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OVLÁDÁNÍ A KONEKTIVITA 
Společnost Panasonic nabízí nejrozsáhlejší portfolio ovládacích systémů na světě, aby si mezi nimi mohl vybrat 
každý v jakékoli situaci. 
K dispozici jsou přenosné dálkové ovladače, samostatné jednotky pro obytné prostory i modely využívající 
nejmodernější technologie pro ovládání celých budov z libovolného místa na světě, prostřednictvím internetu 
a mobilních zařízení. 
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Panasonic Smart Cloud
Jak ovládat obchodní prostory po celém světě z jediného 
zařízení 

Centrální ovládání obchodních prostor a kanceláří 
nepřetržitě z libovolného místa na světě
Je úplně jedno, kolik provozoven máte a kde se nacházejí. 
S novým cloudovým systémem z dílny Panasoniku je všechny 
budete mít pevně v rukou a budete je moci ovládat pomocí 
počítače nebo chytrého telefonu. Stačí jediné kliknutí a můžete 
hromadně měnit nastavení třeba u všech prostor současně. 
Tímto způsobem lze předcházet poruchám a výpadkům a tím 
pádem i šetřit náklady. 

 Se systémem Panasonic Smart Cloud máte své obchodní prostory pevně v rukou 
a můžete začít šetřit. Co vám systém umožní? 
·  Monitorovat v obchodech teplotu, nastavte optimální hodnoty a snižte náklady na energie 
·  Monitorovat dobu činnosti přístrojů, plánujte optimální časy pro údržbu a optimalizujte náklady 
·  Monitorovat výpadky v obchodech, ať na ně můžete rychle reagovat 
·  Monitorovat spotřebu energie a dobu provozu jednotek 
·  Srovnat situaci v jednotlivých provozovnách a vytvořit plán pro optimální fungování 
·  Nastavit varovná hlášení 
·  2 možnosti připojení: 

- přes internet, pomocí běžného připojení v obchodě/kanceláři 
- prostřednictvím 3G modulu. V tomto případě nepotřebujete internetové  
 připojení, jen SIM kartu a datový tarif.

Hlavní výhody

· Všechny vaše instalace se  

ovládají přes internet z jediného 

místa na světě

· Veškeré parametry týkající se řad 

GHP/ECOi/PACi se automaticky 

aktualizují v reálném čase 

· Na dálku obdržíte instrukce 

týkající se údržby 

· Varovná hlášení 

U 3G modulu
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1) Zabezpečené připojení mezi portálem a adaptéry (šifrování). 2) Portál: jediný přípojný bod pro majitele provozoven nebo franšíz, zaměstnavatele 
a zprostředkovatelské firmy. 3) Snadná integrace do současných systémů – protokol RS485.

Nový systém Panasonic Smart CloudZabezpečení 
Panasonic chrání data na serverech v Německu jak 
fyzicky, tak pomocí vyspělých softwarových nástrojů. 

Řešení na míru podle vašich potřeb 
Systém Panasonic Smart Cloud lze přizpůsobit na míru 
vašim obchodům, kancelářím a dalším firemním 
prostorám. 

Panasonic Smart Cloud – výhody nejen pro vás, 
ale i pro vaše partnery 

3 kroky, jak nastavit Smart Cloud
Panasonic Smart Cloud se velmi snadno instaluje do 
nových i stávajících systémů. 
Komunikační adaptér (CZ-CFUNC2 + PAW-CCA-1) je 
připojen ke sběrnici Panasonic i k ethernetovému portu. 
Stačí tři kroky a systém se rozběhne. 

Šifrované kanály 
Základ: jedinečný klíč 

každého adaptéru 

Internet

Adaptér 
Climate 
Cloud 

Adaptér 
Climate 
Cloud 

Adaptér 
Climate 
Cloud

Jedinečný 
klíč

Jedinečný 
klíč

Jedinečný 
klíč

CZ-CFUNC2

PROVOZ 1

CZ-CFUNC2

PROVOZ 2

CZ-CFUNC2

PROVOZ 3

CLOUD Portál

RS485 RS485 RS485

Zabezpečené 
připojení 
HTTPS 

1

Připojení kabelů / internet Registrace adaptéru v cloudu Konfigurace struktur jednotek

Adapter 1

Unit 1
Unit 2
Unit 3

Sériové číslo:

Přidat adaptér 

Venkovní jednotka  

Vnitřní jednotka 

Adaptér 
Climate 
Cloud 

Adaptér 
Climate 
Cloud

RS485

Síť 

Ethernet

CZ-CFUNC2

Provozovna 

Internet

1 2 2

3 3 3

2

Dostupnost jednotlivých variant 
Fáze Funkce Květen 2014 Září 2014 Prosinec 2014 2015
1 Zapnutí a vypnutí jednotek, skupin či poboček ✔

1 Nastavení režimu pro jednotky, skupiny či pobočky ✔

1 Nastavení teploty pro jednotky, skupiny či pobočky ✔

1 Provozní doba pro jednotlivé jednotky ✔

1 Nastavení časového rozvrhu pro jednotky, skupiny či pobočky ✔

1 Stav v obchodu se zobrazí na mapě ✔

1 Průvodce úvodní konfigurací ✔

1 Notifikace a varovná hlášení ✔

1 Správa uživatelů ✔

2 Pokročilé statistiky (pracovní doba, výkon apod.) ✔

2 Kalkulace spotřeby energie ✔

2 Režim kategorizace systému na základě parametrů ✔

2 Chybové logy ✔

2 Status na mapě ✔

2 E-mailové zprávy ✔

2 3G modul ✔

3 Modul údržby ✔

3 Modul řízení energie ✔

1) Tato služba je k dispozici po podepsání smlouvy na 2 roky s každoročním automatickým obnovením. Strany mohou smlouvu vypovědět vždy na konci roku s tříměsíční výpovědní lhůtou. 2) Částka kryje jen aktivaci systému v cloudu. Náklady na pořízení 3G karty a na 
tarifní paušál nejsou součástí dodávky. 
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Nový napevno zapojený dálkový 
ovladač s funkcí Econavi
Snadné použití, atraktivní jednoduchý design, nové funkce řízení požadavku a zobrazení spotřeby 
energie. Tenhle dálkový ovladač je zkrátka jedinečný …

