NOVÉ OVLÁDÁNÍ
PANASONIC
COMFORT CLOUD

NOVÉ HRANICE
V OVLÁDÁNÍ

SLEDOVÁNÍ
A STATISTIKA
SPOTŘEBY
ENERGIE

ROZŠIŘITELNOST
A SPRÁVA
UŽIVATELŮ

Více než jen ovládání po telefonu.
Pokročilé ovládání přes chytrý telefon pro domácnosti.

Ovládání provozu klimatizace pomocí aplikace Panasonic Comfort Cloud a další funkce
dostupné jen při použití Cloudu odkudkoli a kdykoli. Jeden uživatel může ovládat až 200
jednotek a také nastavit jiného uživatele a práva. K dispozici je také monitor spotřeby
energie, což umožňuje zjistit způsob dalšího omezení provozních nákladů.

Nové možnosti, nové způsoby použití
1. Domácnosti: Lze nastavit různé uživatele, například jednotlivé děti mohou mít
na starosti svůj pokoj. V případě druhého domu je možné tento vzdáleně předem
ochladit nebo předem vytopit. Nebo prostě systém vzdáleně vypnout, jestliže někdo
zapomněl a nechal jej zapnutý.
2. Vlastník s větším počtem nájemníků: Možnost řízení různých míst, a to až 200
jednotek jen pomocí jednoho chytrého telefonu. Znalost spotřeby každého místa
a dálkově přístupné chybové kódy pro lepší a rychlejší údržbu.
3. Malé a středně velké kanceláře: Vlastník má snadnou kontrolu nad různými
kancelářskými místnostmi a může přiřadit pracovníkům v jednotlivých místnostech přístup
k příslušným jednotkám. Poskytování informací, podle kterých se dá zjistit, kde potenciálně
dochází k plýtvání energií na vytápění a chlazení, což podporuje optimální využití.
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Nové hranice v ovládání
S aplikací Panasonic Comfort Cloud může uživatel ovládat všechny funkce klimatizace a mnohem víc. Všechny funkce, které mohou být ve vaší
klimatizaci k dispozici, např. systém pro čištění vzduchu nanoe™ X, směr proudění vzduchu, rychlost, nastavení teploty, režim apod., mohou být
jednoduše řízeny prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud. Také některé další funkce lze snadno řídit prostřednictvím aplikace, kupř.:
· ZAPNOUT/VYPNOUT najednou. U provozoven s větším počtem jednotek je uživatel může všechny najednou VYPNOUT nebo ZAPNOUT jediným kliknutím.
· Nastavení týdenního časovače. Nastavení až 6 událostí za den, 42 za týden, snadno, intuitivně a rychle.
· Vytopení nebo vychlazení předem. Řiďte svoje pohodlí doma nebo v kanceláři již před příjezdem!
· Oznámení chybových kódů. Jestliže dojde k potížím, zobrazí se oznámení chyby nebo kód údržby.

Sledování a statistika spotřeby energie
Znalost spotřeby energie při provozu každé jednotky je klíčová, má-li se snížit účet za energii. Aplikace Panasonic Comfort Cloud ukládá informace
o spotřebě* každé jednotky, které lze znázornit v přehledných a statisticky důležitých grafech. Tato funkce je k dispozici u generací VKE, TKE a UKE.
S týdenním časovačem lze provoz nastavit na optimální využití energie.
*Přesnost odhadu spotřeby energie závisí na kvalitě zdroje napájení.
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Rozšiřitelnost a správa uživatelů
Snadné zahrnutí dalších jednotek a lokací a stejně tak zahrnutí jednotlivých uživatelů s různými přístupovými právy. Tímto je dán větší počet možností,
jak řídit rodinný dům, druhý dům a také malé a středně velké kanceláře nebo budovy s větším počtem nájemníků.
· Až 200 jednotek. Až 10 lokací (20 jednotek na lokaci)
· Přístupová práva uživatele. Hlavní uživatel může nastavit jiné uživatele s omezenými právy přístupu k jednotkám a nastavení
Kompatibilita: Většina z aplikací Panasonic Domestic, tj. řady pro domácnost, je kompatibilní s příslušenstvím CZ-TACG1 WLAN: CS-VZ**SKE, CS-XZ**VKEW, CS-Z**VKEW, CS-TZ**TKEW, CS-RZ**VKEW, CS-FZ**UKE, CS-UZ**VKE,
CS-PZ**VKE, CS-DZ**VKE, CS-Z**TKEA, CS-Z**UFEAW, CS-Z**UB4EAW, CS-Z**UD3EAW, , CS-XE**SKEW, CS-E**SKEM-M, CS-TE**TKEW, CS-FE**UKE, CS-BE**TKE, CS-DE**TKE, CS-E**PKEA, CS-E**PB4EA, CS-E**PD3EA. Také generace
VKE bude kompatibilní. Pro zabudovanou síť WLAN, např. u CS-Z**VKEW, CS-MZ16VKE a CS-XZ**VKEW, není příslušenství CZ-TACG1 požadováno.
Poznámka: Ne u všech modelů je zobrazení vnitřní teploty a některé další speciální funkce prostřednictvím aplikace k dispozici. Jazyky: K dispozici v 19 evropských jazycích: bulharština, chorvatština, čeština,
dánština, němčina, angličtina, estonština, finština, francouzština, řečtina, maďarština, italština, norština, polština, portugalština, slovinština, španělština, švédština a turečtina.

Panasonic Comfort Cloud pro ovládaní přes internet – CZ-TACG1
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Stáhněte si bezplatnou aplikaci

Chytrý telefon

Panasonic Comfort Cloud

Vstupní napětí
Příkon
Velikost (V × Š × H)
Hmotnost
Rozhraní
Bezdrátová LAN Standard
Frekvenční rozsah
Šifrování

12 V DC
Max. 660 mW
66 x 36 x 12 mm
Přibližně 85 g
1× bezdrátová LAN
IEEE 802,11 b/g/n
Pásmo 2,4 GHz
WPA2-PSK (TKIP/AES)

