
Panasonic Smart Cloud ja IntesisHome

- Moduli sisäyksikköön
- Langattomasti wifi verkkoon
- Ohjaus puh.app / tietokone
- Kommunikointi molempiin suuntiin
- Reititin voi olla myös 3/4G

Verisure

- Moduli sisäyksikköön
- Vbox mini/micro pistorasiaan ja 

Ethernet kaapelilla reitittimeen
- Moduli – Vbox välillä langaton yhteys
- Ohjaus puh.app / tietokone
- Kommunikointi molempiin suuntiin
- Reititin voi olla myös 3/4G

IntesisHome

Energy moduli

Vbox mini/micro

AirPatrol Nordic

- Seinälle ja sähköt pistorasiasta
- Sim kortti ohjaimeen (sms viestejä)
- Lähettää IR komentoja vrt.kaukosäädin
- Kommunikointi vain lämpöpumpulle
- Lämpötila, status ym.tiedot ohjaimelta

Ethernet kaapeli



IntesisHome Panasonic Smart Cloud Verisure AirPatrol Gsm

Sopivuus CN-CNT liitin* CN-CNT liitin* CN-CNT liitin* CS-E9 -> (2003 ->)

Liittymä
internet internet internet 

SIM-kortti
langaton verkko langaton verkko adsl modemi

Kaikki kaukosäätimestä löytyvät   

mallikohtaiset toiminnot ei kyllä** ei ei

On/off Kyllä kyllä kyllä kyllä

Toimintotila Kyllä kyllä kyllä kyllä

Lämpötila-asetukset kyllä kyllä kyllä kyllä

Puhallin nopeuden säätö kyllä kyllä kyllä min/ norm / max / auto

Puhallinsiiven ohjaukset kyllä kyllä kyllä ei

Powerfull ei kyllä kyllä ei

Quiet ei kyllä kyllä ei

NanoE on/off ei kyllä /mallista riippuen kyllä ei

Econavi on/off ei kyllä / mallista riippuen kyllä ei

Viikkoajastin kyllä kyllä kyllä ei

Kulutustiedot kyllä (PKE -->) kyllä /mallista riippuen kyllä ei

Ulkolämpötila ulkoyksiköltä (PKE -->) ulkoyksiköltä ei ei

Sisälämpötila sisäyksiköltä sisäyksiköltä/mallista riippuen sisäyksiköltä ohjaimelta

Vikahälytykset kyllä kyllä ei ei

Ylläpitolämpö °C 8/10
mallista riippuen

8/10
mallista riippuen

8/10 tai 8 ¨ 15 8/10 tai 8 ¨ 15

* CN-CNT liitin ollut MKE (2011) malleista lähtien (lattiamalli CS-Z25UFEAE-1)

** kaikki toiminnot ei ole käytössä kaikissa malleissa











Panasonic Smart Cloud wifi ohjaus (CZ-TACG1)Panasonic Smart Cloud wifi ohjaus (CZ-TACG1)

• Sisäyksikköön integroitu Wifi ohjaus (HZ25/35UKE KEVÄT 19) – Muissa malleissa CN-CNT liitimeen

Toiminnot
1. ON/OFF
2. Toimintotilat
3. Lämpötila-asetukset
4. Puhallinnopeuden säätö
5. Siiven ohjaukset
6. Powerful
7. Quiet
8. Nanoe ON/OFF
9. ECONAVI ON/OFF
10. Viikkoajastin
11. All ON/OFF









UUSI CZ-TACG1 – Panasonic WiFi ohjain

Demo app. ladattavissa puhelimeen google play:sta