Design
Nový napevno zapojený dálkový ovladač CZ-RTC5 se výborně hodí pro integraci do většiny interiérů, včetně 
náročnějších prostředí. 
Dotykový panel má velmi úhledný a snadno použitelný displej s rozměry jen 120 × 120 × 16 mm.

Zobrazení informací
Informace jsou většinou zobrazeny pomocí piktogramů, aby byly snadno pochopitelné.
Minimální množství textu je k dispozici v 5 jazycích (anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky).
Obrazovka je podsvícená, aby umožňovala čtení i v noci

Snadný přístup k nabídkám
S novými piktogramy je procházení, výběr a nastavení velmi jednoduché.

Hlavní funkce
· Snadné nastavení časovače a vnitřní jednotky
· Zobrazení spotřeby energie (k dispozici pouze u jednotek PACi s referenčním číslem končícím na A)
· Omezení spotřeby energie (kontrola požadavku) pomocí časovače.
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Základní funkce (zobrazení provozu a ukazatelů)
Všechny funkce jsou snadno přístupné na dálkovém ovladači.
· Časovač vypnutí/zapnutí · Týdenní časovač · Tichý provoz · Čidlo dálkového 
ovladače ·  Zakázání provozu · Značka filtru · Úspora energie · Zobrazení 
centralizovaného řízení · Zakázání změny režimu · Automatický návrat k nastavené 
teplotě · Omezení teplotního rozsahu · Připomínka vypnutí · Plánování kontroly 
požadavku · Větrání · Funkce „nepřítomnosti“

Příklad snadného přístupu k funkcím: Nastavení směru proudění vzduchu
1. Zvolte „Směr proudění vzduchu“ a stiskněte tlačítko „určit“.
2. Zvolte číslo jednotky pomocí tlačítka se šipkou nahoru/dolů.
3. Zvolte polohu klapky tlačítkem se šipkou nahoru/dolů.
4. Stisknutím tlačítka se symbolem „Zpět“ se vrátíte do zobrazení nabídky.

Příklad snadného přístupu k funkcím: nastavení týdenního časovače
Na každý den je možné naprogramovat 8 činnosti. Celkem 56 činností za týden.
1. Zobrazení nabídky týdenního časovače
2. Nastavení každého dne v týdnu
3. Nastavení programu časovače pro daný den

Příklad snadného přístupu k funkcím: Zobrazení sledování spotřeby 
energie za den, týden, měsíc a rok (k dispozici pouze pro jednotky PACi)

Snadné ovládání a rychlý přístup ke všem nabídkám
1. Nastavená teplota bude zvolena, pokud stisknete kterékoliv tlačítko se šipkou.
2. Zvolte položku (režim nebo otáčky ventilátoru) pomocí tlačítka se šipkou doleva/
doprava  .
3. Změňte nastavení pomocí tlačítka se šipkou nahoru/dolů. .

Dostupné funkce na CZ-RTC5
Ovládaná položka Ovladatelnost Vnitřní jednotky

Všechny 
jednotky 
PACi

Pouze 
jednotky 
PACi končící 
na A

Všechny 
jednotky VRF

Základní ovládání Provoz, režim, nastavení teploty, objem průtoku 
vzduchu, směr proudění vzduchu

✔ ✔ ✔

Funkce časovače Zobrazení času ✔ ✔ ✔

Zapnutí/vypnutí časovače ✔ ✔ ✔

Časovač s programem na týden ✔ ✔ ✔

Úspora energie Funkce nepřítomnosti lidí ✔ ✔ —
Automatický návrat k nastavené teplotě ✔ ✔ —
Omezení rozsahu nastavení teploty ✔ ✔ —
Připomínka vypnutí ✔ ✔ —
Režim úspory energie ✔ ✔ —
Plánování kontroly požadavku — ✔ —
Sledování spotřeby energie — ✔ —

Údržba Informace o poruše systému — ✔ —
Registrace kontaktu na servis ✔ ✔ ✔

Značka filtru (zobrazení zbývajícího času) a reset ✔ ✔ ✔

Automatické přidělení adresy, provozní zkouška ✔ ✔ ✔

Sledování hodnoty snímače ✔ ✔ ✔

Jednoduchý / podrobný režim nastavení ✔ ✔ ✔

Další Uzamčení tlačítek ✔ ✔ ✔

Ovládání ventilátoru větrání ✔ ✔ ✔

Nastavení kontrastu displeje ✔ ✔ ✔

Snímač dálkového ovladače ✔ ✔ ✔

Tichý provozní režim — ✔ —
Zákaz nastavení z centrálního ovladače ✔ ✔ ✔

Veškeré specifikace mohou být bez předchozího oznámení změněny.

Výběr nabídky: Možnost 3 typů zobrazení (den/týden/
rok).

Týdenní spotřeba energie: Je možné kontrolovat 
spotřebu energie každý den v týdnu.

Denní spotřeba energie: Údaje jsou zobrazeny se 
včerejším záznamem. (Graf je znázorněn pouze od  
0 do 24 hodin.)

Roční spotřeba energie: Je možné kontrolovat 
spotřebu energie každý měsíc.

