DIGI PILOT

HOMECONTROL

DIGI PILOT to programator naścienny, który może sterować
urządzeniami pracującymi w 1 lub 2 oddzielnych strefach
grzewczych.

HOMECONTROL jest programatorem naściennym,
który z dowolnego miejsca budynku może sterować
pracą lub sczytywać parametry pracy urządzeń z nim
współpracujących w zupełnie oddzielnych strefach
grzewczych.

DIGI PILOT wyposażony został w duży, czytelny i podświetlany
ekran ciekłokrystaliczny, obrazujący w sposób graficzny
szereg funkcji informujących użytkownika, np. o tym,
w którym z programów i z jaką ustawioną temperaturą
aktualnie pracuje.

Programator potrafi również wyświetlać aktualne dane,
dotyczące planowanego zużycia energii elektrycznej przez
poszczególne urządzenia bądź strefy grzewcze.
Posiada bardzo rozbudowany programator, w którym
istnieje możliwość dokładnego obniżenia poziomu
temperatur, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie
dodatkowych oszczędności na zużywanej energii nawet
o 15% w skali roku.
Programator
umożliwia
komfortowe
zarządzanie
ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej, klimatyzacją,
wentylacją, roletami okiennymi, siecią gniazdek
elektrycznych, pracą pomy ciepła, czy też grzejnikami
elektrycznymi obsługującymi protokół IO-HOMECONTROL.
Współpracuje również z urządzeniami wyposażonymi
w sterownik COZYTOUCH PASS, tworząc przy ich udziale
nowe strefy grzewcze.
Programator daje użytkownikowi możliwość zmiany
parametrów jego pracy w dowolnym momencie.
Pozwala również zaplanować nieobecność domowników
na dowolnie wybrany okres czasu.

Widoczne są również wskazania numeru strefy grzewczej,
w której pracuje programator, aktualnego czasu oraz
aktualnego trybu pracy. DIGI PILOT oferuje 3 możliwe
do wyboru programy fabryczne Pr. 1, Pr. 2, Pr. 3, zapisane
w pamięci programatora, które nie podlegają modyfikacji.
Dla każdego z dni tygodnia użytkownik może przypisać
inny program.
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DIGI PILOT posiada blokadę rodzicielską, zawieszenie
pracy programu z automatycznym powrotem do ustawień,
możliwość wygaszenia ekranu, możliwość obniżenia
temperatury Komfort o 1˚C lub 2˚C.
Jego nowatorski design stanowi istotny walor wizualny.

1 Wyświetlacz
2 W
 ejście do menu
3
 Pokrętło nawigacji
4 Przycisk cofnij
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Wizualizacja strefy grzewczej
2 Z miana ustawień czasu,
dodawanie wartości
3 Zmiana ustawień czasu,
odejmowanie wartości
4 Aktualny czas
5 Przycisk zmiany programu
6 Przycisk zawieszenia programu
7 Wizualizacja aktualnego trybu pracy
8 Wizualizacja czasowego
zawieszenia programu
9 Wizualizacja blokady rodzicielskiej
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HOMECONTROL pozwala zaprogramować cały tydzień dla
nawet 8 stref grzewczych.
W obrębie 1 strefy grzewczej jest on w stanie zarządzać
pracą maksymalnie 15 urządzeń.
Pozwala też na szybką zmianę zaprogramowanych
uprzednio ustawień w dowolnym momencie.
Posiada blokadę rodzicielską, czasowe zawieszenie
pracy danego programu, zawieszenie pracy programu
z automatycznym powrotem do ustawień, automatyczną
zmianę czasu letniego na zimowy, niewielkie wymiary
oraz wygaszacz ekranu.

Charakterystyka techniczna
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Charakterystyka techniczna

zasilanie

~230 V, 50 Hz

zasilanie

zużycie energii

1 Wh

zużycie energii

bateryjne
1 Wh

obsługa

2 strefa grzewcza
(maks. 15 urządzeń pracujących w 1 strefie)

obsługa

2 strefa grzewcza
(maks. 15 urządzeń pracujących w 1 strefie)

podłączenie

kabel 4 x 1,5 mm2 (GIFAM)

podłączenie

kabel 4 x 1,5 mm2 (GIFAM)

sposób montażu

na ścianie (puszka przyłączeniowa)

sposób montażu

na ścianie (puszka przyłączeniowa)

wymiary (wys./szer./gł.)

84,7 x 89,7 x 28,5 mm

wymiary (wys./szer./gł.)

170 x 70 x 20 mm

temperatura pracy

0°C +40°C

temperatura pracy

0°C +40°C

cena netto (zł)

208

cena netto (zł)

349

cena brutto (zł)

256

cena brutto (zł)

429

referencja

602 032

referencja

602 250

