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A komfortos otthon érdekében
minden felügyelet alatt áll

Szabályozási megoldások,
amelyekre bátran számíthat
Szobatermosztátok és rendszerszabályozók

Modern megoldások a könnyebb telepítésre

Minden ügyfélnek eltérő igényei vannak, éppen ezért az
összes otthon sajátos szabályozási megoldást igényel.
Modern MiSet szobatermosztátunk, illetve MiPro Sense
rendszerszabályozónk erre egyaránt képes. Ez a helyzet
mindenki számára előnyös: a felhasználók élvezik a magas
fűtési és meleg víz komfortot, miközben a szakember a
legmodernebb technológiai újításokból, valamint a gyors
munkavégzésből profitál. Mindkettő szabályozó visszafelé
is kompatibilis a régebbi gyártású fali gázkészülékekkel
(Ebus csatlakozóval), egészen a 2007-es gyártási időszakig.

A fejlesztéseknek köszönhetően a MiLink v3 internetes átjáró
közvetlenül felhelyezhető a készülék alá, így a szabályozó
összeköthető a világhálóval. Amint ez megtörtént, onnantól
kezdve bármikor felügyelhető a készülék működése és
energiafogyasztása. Mindez egy applikáción keresztül lehetővé
teszi a távoli hozzáférést a fűtési rendszerhez, meghibásodás
esetén pedig segítséget nyújt a részletes hibadiagnosztikához
és a gyorsabb javításhoz. A beüzemelés is sokkal gyorsabb lett,
mint eddig, ugyanis a telepítést vezetett asszisztens támogatja,
ezért az összetett rendszerek beállítása is sokkal gyorsabb lesz.

Ismerje meg az
intuitív kezelést

Csak néhány gombérintés szükséges
A MiSet és a MiPro Sense szabályozók egyaránt 3.5"-os,
magas felbontású kijelzővel és 6 db, háttérvilágított érintő
gombbal rendelkeznek. A termék megjelenése nem csak
vonzó, hanem a kezelést is rendkívül leegyszerűsíti, ebből
a felhasználó és a telepítő szakember egyformán profitál.
A készülékkel történő intuitív kommunikáció alapján többé
semmi sem időrabló tényező már.

Azonnal megérthető koncepció
Amennyiben a felhasználó az egyik kezelőfelületet már
ismeri, a többivel sem lesz többé problémája: teljesen
mindegy, hogy a készülék kezelőpaneljét, a szabályozót
vagy a MiControl okostelefonos applikációt használja, a
működtetés mindegyik eszközön teljesen azonos. Ezen
kívül a háttérben futó kezelési koncepció értelemszerűen
strukturált, továbbá könnyen megérthető.

Egyszerűen csak helyezze fel és kösse be!
Ezzel az átgondolt felszerelési eljárással a kezelő is
komplikációk nélkül felszerelheti az erre alkalmas
gázkészülék alá a MiLink v3 átjárót. A bekötést és a
telepítést követően még az összetett fűtési rendszerek
is felügyelhetőek a világhálón keresztül. Ehhez csupán
az ingyenesen letölthető MiControl applikáció kell,
amely meghibásodások esetén akár támpontként is
szolgálhat a gyorsabb hibakereséshez. A felhasználók
egyszerűen le lesznek nyűgözve! További funkciókkal,
mint például a beüzemelő szakember gyorshívása,
még jobb szervizes szolgáltatás biztosítható.
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és beállítások

MiPro Sense: időjárás-követő rendszerszabályozó
Ez a rendszerszabályozó egy modern, sokoldalú megoldás az
akár több körből álló összetett rendszerek esetén is. Az új
MiPro Sense mindenkit meggyőz maximális teljesítményéről és
csekély telepítési időszükségletéről. Alkalmazásával minden
felhasználó lehetőséget kap arra, hogy a fűtési rendszer
egyszerűen és bármikor kibővíthető legyen jövőorientált
megoldásokkal, mint hőszivattyúval vagy szolár-rendszerrel.

MiSet: modulációs szobatermosztát
Tökéletes megoldás az egyetlen fűtési körből álló otthonok
számára. A komfortos beltéri hőmérsékletről a megbízhatóan
működő MiSet szobatermosztát gondoskodik. Opcionális külső
hőmérséklet-szenzor hozzáadásával a MiSet szabályozó az
időjárás függvényében képes az előremenő fűtővíz hőfokának
szabályozására.

MiControl App
Okos, okosabb, MiControl: amint telepítette saját MiLink v3
internetes átjárónkat, a végfelhasználó fűtési rendszere
összeköttetésbe kerül a világhálóval. Ennek köszönhetően az
ügyfél és a szerviz az összes, releváns készülék-funkciót egy
applikáció segítségével használhatja - online és bármikor,
illetve bárhol. Hibajelzés esetén ezen kívül lehetőség van a
hibadiagnózis gyors és egyszerű végrehajtására is.

Technikai összehasonlítás

MiPro Sense

MiSet

Áttekintés
Méretek (magasság/szélesség/mélység)

122 mm x 122 mm x 26 mm

Kijelző
Fűtési időprogram
Hűtési időprogram

122 mm x 122 mm x 26 mm
TFT monokróm

Akár 12 időablak, tetszőleges hőmérsékletekkel
Egészen 12 időablakig

Meleg víz és HMV cirkuláció időprogram

Nincs
Maximum 3 időablak

Időprogramok beállítása

Időprogram asszisztens

Speciális funkciók
Távolléti üzemmód
Hűtés néhány napig

Igen
Igen

Nem

Gyorsszellőztetés

Igen

Azonnali meleg víz készítés (az időprogramon kívül)

Igen

Rendszer KI (teljes lekapcsolás)
Padlószárítás

Igen
Szabadon programozható

Nem

Több mint 110 éve a Saunier Duval olyan termékeket kínál,
amelyekben egy dolog mindig közös: bevált technológiai
megoldás mindenki számára. Függetlenül attól, hogy egy
kisebb háztartás vagy egy nagyobb családi ház, mi mindig
megbízható berendezéseket gyártunk.
Örömmel állunk rendelkezésére és igyekszünk valamennyi
szükséges információval ellátni Önt a telepítés minden egyes
lépése során.
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