Název místnosti (max. 16 znaků)

Režim: Vytápění / 
Chlazení / 
Odvlhčování / 
Ventilátor / Auto

Stav: Pohotovostní režim 
vytápění / Odmrazování / 
Pohotovostní režim 
(systém GHP)

Nastavená teplota

Čas a den v týdnu

Nastavení klapek 

Otáčky 
ventilátoru: Vys. 
/ střed. /  níz. / 
Auto

1 2 3

1 2 3
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Nový napevno zapojený dálkový 
ovladač CZ-RTC5 s ovládáním 
senzoru Econavi.

Up to 28%
energy savings

(cooling)

Econavi Sensor Nový senzor Econavi
Zbrusu nový senzor Econavi detekuje přítomnost lidí v místnosti a tiše přizpůsobuje klimatizační 
systém PACi nebo VRF tak, aby zlepšil komfort a maximalizoval úsporu energie.
·  Detekuje lidskou přítomnost a činnost a upravuje teplotu o 2 stupně (nahoru nebo dolů), aby 

optimalizoval komfort a účinnost.
·  Pokud po stanovenou dobu není detekována žádná aktivita, Econavi vypne jednotku nebo se 

přepne na novou teplotu, která byla dříve nastavena. 
·  Zařízení Econavi se instaluje nezávisle na vnitřní jednotce a umísťuje se na místo, které je 

nejvhodnější k detekci. 

Použití
Úspora energie v kancelářích: pokud je klimatizace v chodu i poté, co poslední zaměstnanec 
opustí kancelář, Econavi automaticky zareaguje a sníží výkon systému nebo jej vypne.
Zvýšené pohodlí v hotelových pokojích: pokud je v pokoji detekována lidská přítomnost, teplota
je automaticky upravena tak, aby bylo dosaženo maximálního komfortu.

Funkce Econavi
· Analyzuje aktivitu v místnosti: Činnost osob a teplo vyzařované lidmi
· Upravuje výkon tak, aby byl v reálném čase přizpůsoben potřebám místnosti 

Hlavní vlastnosti 

· Kompatibilní s kazetovými, nástěnnými jednotkami, jednotkami pro skrytou instalaci a stropními 
jednotkami · Senzor · Zlepšuje účinnost · Lepší pohodlí · Může být instalován na nejlepší místo 
v místnosti k detekci.

Econavi Sensor reference: CZ-CENSC1

ZVÝŠENÁ 
ÚČINNOST  
O 28 % 

ZVÝŠENÉ 
POHODLÍ
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Oblast detekce osob (výška 2,5 m, úhel 30°)

1m 3m 5m 7m7m

-60°

-40°

-20°

40°

20°

0°

60°

5m 3m 1m

Umístění senzoru

2,5 m

b (m)

Mrtvá zóna 1,8 m

Přibližně 1 m

Detekční oblast 6 m

Detekce lidské přítomnosti a činnosti

Detekce činnosti 

VYŠŠÍ AKTIVITA Po 20 minutách bez 
přítomnosti

Nastavená teplota chlazení  +/–0 °C Nastavená teplota 
chlazení +2 °CNastavená teplota chlazení +1 °C Vypnutí chlazení 

termostatem

Nastavená teplota vytápění  –1 °C Nastavená teplota 
vytápění –2 °CNastavená teplota vytápění +/–0 °C Vypnutí vytápění 

termostatem

Každé 2 minuty Jednotku je možné nastavit tak, aby se po 
3 hodinách vypnula nebo aby byla změněna teplota

NIŽŠÍ AKTIVITA Po 3 hodinách bez 
přítomnosti

Detekce lidské přítomnosti 

Zkušební metoda
Pohyby osob a otevírání/zavírání dveří jsou náhodné, proto jsme neprováděli 
zkoušky při pevně daných podmínkách. Pro zopakování typických podmínek 
jsme zafixovali čísla proměnných (viz níže) a vyzkoušeli, jak funkce 
regulace teploty ECONAVI přispívá k energetické účinnosti.
U každého nastavení teploty jsme provedli zkoušky a porovnání spotřeby 
energie v tříhodinových intervalech.

Zkušební podmínky
· Místo zkoušky: Nová zkušební komora 6,0 HP / 29 m² 
· Zkušební vzorek nastavení dálkového ovladače: Nastavená teplota: 
chlazení 24~28 °C / otáčky ventilátoru: Vys. 
· Změřená celková spotřeba energie každých 30 minut a porovnání (včetně 
období, kdy termostat systém vypnul) 
· Teploty v místnosti / 19 °C, venkovní teplota 35/24 °C (jmenovitý výkon 
chlazení) ochlazení místnosti po dobu 1 hodiny a udržování stabilní 
pokojové teploty. Jakmile je dosaženo stabilní teploty v místnosti, vypněte 
chlazení a vyhřívání vnitřní jednotkou a ponechte spuštěný pouze ventilátor. 
Pokračujte v chlazení místnosti jednotkou (se spuštěným ventilátorem, aby 
nedocházelo k výkyvům teploty)

Modelové hodnocení – jen PACi (laboratorní zkoušky /režim chlazení)

Místo zkoušky zkušebního vzorku: budova 1,460 nová 6,0 HP zkušební komora

Oběh vzduchu pomocí ventilátoru
Montážní deska

Chladivové 
potrubí

4cestná samostatná kazetová 
jednotka 4,0HP S-100PT1E5

Nastavená vnitřní teplota 27/19 °C. Vypněte chlazení a vyhřívání vnitřní jednotkou, ponechte spuštěný pouze ventilátor a pokračujte 
v chlazení (se zapnutým ventilátorem).

PACi Elite jednoduchá 
4,0HP U-100FE1E5

ÚSPORA 

ENERGIE  

28 %

9.000
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Provozní doba (hodin) 

Celková spotřeba energie při chlazení

Zvýšením nastavené 
teploty o +2 °C během 
chlazení lze dosáhnout 
maximální úspory 
energie 28 %.

Úspora energie 
až 28 %

Úspora energie až 
28 %

Úspora energie 
až 28 %
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Systém ovládání Samostatné ovládací systémy

Požadavky Ovládání pro použití v hotelech  
(pro VRF)

Napevno zapojený dálkový  
ovladač 

Bezdrátový dálkový 
ovladač 

Rychlé a snadné 
ovládání

Vnější vzhled

Typ, název modelu Inteligentní ovladač Běžné ovládání Běžné ovládání + Econavi Napevno zapojený dálkový 
ovladač

Bezdrátový dálkový 
ovladač 

Zjednodušený dálkový 
ovladač

PAW-RE2C3-WH
PAW-RE2C3-GR
PAW-RE2C3-MOD-WH
PAW-RE2C3-MOD-GR
PAW-RE2C3-LON-WH
PAW-RE2C3-LON-GR

Samostatný, bílá barva
Samostatný, šedá barva
Modbus, bílá barva
Modbus, šedá barva
LonWorks, bílá barva
LonWorks, šedá barva

CZ-RTC2 (v červnu ho 
nahradí CZ-RTC4)

CZ-RTC4 CZ-RTC3 (v říjnu ho 
nahradí CZ-RTC5)

CZ-RWSU2 // CZ-RWSY2 // 
CZ-RWSL2 // CZ-RWSC3 // 
CZ-RWST2 // CZ-RWST3 // 
CZ-RWSK2

CZ-RE2C2

Ovládání Econavi — — ✔ ✔ — —
Monitor spotřeby energie — ✔² ✔² — —
Vestavěný termostat ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Možnost ovládání vnitřní / venkovní 
jednotky

1 vnitřní jednotka 1 skupina, 8 jednotek 1 skupina, 8 jednotek 1 skupina, 8 jednotek 1 skupina, 8 jednotek 1 skupina, 8 jednotek 

Omezení použití — ·  V každé skupině mohou 
být zapojeny až 
2 ovladače

·  V každé skupině mohou 
být zapojeny až 
2 ovladače

·  V každé skupině mohou 
být zapojeny až 
2 ovladače

·  V každé skupině mohou 
být zapojeny až 
2 ovladače

·  CZ-RE2C2: V každé 
skupině mohou být 
zapojeny až 2 ovladače

·  CZ-RELC2: nemůže 
ovládat další (SUB) 
dálkový ovladač

Ovladač zapnutí/vypnutí ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Nastavení režimu: AUTO AUTO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Nastavení otáček ventilátoru ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Nastavení teploty ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Směr proudění vzduchu — ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹
Povolení / zakázání přepnutí ✔ — — — — —
Týdenní program — ✔ ✔ ✔ — —

1. Toto nastavení není možné provést, pokud je součástí systému dálkový ovládač (pro nastavení použijte dálkový ovladač). 2) Pouze pro jednotky PACi Elite, kromě typu 50. * Veškeré specifikace mohou být bez předchozího oznámení změněny

NOVINK
A
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Časovač Systémy centralizovaného ovládání

Denní a týdenní 
program 

Ovládání různých funkcí 
z centrální stanice

Pouze ovládání 
zapnutí/vypnutí 
z centrální stanice

Zjednodušené rozdělení 
výkonu (LDR) pro každého 
nájemníka

Systém BMS. Na bázi PC Připojení ovládače jiných 
výrobců

Plánovací časovač Ovladač systému Nový systémový ovladač 
s plánovacím časovačem 

Ovladač s vypínačem Inteligentní ovladač  
(s dotykovou obrazovkou)

CZ-ESWC2 CZ-64ESMC2 CZ-64ESMC3 ((k dispozici 
v prosinci 2015, předběžná 
data)

CZ-ANC2 CZ-256ESMC2 (CZ-CFUNC2)

— — — — —
— — — — —
— — — — —
64 skupin, maximálně 64 
jednotek 

64 skupin, maximálně 64 
jednotek 

64 skupin, maximálně 64 
jednotek 

16 skupin, maximálně  
64 jednotek 

64 jednotek x 4 systémy,  
max. 256 jednotek

·  Je vyžadováno napájení 
z ovladače systému

·  Pokud v systému není 
žádný ovladač, je možné 
provést připojení ke 
svorce T10 vnitřní 
jednotky

·  V jednom systému může 
být zapojeno až 10 ovladačů

·  Je možné připojit hlavní 
ovladač/ podřízený 
ovladač (1 hlavní + 1 
podřízený ovladač)

·  Je možné použití bez 
dálkového ovladače   

·  V jednom systému může 
být zapojeno až 10 ovladačů

·  Je možné připojit hlavní 
ovladač/ podřízený 
ovladač (1 hlavní + 1 
podřízený ovladač)

·  Je možné použití bez 
dálkového ovladače 

·  V jednom systému může 
být zapojeno až 8 
ovladačů (4 hlavní + 4 
podřízené)

·  Použití bez dálkového 
ovladače není možné

· Pro tři nebo více systémů musí být 
instalován komunikační adaptér 
(CZ-CFUNC2)

