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Panasonic przedstawił inteligentny panel LCD do sterowania urządzeniami w pokojach
hotelowych. Dzięki niemu goście mają w jednym miejscu możliwość kontroli nad wieloma
systemami, w tym układami grzewczo-chłodzącymi Panasonic ECOi VRF. Natomiast
właściciele obiektów nie muszą ponosić kosztów związanych z zapewnieniem oddzielnych
systemów sterowania dla różnych urządzeń.

  

  

  
Panel jest dostępny w dwóch wersjach – standardowej oraz z możliwością połączenia z
systemem BMS firmy Lon Works.

  

  

Pierwsza z nich pozwala gościom hotelowym samodzielnie zarządzać pracą systemu
klimatyzacyjnego, oświetlenia czy roletami w oknach. Przykładowo, aby dostosować
temperaturę pomieszczenia do swoich potrzeb goście będą mogli włączyć lub wyłączyć
klimatyzację, ustawić pożądaną temperaturę, regulować prędkość wentylatora, a także
uruchomić tryb ogrzewania, chłodzenia lub automatyczny. Mogą również dostosować natężenie
oświetlenia lub poziom zasłonięcia okien – wszystko przy pomocy jednego urządzenia. 
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  Druga wersja, przystosowana do współpracy z systemem Lon Works, została stworzona zmyślą o właścicielach i zarządcach hoteli. Dzięki niej z poziomu recepcji będzie możnamonitorować ustawienia oraz stan zużycia energii w poszczególnych pokojach, a takżemodyfikować je w celu optymalizacji efektywności. Urządzenie jest również wyposażone wfunkcję powiadomień – w razie wystąpienia awarii, recepcja będzie w stanie zidentyfikowaćproblem i zlecić naprawę. Co ważne, nowy kontroler może działać z czytnikiem kart, czujnikamioświetlenia i otwarcia okien.  Nowy kontroler jest łatwy zarówno w obsłudze, dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD, jak równieżw montażu. System pozwala na wstępne skonfigurowanie i zapisanie scenariuszy pracyurządzeń, dzięki czemu możliwa jest szybka instalacja z wykorzystaniem opcji Plug and Play(dostępnej tylko dla wersji Lon Works). Jednak największe ułatwienie stanowi funkcjonalnośćpozwalająca na podłączenie do kontrolera innych systemów w pokoju. W efekcie właścicielehoteli ponoszą niższe nakłady inwestycyjne, ponieważ nie muszą zapewnić oddzielnegosystemu kontroli dla rolet czy oświetlenia.  Samo urządzenie, dostępne w kolorze szarym i białym, wyróżnia atrakcyjny designzaprojektowany przez architektów. W efekcie można je wkomponować w pokojach o różnymwystroju. Nowy kontroler Panasonic będzie dostępny od lipca br. u dystrybutorów Panasonic w cenie od1 300 zł netto.    Źródło:  www.aircon.panasonic.pl
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