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Oblasti použitia
Pre sofistikovaný a pohodlný prívod teplej
vody obytnej jednotky kompatibilný s
jednotkami vyrobenými od roku 2013

Modely ohrievaču vody E:

> DSX / DSX Touch

> CFX-U

> DEX / DEX 12 (vyžaduje sa FXE)

> CEX / CEX-9 (vyžaduje sa FXE)

> CEX-U / CEX 9-U (vyžaduje sa FXE)

> MCX / MCX Blue (vyžaduje sa FXE)

> MBX Lumino (vyžaduje sa FXE)

Inteligentná regulácia teplej vody prostredníctvom aplikácie
Domáci server HSX pre Smart Control
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s napájaním

1) Zohľadnenie steny

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 11.19 9100 až 94720
iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Popis

> Integrovaný server s radičom WLAN a rádiovým adaptérom
   ako rozhranie medzi riadiacou aplikáciou (pre tablety a smartfóny
   od iOS 9 alebo AndroidOS 4.4) a okamžitými ohrievačmi vody

> Serverový softvér poskytuje všetky potrebné služby na reguláciu
   výstupnej teploty okamžitého ohrievača vody s aplikáciou a
   na zobrazenie prevádzkových údajov.

> Priame spojenie s tabletom / smartfónom alebo na integráciu
   do existujúcej infraštruktúry WLAN

> Intuitívne nastavenie teploty

> Je možné osem rôznych užívateľských profilov

> Na domáci server je možné prihlásiť až desať prietokových
   ohrievačov vody CLAGE. Okamžité ohrievače vody môžu byť
   prevádzkované paralelne s domácim serverom a rádiovými
   diaľkovými ovládačmi.

Smart Control: zábavné úspory

Okamžité energeticky úsporné ohrievače vody sú skryto nainštalované  a
teplotu je možné pohodlne regulovať a digitálne nastaviť pomocou aplikácie
„Smart Control App“ na tablete / smartfóne. Každý kohútik má svoj vlastný
okamžitý ohrievač vody založený na potrebách pre dokonale temperovanú
vodu.

Užívateľ

Nastavenia, ktoré nastavuje každý užívateľ individuálne
a ktoré možno vyvolať rýchlosťou blesku pomocou jeho ikony.

Štatistiky

Pohľad na tablet / smartfón postačuje na kontrolu
životnosti, spotreby vody a energie.
To zaručuje transparentnosť nákladov.

Ciele úspory

Ciele sporenia definované používateľom sú prezentované
hravým spôsobom. Takže šetrenie je zábava.

Home Server HSX pre aplikáciu ovládania »Smart Control«
Číslo výrobku:

Napätie [100 - 240 V (50/60 Hz)]:

WLAN [GHz]:

Dosah siete WLAN [m]: nezávislý na budove

Rádiofrekvenčný rozsah [MHz]:

Dosah rádia 1) [m]:

Okolitá teplota [° C]

Vlhkosť vzduchu [%]: <70 (bez kondenzácie)

Maximálny počet prietokových ohrievačov vody

Hmotnosť [kg]:

Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:

Inteligentná regulácia teplej vody prostredníctvom aplikácie

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
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Rozmery v mmPri inštalácii sa musia dodržiavať montážne
a prevádzkové pokyny.

Ovládajte tablet / smartfón

Domáci server ako rozhranie (rádio a WLAN)

Skrytý inštalovaný okamžitý ohrievač vody CLAGE

Domáci server so zdrojom

Inteligentná regulácia teplej vody prostredníctvom aplikácie

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Domáci server HSX pre Smart Control
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026 01 Vyšný Kubín

Telefón: +421 911 150 355
kama@kama.sk
> www.kama.sk

Rozšírenie pre inteligentné ovládanie (voliteľné)

Obojsmerná brána na pripojenie až piatich prietokových
ohrievačov vody zo servera CLAGE Home Server do systému
zbernice KNX® pre automatizáciu budov.

HS-K KNX® Gateway: Č.-.o.: 3200-34034

Bezplatná aplikácia »CLAGE Smart Control« (povinné)

Aplikácia na používanie systému »Smart Control«, ktorá je k
dispozícii zadarmo v obchode App Store alebo v obchode Google Play.

FXE (voliteľné)

Rádiový adaptér na pripojenie okamžitého ohrievača vody k
domovskému serveru. Toto rozšírenie je potrebné, ak zariadenia
ešte nie sú vybavené diaľkovým ovládačom FX.

FXE: Č.-o.: 3200-34035

Inteligentná regulácia teplej vody prostredníctvom aplikácie
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