
 PANASONIC COMFORT CLOUD

Avansert styring via smarttelefon
Kontroller luft-til-luft-varmepumper med Panasonic Comfort Cloud 
med alle funksjoner tilgjengelige i enheten, pluss tilleggsfunksjoner 
som bare er tilgjengelige i skyen, hvor som helst og når som helst. 

Én bruker kan administrere opptil 200 enheter og i tillegg opprette 
forskjellige brukere og rettigheter. Energiovervåking er også mulig, 
slik ved man kan lære hvordan man kan minske driftskostnadene 
ytterligere.

Flere bruksområder

1. Familier: Forskjellige brukere kan opprettes, for eksempel kan
hvert barn styre kun sitt eget rom. Når det gjelder et hus nummer
to, kan dette kjøles eller varmes på forhånd via fjernstyring. Eller
bare slås av via fjernstyring hvis noen glemte det og lot systemet
være på.

2. Eier med flere leietakere: Kan administrere forskjellige steder,
opptil 200 enheter med bare én smarttelefon. Kan få rede på
forbruket for hvert sted og få feilkodene eksternt for bedre og rask
vedlikehold.

3. Små og mellomstore kontorer: Eieren kan enkelt kontrollere
forskjellige kontorrom og gi personalet tilgang enhet for enhet. Kan
også få informasjon om hvor det kan være energisløsing i
forbindelse med varme og kjøling, og sørge for best mulig komfort.

Mer enn en kontroll på telefonen din
· Nye grenser i Kontroll
· Energimonitor og statistikk
· Skalering og brukervennlighet



Nye grenser i Kontroll
Med Panasonic Comfort Cloud kan brukeren administrere alle funksjonene til varmepumpen og enda mer. 
Alle funksjoner inkludert i varmepumpen din, som f.eks. nanoe™ luftrenser, Econavi-sensorer, 
luftstrømretning, hastighet, temperaturinnstilling, modus … alle disse kan enkelt styres gjennom Panasonic 
Comfort Cloud. Andre tilleggsfunksjoner kan også lett administreres via appen, inkludert:
·  Alt på/av samtidig. For steder med flere enn én enhet, kan brukeren slå alle på eller av samtidig med bare

ett klikk.
· Stille inn uke-timer. Still inn opptil 6 hendelser per dag, 42 i uken, lett, intuitivt og raskt
· Forvarme eller -kjøle. Styr komforten hjemme eller på kontoret – før du ankommer!
· Feilkodevarsling. Hvis det oppstår problemer, vises en feilmelding eller vedlikeholdskode.

Energiovervåking og statistikk
Det er viktig å vite hvor mye energi hver enhet bruker under drift for å se hvordan strømregningen kan 
reduseres. Panasonic Comfort Cloud lagrer energiforbruket* til hver enhet, som deretter kan vises i enkle og 
fleksible statistikkdiagrammer. Denne funksjonen er tilgjengelig for TKE- og UKE-generasjonene.

*Nøyaktigheten av dataene for beregnet energiforbruk er avhengig av kvaliteten på strømkilden.

Skalerbarhet og brukeradministrasjon
Enkelt å inkludere ytterligere enheter og steder i tillegg til flere brukere med ulike tilgangsrettigheter. Dette 
skaper flere muligheter for å administrere familiens bolig og et hus nummer to. Det gir også muligheter for 
små/mellomstore kontorer eller eiendommer med flere leietakere.
· Opptil 200 enheter. Opptil 10 steder (20 enheter per sted)
·  Brukerkontrollrettigheter. Hovedbrukeren kan opprette andre brukere med begrensede rettigheter på

enhetene og til oppsett.
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Kontroller luft-til-luft-varmepumper med Panasonic Comfort Cloud med alle funksjoner tilgjengelige i 
enheten, pluss tilleggsfunksjoner som bare er tilgjengelige i skyen, hvor som helst og når som helst.
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Andre maskinvarekrav
(kjøp og abonnere separat)

Last ned gratis appInnendørsenhet

Panasonic Comfort CloudRouter Internett Smarttelefon
Nettverks
-adapter (CZ-TACG1)

INNGANGSSPENNING DC 12V

Strømforbruk Max. 660mW

Størrelse (H x B x D) mm 66 x 36 x 12

Vekt Ca. 85 g

Grensesnitt 1 x trådløst LAN

Trådløst LAN-standard IEEE 802.11 b/g/n

Frekvensområde 2,4 GHz-bånd

Kryptering AES

CZ-TACG1 Panasonic Wifi kit

Kompatibilitet: De fleste Panasonic-seriene er kompatible 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-generasjonen vil også være kompatibel. 
Merknad: Innendørs temperaturvisning og noen spesielle funksjoner er ikke tilgjengelige via appen for alle modeller.
Språk: Tilgjengelig på 19 europeiske språk: bulgarsk, kroatisk, tsjekkisk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, gresk, ungarsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, slovensk, spansk, svensk og tyrkisk.

www.klimaekspertene.no

Facebook/klimaekspertene
Telefon: 406 98 200
Epost: post@klimaekspertene.no