— ✔ ✔ ✔ ✔

— ✔ ✔ — ✔

— ✔ ✔ — ✔

— ✔ ✔ — ✔

— ✔¹ ✔¹ — ✔¹
— ✔ ✔ ✔ ✔

✔ — ✔ — ✔

P-AIMS. Základní software

CZ-CSWKC2

Volitelný software

CZ-CSWAC2 pro rozdělení výkonu.
CZ-CSWWC2 pro webovou aplikaci.
CZ-CSWGC2 pro zobrazení rozvržení 
objektů.
CZ-CSWBC2 pro softwarové rozhraní 
sítě BACnet.
*Je nutné PC (místní dodávka)

Systémy pro webové rozhraní 
CZ-CWEBC2
*Je nutné PC 
(místní dodávka)

Sériová-paralelní vnitřní/venkovní 
jednotka pro venkovní jednotku

 CZ-CAPDC2

Místní adaptér pro zapnutí/vypnutí  
 CZ-CAPC2

MINI séri.-paral. I/O jednotka 
 CZ-CAPBC2

Komunikační adaptér 
 CZ-CFUNC2

Ovládací systémy pro ECOi, ECO G a PACi
Široká nabídka ovládání pro splnění požadavků různých použití.
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Nové ovládání pro hotely
Pěkný vzhled, snadné ovládání a úspora nákladů
Společnost Panasonic vyvinula inovativní řadu speciálně navržených 
dálkových ovladačů 
· Snadná instalace
· Uživatelé ušetří na nákladech – všechny elektrické kabely jsou součástí tohoto 

dálkového ovladače
· Atraktivní design, na němž se podíleli špičkoví architekti 
· Přímé propojení s vnitřní jednotkou s většinou funkcí vnitřní jednotky
· 3 možnosti: Samostatný, s komunikací Modbus nebo LonWorks
· 2 barvy rámečku: Bílá a hliníková
Co lze tímto ovladačem ovládat: Osvětlení, kontakt karty, detektor pohybu, okenní kontakt 
a klimatizaci. 

Funkce úspory energie: · Vypíná klimatizaci a osvětlení při nepřítomnosti osob · Vypíná 
klimatizaci při otevření okna · Konfigurovatelná maximální/minimální nastavitelná teplota

Snadné dálkové ovládání: Hotelový host bude mít přístup k omezeným funkcím k ovládání 
klimatizace:
Zapnutí/vypnutí, teplota (v určitém pevně daném limitu určeném při uvedení do provozu) 
a otáčky ventilátoru

Snadné nastavení: Samostatný model se snadnou konfigurační nabídkou umožňující přístup 
ke všem parametrům. Instalace je zjednodušena, protože všechny kabely se připojují 
k dálkovému ovladači. Do dálkového ovladače připojeného k počítači je možné nahrát předem 
definovaný scénář tak, aby jej stačilo po instalaci zapojit a spustit – plug and play (pouze pro 
modely Modbus a LonWorks).

Jednička
PRO HOTELOVÉ APLIKACE

VŠE V JEDNOM!

Snadnější instalace, levnější

integrace všech zařízení do

jediného ovladače
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5      6 1      2 3      4 7      8 

16    15      14    13      12    11      10    9 

A      B 

MODBUS

R1    R2 

N

L

Modbus RS-485 
kroucená dvojlinka

Vnitřní jednotka Courtesy Room

Příklad vstupů/výstupů: Možnost 2

Svorky Popis Typ
A, B Modbus RS-485 Obousměrné
R1, R2 Vnitřní jednotka Obousměrné
1, 2 Kontakt karty Digitální vstup
3, 4 Okenní kontakt Digitální vstup
5, 6 Vytáhnutí žaluzií Digitální vstup
7, 8 Stáhnutí žaluzií Analogový vstup
9, 10 Stáhnutí žaluzií Výstup relé
11, 12 Vytáhnutí žaluzií Výstup relé
13, 14 Osvětlení místnosti Výstup relé
15, 16 Osvětlení chodby Výstup relé

Označení Panasonic

PAW-RE2C3-WH Samostatný se vstupy/výstupy, bílý rám
PAW-RE2C3-GR Samostatný se vstupy/výstupy, šedý rám
PAW-RE2C3-MOD-WH Modbus RS-485 se vstupy/výstupy, bílý rám
PAW-RE2C3-MOD-GR Modbus RS-485 se vstupy/výstupy, šedý rám
PAW-RE2C3-LON-WH LonWorks TP/FT-10 se vstupy/výstupy, bílý rám
PAW-RE2C3-LON-GR LonWorks TP/FT-10 se vstupy/výstupy, šedý rám

Definice vstupů/výstupů: Vstupy

Popis Funkce
Karta Stav přítomnosti osob. Umožňuje ovládání systému HVAC a automaticky zapíná světla chodby a další osvětlení
Okno Dočasně vypne systém HVAC
Osvětlení Tlačítko k zapnutí/vypnutí osvětlení při přítomnosti osob.
Teplota Analogový vstup pro ovládání ventilu ve 2. zóně
Vytáhnutí žaluzií Tlačítko pro ovládání motoru žaluzií
Stáhnutí žaluzií Tlačítko pro ovládání motoru stažení žaluzií
Pohybové čidlo V kombinaci s dveřním kontaktem umožňuje ovládání systému HVAC a automaticky zapíná světla chodby a další osvětlení
Dveřní kontakt V kombinaci s pohybovým čidlem umožňuje ovládání systému HVAC a automaticky zapíná světla chodby a další osvětlení

Definice vstupů /výstupů: Výstupy

Popis Funkce
Osvětlení chodby Automaticky se zapne pokud do pokoje vstoupí osoba nebo z něj odejde. Vypne se po určité době, kterou lze nakonfigurovat
Osvětlení Automaticky se zapne/vypne pokud do pokoje vstoupí osoba nebo z něj odejde. Manuální potlačení pomocí vstupu osvětlení
Ovladač ventilu Ovládání HVAC pro 2. zónu
Vytáhnutí žaluzií Výstup pro ovládání motoru vytažení žaluzií
Stáhnutí žaluzií Výstup pro ovládání motoru stáhnutí žaluzií

Čtyři předem nakonfigurované systémy (možnost 1 až 4)

Tento dálkový ovladač má 4 předem nakonfigurované systémy pro snadnou integraci.

