LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Compacte bedrade
bediening met
touchscreen
PAR-CT01MAA-S/SB/PB

PAR-CT01MAA

PAR-CT01 – multifunctioneel en stijlvol
De afstandsbediening PAR-CT01MAA met Full Color-display voor de sturing van klimatisatiesystemen, beschikt over een gebruiksvriendelijk personaliseerbaar 3.5" lcd-touchscreen en is
verkrijgbaar in wit of zwart, voor elk design.

// Gebruiksvriendelijke interface

// Individuele aanpassing

// Bluetooth® Low Energy

Eenvoudige lay-out van de bediening
dankzij grote, duidelijke pictogrammen
op het touchscreen. Voor een persoonlijke en gebruiksvriendelijke weergave,
kunnen ook logo's* op het startscherm
worden weergegeven.

Het display biedt een hoge flexibiliteit bij
kleurenselectie. Om de interface te vereenvoudigen kan de hotelconfiguratie
worden gebruikt, waarbij alleen de basisinstellingen worden weergegeven: AAN/
UIT, temperatuur of ventilatortoerental.
De weergegeven pictogrammen worden
beperkt.

Via Bluetooth Low Energy (BLE) kan de
afstandsbediening met de smartphone
of tablet communiceren. De bijhorende
app is gratis verkrijgbaar in de Appstore.*

• Speciale hotelinstellingen mogelijk
• Individuele logo's mogelijk
• Verkrijgbaar in wit of stijlvol zwart
• Bluetooth® Low Energy-techniek

• Eenvoudige installatie
• Smartphone-connectiviteit
• Meertalige ondersteuning

// Kenmerken
• Full Color lcd-touchscreen
• 3.5" lcd-touchscreen
• Personaliseerbaar display
• 180 kleurvarianten mogelijk

* Logoweergave en Bluetooth-functie bij PAR-CT01MAA-SB en PAR-CT01MAA-PB

PAR-CT01MAA

Individueel aangenaam binnenklimaat –
eenvoudig regelbaar op de smartphone

Smartphone

Touchscreen

Klimatisatiesysteem

Dankzij de Bluetooth-verbinding met de MA Touch
Controller van Mitsubishi Electric kan het klimatisatiesysteem in de hotelkamer eenvoudig worden bediend
via de smartphone met de app MELRemo.

Bluetooth-functie voor installatiebedrijven*

Bluetooth-functie voor gasten*

// Eenvoudige ingebruikname via smartphone

// Intuïtieve bediening via smartphone

De eerste ingebruikname (selectie van functieparameters) kan vooraf via de smartphone worden uitgevoerd. De instellingen worden overgedragen aan de afstandsbediening door activering van de BLE-overdracht bij het betreden van de ruimte. Ook
de layout kan worden opgeslagen.

Gasten kunnen comfortabel hun klimatisatie bedienen met de smartphone-app
in de op hun smartphone gebruikte taal.

// Meertalige ondersteuning

De smartphone-App wordt in de taal weergegeven,
die op de smartphone van de gebruiker is ingesteld.

*Bij de versies PAR-CT01MAA-SB en PAR-CT01MAA-PB

TECHNISCHE GEGEVENS

Overzicht van functies
Afstandsbediening

PAR-CT01MAA-S

PAR-CT01MAA-SB

PAR-CT01MAA-PB

Design Touch-bediening

Design Touch-bediening met Bluetooth®

Design Touch-bediening met Bluetooth® (zwart)
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Beschrijving
Uitvoering
Bluetooth®-compatibel
Aansluitbaar op
Afmetingen (mm) B x D x H
14 talen
Besturing

Weergave

De apps zijn voor iPhone in de App Store verkrijgbaar en vanaf de zomer 2018 voor Android-smartphones in de Google Play Store.

// Afmetingen

Eenheid: mm
Zijaanzicht
14.1 [9/16]

Achteraanzicht

120 [4-3/4]

Vooraanzicht
68 / 65 mm (PB / SB variant)

Voor technische gegevens en informatie in deze flyer
zijn wijzigingen voorbehouden. De kleuren kunnen
enigszins afwijken van de in deze flyer weergegeven
kleuren. De afbeeldingen dienen enkel ter illustratie.
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