STEROWNIKI CENTRALNE

AC EZ TOUCH
Efektywne zarządzanie systemami klimatyzacji za pomocą 5” wyświetlacza.
Nazwa modelu
Zmiana trybu pracy

PACEZA000
Chłodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylacja

Wymiary (S x W x G, mm)

137 x 121 x 25

Urządzenia kompatybilne

MULTI V / ERV / ERV DX / THERMA V / HYDRO KIT

Maksymalna liczba jednostek
wewnętrznych
Sterowanie indywidualne / grupowe
Blokada indywidualnych
sterowników

PACEZA000

Charakterystyka
• Interfejs przyjazny użytkownikowi
• Możliwość wprowadzenia do 200 harmonogramów
• Tryb oszczędzania energii
• Monitoring zużycia energii ( z podzielnikiem PDI)
• Funkcja podwójnej nastawy temperatury
• Ograniczenieregulacji temperatury
• Możliwość blokady indywidualnych sterowników
• Historia wykonanych operacji
• Kontrola
• Informacja ozabrudzeniu filtra
• Awaryjne zatrzymanie

64
Wł./wył, tryb pracy, ust. temp., prędkość wentylatora
temperatura / tryb pracy / bieg wentylatora / wszystko

Kontrola błędów

○

Tryb Slave (współpraca ze
sterownikiem wyższego poziomu)

○

Programowanie pracy
Dostęp zdalny

tygodniowe / miesięczne / roczne / wyjątki
Poprzez oprogramowanie klienta

Wyświetlacz stanu awarii

○

Monitoring zużycia energii
(z podzielnikiem PDI)

○

Autom. zmiana trybu pracy /
przywrócenie ustawień

○

Ograniczenie regulacji temperatury

○

Historia operacji

Error record

Cicha praca jednostki zewnętrznej1)

○

Liczba zewnętrznych portów WE/WY

1 wejście cyfrowe

Współpraca z IPv6

○

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera

1) Dostępne tylko w niektórych produktach

Przykład rozwiązania

PC

Internet

...

Jednostka
wewnętrzna

...

Jednostka
wewnętrzna

AC EZ TOUCH

ERV

Charakterystyka
Dostęp z komputera PC
Użytkownicy mogą efektywnie kontrolować każdą przestrzeń
korzystając z dostępu poprzez komputer PC. (Dostęp sieciowy:
Lokalnie konieczna jest konfiguracja sieci).

* Obsługiwane IPv6

Internet

Statystyka zużycia energii (z podzielnikiem PDI)
Statystyki stanu pracy (czas, zużycie energii) są tworzone
w celu wspomagania inteligentnego zarządzania systemem
klimatyzacji.

Tryb energooszczędny
Gdy użyta zostanie funkcja trybu energooszczędnego,
wymuszana jest zmiana trybu pracy z chłodzenia na wentylację
albo z ogrzewania na wyłączenie jednostki. (Dostępna jest tylko
dla pracujących jednostek wewnętrznych)

Programowanie
Programowanie pozwala użytkownikowi na ustawienie
harmonogramu pracy w celu maksymalizacji wydajności systemu.
Również poprzez blokadę niepożądanych operacji można
ograniczyć straty energii.

Informacja o alarmie
Wskaźnik ten uruchamia się, gdy wystąpi błąd albo nadszedł
czas wymiany oleju lub filtra. Ponieważ system HVAC jest stale
monitorowany, użytkownicy mogą natychmiast zareagować dzięki
informacji o kodzie błędu.

Sterowanie indywidualne/ grupowe
W zależności od potrzeb jednostki wewnętrzne mogą być
sterowane grupowo lub indywidualnie. Jest to przydatne w celu
jak najlepszego dopasowania się do wymagań dotyczących
monitorowania lub sterowania.