Příklad vstupů /výstupů: Konfigurace zapojení pro možnost 2

K dispozici jsou 4 možnosti konfigurací vstupů/výstupů (I/O): Vstupy

Konfigurace Digitální Digitální Digitální Analogový
1–2 3–4 5–6 7–8

Možnost 1 Karta Okno Osvětlení Teplota
Možnost 2 Karta Okno Vytáhnutí 

žaluzií 
Stáhnutí 
žaluzií

Možnost 3 Pohybové čidlo Okno Dveřní kontakt Teplota
Možnost 4 Osvětlení Okno Vytáhnutí 

žaluzií 
Stáhnutí 
žaluzií

Dostupné konfigurace vstupů/výstupů: Výstupy 

Konfigurace Relé Relé Relé Relé
15–16 13–14 11–12 9–10

Možnost 1 Osvětlení 
chodby 

Osvětlení Není použito Ovladač 
ventilu 

Možnost 2 Osvětlení 
chodby 

Osvětlení Vytáhnutí 
žaluzií 

Stáhnutí 
žaluzií

Možnost 3 Osvětlení 
chodby 

Osvětlení Není použito Ovladač 
ventilu

Možnost 4 Není použito Osvětlení Vytáhnutí žaluzií Stáhnutí žaluzií

4

1

3

3. Ovládání osvětlení 

4. Senzor Econavi

5. Okenní kontakt*

* Místní dodávka

Ovladač, který integruje všechny 
potřeby vybavení hotelového pokoje 

do jednoho zařízení:
Spínač karty. Ovládání vytápění a chlazení. 
Ovládání osvětlení. Ovládání okna. Možné 

připojení k protokolu Modbus

1. Vnitřní jednotka. Jednotka 
s variabilním statickým tlakem 
pro skrytou instalaci

2. Spínač pokojové karty*

2

5
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Dálkový ovladač s časovačem (CZ-RTC2)

Napevno zapojený dálkový ovladač. Běžné funkce v kombinaci s Econavi (CZ-RTC4) (k dispozici v červnu 2015)

·  Funkce hodin se skutečným časem v 24hodinovém formátu
(ukazatel dne v týdnu)

·  Funkce týdenního programu (lze naprogramovat maximálně
6 činností pro každý den)

·  Funkce „spánek“ (tato funkce ovládá teplotu v místnosti
tak, aby byla vhodná pro spánek)

·  K jednomu dálkovému ovladači je možné připojit maximálně
8 vnitřních jednotek

·  Možnost dálkového ovládání pomocí hlavního dálkového
ovladače a vedlejšího ovladače (pro jednu vnitřní jednotku
je možné instalovat maximálně 2 dálkové ovladače (hlavní
a vedlejší))

·  Možnost připojení venkovní jednotky pomocí kabelu PAW-
MRC pro účely servisu

·  Funkce nepřítomnosti osob (tato funkce může zabránit
poklesu nebo zvýšení pokojové teploty pokud jsou osoby
delší dobu nepřítomny)

Základní dálkový ovladač zapnutí/vypnutí 
·  Přepnutí provozního režimu (chlazení, vytápění, odvlhčování,

automatický, ventilátor)
·  Nastavení teploty (chlazení/odvlhčování: 18–30 °C, vytápění:

16–30 °C)
·  Nastavení otáček ventilátoru: vysoké/střední/nízké

a automatické
·  Nastavení směru proudění vzduchu

Rozměry (V × Š × H): 120 × 120 × 16 mm

·  Rozsah teploty / vlhkosti : 0 °C–40 °C / 20 %–80 %
(bez kondenzace) *použití jen v interiéru

· Zdroj napájení: DC16 V (z vnitřní jednotky)
· Přesnost časomíry : ± 30 s/měsíc (při běžné teplotě

25 °C) *nutno pravidelně kontrolovat
· Výdrž časomíry: 24 h (při plném nabití)
*plné nabití trvá cca 8 h

· Počet připojených vnitřních jednotek: až 8
· Rozměry (V × Š × H:) 120 × 120 × 20 mm
· Hmotnost: 160 g

Samostatn  ovládací systémy 

Funkce ovladače Název dílu, číslo modelu Množství
Standardní 
ovládání

· Ovládání různých funkcí vnitřní jednotky napevno zapojeným nebo bezdrátovým dálkovým ovladačem.
· Režim chlazení nebo vytápění venkovní jednotky je zvolen podle první priority dálkového ovladače.
· Možné přepínání mezi snímačem dálkového ovladače a vestavěným snímačem.

Dálkový ovladač s časovačem: CZ-RTC4
Napevno zapojený dálkový ovladač CZ-RE2C2 // CZ-RELC2
Bezdrátový dálkový ovladač: CZ-RWSU2 // CZ-RWSL2 // CZ-RWSG2 // CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2

Vždy  
1 jednotka

(1) Skupinové 
řízení

·  Hromadné dálkové ovládání všech vnitřních jednotek.
·  Ovládání všech vnitřních jednotek ve stejném režimu.
·  Možnost připojení až 8 jednotek.

