NYT CZ-TACG1 PANASONIC WI-FI-KIT

Avanceret smartphone-styreenhed til
boliganlæg
Styr driften af luft til luft-varmepumper med Panasonic Comfort
Cloud samt yderligere funktioner, der er tilgængelige via skyen hvor
og når som helst. Én bruger kan styre op til 200 enheder samt
oprette forskellige brugere og rettigheder. Energiovervågning er
også mulig, hvilket giver mulighed for at reducere
driftsomkostningerne endnu mere.
Nye muligheder, nye anvendelser
1. Familier: Der kan oprettes forskellige brugere, så børn
udelukkende kan styre deres eget værelse. Et sommerhus kan køles
eller opvarmes på forhånd via fjernbetjening. Eller der kan slukkes
via fjernbetjening, hvis nogen har ladet systemet stå tændt.

Mere end en styreenhed i din telefon
· Nye grænser for styring
· Energiovervågning og statistik
· Skalerbarhed og brugerstyring

2. Ejere af flere lejemål: Kan håndtere forskellige steder, op til
200 enheder med kun én smartphone. At kende forbruget for
hvert sted og få fejlkoder via fjernbetjening giver bedre og hurtig
vedligeholdelse.
3. Små og mellemstore kontorer: Ejeren kan nemt styre forskellige
lokaler på kontoret og give medarbejderne adgang enhed for enhed.
Giver også oplysninger om, hvor der muligvis spildes energi på
opvarmning og køling for at fremme bedste praksis for komfort.

NYT CZ-TACG1 PANASONIC WI-FI-KIT
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Avanceret smartphone-styring til RAC-sortiment

Specifikationerne i dette katalog er gældende, dog med forbehold for trykfejl. Som følge af den nytænkning og videreudvikling der løbende finder sted for at forbedre produktet, kan producenten foretage mindre ændringer uden forudgående varsel. Dette katalog eller dele heraf må ikke gengives uden udtrykkelig tilladelse fra Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic tilbyder sine kunder banebrydende teknologi, som er specielt designet til at sikre, at vores
klimaanlæg leverer endnu højere ydeevne.
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Nye grænser for styring
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Energiovervågning og statistik

Med Panasonic Comfort Cloud kan brugeren styre alle funktionerne i varmepumpen og mere endnu.
Alle funktioner til sikring af maksimal komfort, f.eks. tilstand, luftstrømmens retning,
ventilatorhastighed, temperaturindstilling og -tilstand, kan nemt styres via Panasonic Comfort Cloud.
Men yderligere funktioner kan også nemt styres via appen, herunder:
· Alle til/fra på én gang. For steder, som har mere end én enhed, kan brugeren slå alle enhederne til
eller fra med et enkelt klik.
· Indstil en ugentlig timer. Der kan nemt, intuitivt og hurtigt indstilles op til 6 hændelser om dagen, 42 om ugen.
· Forvarmning eller -køling. Indstil et komfortabelt niveau i huset eller på kontoret - før du ankommer!
· Underretning med fejlkoder. Hvis der opstår problemer, vises en fejlmeddelelse eller en vedligeholdelseskode.

At kende hver enheds energiforbrug er afgørende for at kunne reducere energiregningen. Panasonic
Comfort Cloud gemmer energiforbruget* for hver enhed, som derefter kan vises i enkle og effektive
statistikgrafer. Denne funktion er tilgængelig fra TKE- og UKE-generationen.
Med den ugentlige timer kan driften justeres for at optimere energiforbruget.
*Datanøjagtigheden af det estimerede energiforbrug afhænger af strømforsyningskvaliteten.
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Skalerbarhed og brugerstyring
Det er nemt at medtage yderligere enheder og steder samt flere brugere med forskellige
adgangsrettigheder. Dette skaber flere muligheder for at styre et familiehus eller et sommerhus og
giver også mulighed for små/mellemstore kontorer eller udlejningsejendomme.
· Op til 200 enheder. Op til 10 steder (20 enheder pr. sted)
· Styringsrettigheder for brugere. Hovedbrugeren kan oprette andre brugere med begrænsede
rettigheder til enheder og opsætning

CZ-TACG1 Panasonic wi-fi-kit
Indendørsenhed

Netværksadapter
(CZ-TACG1)

Download gratis app

Andre hardwarekrav
(køb og abonner separat)

Router

Internet

Smartphone

Panasonic Comfort Cloud

INDGANGSSPÆNDING

DC 12 V

Effektforbrug

Maks. 660 mW

Størrelse (H x B x D) mm

66 x 36 x 12

Vægt

Ca. 85 g

Grænseflade

1 x trådløst LAN

Trådløst LAN Standard

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvensområde

2.4 GHz bånd

Kryptering

AES

Kompatibilitet: Det meste af Panasonics sortiment til boliger er kompatibelt med CZ-TACG1 WLAN-tilbehør: CS-XZ**TKEW, CS-Z**TKEW, CS-TE**TKEW, CS-TZ**TKEW, CS-FE**UKE, CS-FZ**UKE, CS-PZ**TKE, CS-UZ**TKE, CS-KE**TKE, CS-BE**TKE, CS-DE**TKE, CS-Z**TKEA, CS-Z**UFEAW,
CS-Z**UB4EAW, CS-Z**UD3EAW, CS-E**SKEW, CS-XE**SKEW, CS-Z**SKEW, CS-XZ**SKEW, CS-TZ**SKEW, CS-UZ**SKE, CS-PZ**SKE. VKE-generationen er også kompatibel.
Bemærk: visning af indendørstemperatur og visse særlige funktioner er ikke tilgængelige via appen til alle modeller.
Sprog: Tilgængelig på 19 europæiske sprog: Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, tysk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, ungarsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, slovensk, spansk, svensk og tyrkisk.

Hvis du vil vide mere om, hvad Panasonic kan gøre for dig,
så se her: www.aircon.panasonic.eu
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland

