülés után a rendszer visszaálljon
a beállított hőmérsékletre.
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Új átkapcsolási pont a távirányítón
Jobb kezelőfelület:
1. Üdülési üzemmód hozzáadása
2. Áramfogyasztás hozzáadása

1

LCD kijelző:
1. Az LCD kijelző méretének növelése
az üzemmód bal és jobb oldalon
történő kijelzéséhez
2. AUTO üzemmód hozzáadása és
a jégtelenítés kijelzésének eltávolítása
(a HEAT felirat villogásával)
3. A „not available” felirat helyett EXT SW OFF
4. kWh és óra hozzáadása
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Gomb:
5. Üdülés gomb hozzáadása
6. A kényszerítés (FORCE) és a hibanyugtázás (ERROR RESET) gomb helyzetének felcserélése

Hőmérséklet

A Panasonic bemutatta új távirányítóját, amely nagyobb teljesítményt,
kényelmesebb kezelhetőséget és maximális megtakarítást biztosít.

· Naponta 1 lépés (maximum 99 lépésben)
· Min. 25 °C - 55 °C

Nap