Dálkový ovladač s časovačem: CZ-RTC4
Napevno zapojený dálkový ovladač: CZ-RE2C2
Bezdrátový dálkový ovladač: CZ-RWSU2 // CZ-RWSL2 // CZ-RWSG2 // CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2

1 jednotka

(2) Hlavní / 
vedlejší dálkový 
ovladač

·  Max. 2 dálkové ovladače na vnitřní jednotku.
·  Naposledy stisknuté tlačítko má prioritu.
·  Nastavení časovače je možné i s vedlejším dálkovým ovladačem.

Hlavní nebo vedlejší. Dálkový ovladač s časovačem: CZ-RTC4 
Bezdrátový dálkový ovladač:  CZ-RWSU2 // CZ-RWSL2 // CZ-RWSG2 //  

CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2

Dle potřeby

· Sledování spotřeby energie (pouze pro PACi)
· Plochá přední strana a dotykový spínač pro stylový design

a snadnou ovladatelnost
· Nové funkce jako úspora energie a sledování energie

a pro servisní použití na plochém LCD displeji s plným
rozlišením (3,5”)

· Lepší podsvícení
· Podsvícení pomocí bílých LED diod
· Při alarmu bliká

Napevno zapojený dálkový ovladač nejvyšší kategorie (CZ-RTC5, k dispozici v říjnu 2015)

Základní ovládání
· Ovládání provozu
· Režim
· Nastavení teploty
· Objem průtoku vzduchu
· Směr proudění vzduchu

Funkce časovače
· Funkce nepřítomnosti 

osob
· Týdenní programovací 

časovač
· Snadný časovač 

zapnutí/ vypnutí
· Zobrazení času

Úspora energie
· Funkce nepřítomnosti 

osob
· Omezení rozsahu 

nastavení teploty
· Automatický návrat 

k nastavené teplotě
· Připomínka vypnutí
· Ovládání plánování

spotřeby
· Režim úspory energie
· Sledování spotřeby

energie

Další
· Uzamčení tlačítek
· Ovládání ventilátoru

 větrání
· Nastavení kontrastu 

 displeje
· Snímač dálkového 

 ovladače
· Tichý provozní režim
· Zakázání nastavení 

 z centrálního ovladače

*  Některé funkce nejsou u některých venkovních jednotek k dispozici. Externí monitor spotřeby energie 
není k dispozici pro jednotky PACi Standard, Big PACi a PACi Elite 50.
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Dálkový snímač (CZ-CSRC2)

·  Tento dálkový snímač je možné připojit k jakékoli vnitřní 
jednotce. Použijte jej k měření pokojové teploty, není-li 
použit žádný snímač teploty dálkového ovladače nebo 
vestavěný snímač (je možné i připojení k systému bez 
dálkového ovladače)

·  Pro propojení se spínačem dálkového ovladače použijte 
spínač dálkového ovladače jako hlavní dálkový ovladač 

·  Skupinové řízení až 8 vnitřních jednotek v systému

Zjednodušený dálkový ovladač (CZ-RE2C2)

Dálkový ovladač s jednoduchými funkcemi 
a základním ovládáním
·  Vhodný pro otevřené místnosti nebo hotely, kde není 

nutné podrobné nastavení funkcí
·  Je možné provádět zapnutí/vypnutí, přepínání provozního 

režimu, nastavení teploty, přepínání rychlosti proudění 
vzduchu, nastavení směru proudění vzduchu, zobrazení 
alarmu a samodiagnostiku dálkového ovladače 

·  Skupinové řízení až 8 vnitřních jednotek v systému
·  Možnost dálkového ovládání pomocí hlavního dálkového 

ovladače a vedlejšího ovladače pomocí zjednodušeného 
ovladače (až dvě jednotky)

Rozměry (V × Š × H): 120 × 70 × 16 mm

Bezdrátový dálkový ovladač

·  Snadná instalace u 4cestné kazetové jednotky: jednoduše 
se vymění rohová část

·  Funkce 24hodinového časovače
·  Možnost dálkového ovládání pomocí hlavního dálkového 

ovladače a vedlejšího ovladače (pro jednu vnitřní jednotku 
je možné instalovat maximálně 2 dálkové ovladače (hlavní 
a vedlejší))

·  Pokud je použit CZ-RWSC3, je možné bezdrátově ovládat 
všechny vnitřní jednotky (1: pokud je samostatný přijímač 
umístěn v jiné místnosti, je také možné ovládání z této 
místnosti. 2: automatické ovládání pomocí tlačítka 
nouzového provozu je možné, i když došlo ke ztrátě 
dálkového ovladače nebo k vybití baterií)

·  Ovládání samostatných ventilátorů s rekuperací energie 
(pokud byly instalovány běžné ventilátory větrání nebo 
ventilátory s výměníkem tepla, lze je ovládat tímto 
dálkovým ovladačem (vzájemně propojený provoz s vnitřní 
jednotkou nebo nezávislým spínačem větrání). 

CZ-RWSU2
Pro 4cestnou kazetovou jednotku 90×90.

CZ-RWST3 
Pro stropní jednotku.

CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
Kombinace pro všechny vnitřní jednotky.

CZ-RWSL2
Pro 2cestnou kazetovou jednotku.

CZ-RWSK2
Pro nástěnnou a 4cestnou kazetovou 
jednotku 60×60 (s panelem CZ-KPY3A).

CZ-RWST2
Pro 1cestnou kazetovou jednotku.
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Centralizované ovládací systémy

Napájení plánovacího časovače je přiváděno z některého 
z následujících okruhů:
1. Ovládací karta (T10) nebo nejbližší vnitřní jednotka 

(délka napájecího vedení: do 200 m od vnitřní jednotky).
2. Ovladač systému (délka napájecího vedení: do 100 m od 

vnitřní jednotky).
Pokud je napájení plánovacího časovače přiváděno ovládací 
karty vnitřní jednotky, nelze vnitřní jednotku použít 
s dalšími ovládacími zařízeními používající svorku CZ-T10. 
Vzhledem k tomu, že ovládání režimu a nastavení teploty 
není možné provést pomocí plánovacího časovače, musí být 
použit spolu s dálkovým ovladačem, ovladačem systému, 
inteligentním ovladačem atd. Protože také nemá funkci 
nastavení adresy, musí být použito nastavení adresy pomocí 
ovládací funkce ovladače systému apod.

