LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

МА Сензорно
дистанционно
управление
PAR-CT01MAA-S/SB/PB

PAR-CT01MAA

PAR-CT01 – многофункционално и
елегантно
Дистанционното управление PAR-CT01MAA с пълноцветен дисплей дава възможност за
управление на климатици за жилищна и търговска среда. Разполага с удобен за потребителя персонализируем 3,5-инчов LCD сензорен дисплей и се предлага в бял или изискан
черен цвят, подходящ за всеки дизайн.

// Удобен за потребителя интерфейс

// Персонализиране

// Bluetooth® Low Energy технология

Благодарение на шрифта върху цветния сензорен дисплей, работата с
климатика е изключително лесна. За
Ваше улеснение върху началния екран, е възможно да се визуализират
различните функции.

Дисплеят предлага висока гъвкавост
по отношение избора на цвят. За улеснение на потребителския интерфейс,
може да се използва конфигурацията за
ограничени настройки на потребителя,
която показва само основни настройки
като ВКЛ./ИЗКЛ., температура или честота на въртене на вентилатора. Показаните символи се минимизират.

Чрез Bluetooth® Low Energy (BLE)
дистанционното управление може да
осъществява връзка със смартфон
или таблет. Съответното приложение
е безплатно на разположение в App
Store.

• възможни са ограничени настройки на
потребителя
• възможни са индивидуални изображения
• предлага се в бял и изискан черен цвят

• Bluetooth® Low Energy технология
• лесно инсталиране
• възможност за свързване със смартфон
• многоезична поддръжка

// Характеристики
• LCD пълноцветен сензорен дисплей
• 3,5-инчов LCD сензорен дисплей
• персонализируем дисплей
• 180 възможни цветови варианта

*индивидуални изображения и функция Bluetooth® при вариантите PAR-CT01MAA-SB и PAR-CT01MAA-PB

PAR-CT01MAA

Климатичен комфорт според нуждите Ви –
лесно регулируем със смартфон

Смартфон

Сензорно
управление

Климатик

Благодарение на Bluetooth® свързване с
MA Сензорно дистанционно управление на
Mitsubishi Electric, климатикът в хотелската
стая може да се управлява изключително
лесно, чрез инсталираното на смартфона
приложение MELRemo.

Bluetooth® функция за инсталационни режими*

Bluetooth® функция за гости*

// Лесно въвеждане в експлоатация чрез смартфон

// Интуитивно обслужване чрез смартфон

Първоначалното въвеждане в експлоатация (изборът на параметрите
на функциите) може да се извърши предварително чрез смартфон.
Настройките се задават на дистанционното управление, като при влизане в помещението се активира предаването чрез BLE. Модели за
оформление също могат да се запаметят.

Гостите управляват удобно климатиците в стаите си чрез смартфон приложението на езика, използван по принцип на техния смартфон.

// Многоезична поддръжка

Смартфон приложението се показва на езика, на
който е настроен смартфонът на потребителя.

*при вариантите PAR-CT01MAA-SB и PAR-CT01MAA-PB

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Преглед на функциите
Дистанционно управление

PAR-CT01MAA-S

Описание

дизайн сензорно-кабелно дистанционно дизайн сензорно-кабелно дистанционно дизайн сензорно-кабелно дистанционно
управление
управление с Bluetooth®
управление с Bluetooth®

Модел
Съвместимост с Bluetooth®
Свързва се с
Размери (mm) Ш х Д х В
14 налични езика
Управление

Индикация

Вкл./Изкл.

PAR-CT01MAA-SB

PAR-CT01MAA-PB

бял цвят

бял цвят

–

•

изискан черен цвят
•

вътрешно тяло

вътрешно тяло

вътрешно тяло
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65 x 14 x 120

68 x 14 x 120

•

•

•

•

•

•

Режим

•

•

•

Зададена температура

•

•

•

Честота на въртене на вентилатора

•

•

•

Посока на въздушната струя

•

•

•

Вкл./Изкл.

•

•

•

Режим

•

•

•

Зададена температура

•

•

•

Честота на въртене на вентилатора

•

•

•

Посока на въздушната струя

•

•

•

Контрол на филтъра

•

•

•

Съобщения за грешки

•

•

•

Стайна температура

•

•

•

Ограничение на зададената стойност

•

•

•

Дневни и седмични програми

•

•

•

Режим „Night Set Back“

•

•

•

Приложенията могат да се изтеглят за iPhone от App Store, а от лятото на 2018 г. за смартфони с Android – от Google Play Store.

// Размери

Единица: mm
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Запазваме си правото на изменения при
техническите данни и информацията в този
флаер. Възможно е цветовете леко да се
различават от цветовете, показани в този
флаер.
Изображенията служат само за илюстративни цели.

