NY WIFI-MODUL PANASONIC CZ-TACG1

Avancerad styrning via smarttelefon för
hushållssortimentet
Styr luftvärmepumpens drift med Panasonic Comfort Cloud, och få
ytterligare funktioner som endast är tillgängliga via molnet, var som
helst och när som helst. En användare kan hantera upp till 200 enheter
och även ställa in andra användare och rättigheter. Det är även
möjligt att övervaka strömförbrukningen, så att du kan se hur du
kan minska driftskostnaderna ännu mer.
Nya möjligheter, nya tillämpningar
1. Familjer: Olika användare kan ställas in, som till exempel att barn
endast kan hantera sitt eget rum. Sommarhuset kan kylas eller
värmas i förhand på distans, eller helt enkelt stängas av på distans
om någon glömt systemet på.

Mer än bara en fjärrkontroll i din telefon
· Nya gränser för vad du kan styra
· Energiövervakning och statistik
· Skalbarhet och användarhantering

2. Ägare med flera hyresgäster: Kan hantera flera olika anläggningar –
upp till 200 enheter en enda smarttelefon. Att veta förbrukningen för
varje plats och få felkoder på distans ger bättre och snabbare
underhåll.
3. Små och medelstora kontor: Ägaren kan enkelt styra olika
kontorsrum och ge åtkomst enhet för enhet till sin personal.
Information ges även om eventuellt energislöseri vid uppvärmning
och nedkylning. Informationen underlättar bästa praxis för komfort.

NY WIFI-MODUL PANASONIC CZ-TACG1
www.eggeassociats.net

Avancerad styrning via smarttelefon för Luft till luft-sortimentet

På grund av den kontinuerliga förnyelsen av våra produkter är specifikationerna i denna katalog giltiga (förutom tryckfel) men kan utan förvarning bli föremål för smärre ändringar av tillverkaren för att förbättra produkten. Fullständig eller delvis reproduktion av denna katalog är förbjuden utan uttryckligt tillstånd från Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic erbjuder sina kunder revolutionerande teknik som är särskilt utformad för att säkerställa
att våra system levererar ännu bättre prestanda.
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Nya gränser för vad du kan styra
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Energiövervakning och statistik

Med Panasonic Comfort Cloud kan användare hantera alla värmepumpens funktioner och mer därtill.
Alla de funktioner som ger maximal komfort, till exempel driftläge, luftens flödesriktning,
fläkthastighet och temperatur, kan enkelt hanteras via appen Panasonic Comfort Cloud. Och via
appen är det dessutom enkelt att hantera ytterligare funktioner, bland annat:
· Alla Till/Från på en gång. För anläggningar med fler än en enhet kan användare koppla till eller från
samtliga enheter med bara ett enda klick.
· Ställ in veckoprogram. Ställ in upp till 6 händelser per dag, 42 per vecka, enkelt, intuitivt och snabbt.
· Värm eller kyl på förhand. Styr komforten i hemmet eller på kontoret – innan du kommer fram!
· Meddelande om felkod. En fel- eller underhållskod visas om något problem uppstår.

Att känna till hur mycket energi varje enhet använder ger dig nya möjligheter att sänka elräkningen.
I Panasonic Comfort Cloud lagras energiförbrukningen* för varje enhet och informationen kan sedan
visas i enkla och tydliga diagram. Den här funktionen är tillgänglig för TKE- och UKE-generationerna.
Med veckoprogram kan driften anpassas för en optimal energianvändning.
*Noggrannheten för den beräknade energiförbrukningen beror på strömförsörjningens kvalitet.
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Skalbarhet och användarhantering
Du kan lätt lägga till ytterligare enheter och anläggningar, och även inkludera flera användare med
olika åtkomsträttigheter. Det skapar fler möjligheter att hantera familjehus eller ett sommarhus,
samt möjligheter för små eller medelstora kontor, eller fastigheter med flera hyresgäster.
· Upp till 200 enheter. Upp till 10 platser (20 enheter per anläggning).
· Användares styrningsrättigheter. Huvudanvändaren kan konfigurera andra användare med
begränsade rättigheter per enhet och anläggning.

WiFi-modulen Panasonic CZ-TACG1
Inomhusenhet

Nätverksadapter
(CZ-TACG1)

Hämta gratis app

Övriga maskinvarukrav
(köp och prenumerera separat)
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Internet

Smarttelefon

Panasonic Comfort Cloud

INGÅNGSSPÄNNING

12 VDC

Energiförbrukning

Max. 660 mW

Storlek (H x B x D) mm

66 x 36 x 12

Vikt

Uppskattningsvis 85 g

Gränssnitt

1 x trådlöst LAN

Trådlös LAN-standard

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvensintervall

2,4 GHz-bandet

Kryptering

AES

Kompatibilitet: De flesta produkter i Panasonics hushållssortiment är kompatibla med WiFi-modulen CZ-TACG1: 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 kommer också att vara kompatibel.
Obs! Visning av inomhustemperatur och vissa andra funktioner är inte tillgängliga för alla modeller via appen.
Språk: Tillgänglig på 19 europeiska språk: bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, tyska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, slovenska, spanska, svenska och turkiska.

Gå in på www.aircon.panasonic.eu
för att se hur Panasonic bryr sig om dig
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland

