
Max. 64 vnitřních jednotek

Klimatizační jednotka je nastavena tak, aby fungovala v automatickém režimu 
od 8:00 do 20:00.

OVLADAČE - CENTRÁLNÍ OVLADAČ

OVLADAČE - BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ

RG-57

50

Funkce:
• zapnutí/vypnutí
• změna rychlosti ventilátoru
• změna teploty
• nastavení žaluzie horizontální/vertikální/swing
• hodiny
• časovač
• zobrazení funkce ztlumení/vypnutí
• podsvícený display
• turbo
• noční režim 

Model  RG-57

rozměry (šířka x výška x délka) 55×140×23

napájení 1.5V(LR03/AAA)×2

Funkce:
• Připojte až 64 vnitřních jednotek
• Individuální nebo skupinové ovládání
• Zapnutí/vypnutí
• Nastavení provozního režimu
• Nastavení rychlosti ventilátoru
• Nastavení požadované teploty
• Časovač 
• Funkce uzamčení
• Funkce Swing
• Režim chlazení
• Režim vytápění
• Větrání 

Model CCM03/CCM30

rozměry (šířka x výška x délka) 179×119×74 / 180×122×78

napájení 198-242V(50/60Hz)

Vestavěný časovač vám umožňuje programovat automatický čas
zapnutí a vypnutí klimatizace.

Specifikace

Specifikace

Časovač

CCM03/CCM30
Centrální ovládání

Ovladač je multifunkční zařízení, které může ovládat až 64 vnitřních jed-
notek. Maximální délka komunikačních kabelů je 1200m.

VYPZAP



Max. 16 vnitřních jednotek

OVLADAČE - KABELOVÝ OVLADAČ

KJR-12B/KJR-29B

CCM-180A

51

Funkce:
• Zapnutí/vypnutí
• Změna provozního režimu
• Individuální, skupinové a centrální řízení
• Podpora až 64 vnitřních jednotek
• Týdenní programátor
• Zobrazení chybových kódů
• Nouzový start / zastavení
• Řízení přes internet 

Funkce:
• Zapnutí/vypnutí
• Nastavení hodin
• Nastavení režimu provozu
• Nastavení rychlosti ventilátoru
• Nastavení požadované teploty
• Časovač
• Tichý provoz
• Funkce Lock
• Funkce swing
• Funkce Follow Me 

Model KJR-12B/KJR-29B

rozměry (šířka x výška x délka)  120×120×15

napájení DC 5V

Pomocí této funkce se aktivuje čidlo teploty v ovladači. Tímto se
nahradí čidlo na sání vzduchu ve vnitřní jednotce a celý systém
se bude řídit hodnotou teploty v bezprostřední blízkosti ovladače
a ovládání teploty v místnosti bude komfortnější a přesnější

Umožňuje ovládání až 64 vnitřních jednotek. Model CCM-180A

rozmery (šírka x výška x délka) 182×123×34

napájení DC 5V

Specifikace

Specifikace

Funkce "Follow me"

Centrální ovládání

OVLADAČE - CENTRÁLNÍ OVLADAČ