·  Možnost ovládání až 64 skupin (maximálně 64 vnitřních 
jednotek) rozdělených do 8 skupin časovače

·  Možnost nastavení šesti operací za den do týdenního 
programu (ovládání/vypnutí/místní povolení/ místní zakázání) 

·  Je možné ovládat pouze provoz nebo vypnutí, místní 
povolení dálkového ovladače nebo místní zákaz dálkového 
ovladače a jejich příslušné kombinace. (provoz + místní 
povolení, vypnutí + místní zákaz, pouze místní povolení, atd.).

·  Místní zákaz a kombinace tří položek nastavení teploty, 
změna režimu a provoz/vypnutí lze nastavit při instalaci. 

·  Přibyla funkce pro přerušení časovače v případě státních 
svátků a provoz časovače je možné také vypnout na 
dlouhou dobu.

·  Nastavením svátku nebo vypnutím provozu v jednom týdnu 
může být funkce časovače přerušena pouze na daný týden.

·  Všechna nastavení časovače je možné vypnout pomocí 
tlačítka „zapnout/vypnout aktivní funkci” (Návrat 
k činnosti časovače se provádí opětovným stisknutím 
tlačítka.)

Rozměry (V × Š × H): 120 × 120 × 16 mm

1 2 8 9 10 16

17 18 24 25 26 32

33 34 40 41 42 48

49 50 56 57 58 64

Příklad zapojení 1 (napájení z vnitřní jednotky) Příklad zapojení 2 (napájení z centrálního ovladače)

Dálkový 
ovladač

Plánovací 
časovač

Plánovací 
časovač

Skupina časovače 1: 
Centralizované adresy 1 až 8

Skupina časovače 3: 
Centralizované adresy 17 až 24

Skupina časovače 5: 
Centralizované adresy 33 až 40

Skupina časovače 7: 
Centralizované adresy 49 až 56

Skupina časovače 2: 
Centralizované adresy 9 až 16

Skupina časovače 4: 
Centralizované adresy 25 až 32

Skupina časovače 6: 
Centralizované adresy 41 až 48

Skupina časovače 8: 
Centralizované adresy 57 až 64

Dálkový 
ovladač

Vodič provozu 
vnitřní/venkovní 
jednotky

Zóna 1 
Centralizované 
adresy  
1 až 16

Zóna 2 
Centralizované 
adresy  
17 až 32 

Zóna 3 
Centralizované 
adresy  
33 až 48

Zóna 4 
Centralizované 
adresy  
49 až 64

Vypínač (CZ-ANC2) 

· Umožňuje ovládání 16 skupin vnitřních jednotek.
· Je také možné společné ovládání a ovládání jednotlivých 

skupin (jednotek).
· V jednom propojeném systému je možné nainstalovat až  

8 ovladačů zapnutí/vypnutí (4 hlavní, 4 vedlejší). 
· Stav provozu je možné ihned zjistit. 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že ovládání režimu a nastavení teploty není možné provést pomocí 
ovladače zapnutí/vypnutí, musí být použit spolu s dálkovým ovladačem, ovladačem systému, atd.

Rozměry (V × Š × H): 121 × 122 × 14 + 52 mm  
(zapuštěné rozměry).

Napájení: stř. 220 až 240 V. 
Vstup/výstup: Dálkový vstup (účinné napětí: do 24 V stejn.):  
 všechny zapnuty/vypnuty.
Dálkový výstup (povolené napětí: do 30 V stejn.):  
 všechny zapnuty, všechny alarmy.

Plánovací časovač (CZ-ESWC2)
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Individuální ovládání je možné pro max. 64 skupin, 64 vnitřních jednotek.
Ovládání 64 vnitřních jednotek rozdělených do 4 zón. (Jedna zóna může obsahovat 
až 16 skupin a jedna skupina může obsahovat až 8 jednotek.) 
Ovládat lze: zapnutí / vypnutí, provozní režim, otáčky ventilátoru, směr proudění 
vzduchu (pouze pokud je použit bez dálkového ovladače), sledování provozu, 
sledování alarmů, větrání, místní zákaz dálkového ovladače atd.

Individuální Veškeré ovládání je možné uskutečnit z dálkového ovladače. Obsah 
však bude změněn na poslední nastavení použité na ovladači.

Centrální 1  Dálkový ovladač nelze použít pro zapnutí/vypnutí. (Všechny další 
operace je možné uskutečnit z dálkového ovladače.)

Centrální 3  Dálkový ovladač nelze použít pro změnu režimu nebo změnu nastavení 
teploty. (Všechny další operace je možné uskutečnit z dálkového 
ovladače.)

Centrální 4  Dálkový ovladač nelze použít pro změnu provozního režimu. (Všechny 
další operace je možné uskutečnit z dálkového ovladače.)

Lze použít společně s dálkovým ovladačem, inteligentním ovladačem, 
plánovacím časovačem atd.
(Maximální počet připojitelných ovladačů systému je 10, včetně dalších centrálních 
ovladačů ve stejném okruhu.)
(V případě společného použití s bezdrátovým dálkovým ovladačem existují omezení pro 
režim ovládání. Použijte prosím pouze s nastavením „Individuální“ a „Centrální 1”.)

Je možné ovládání systémů bez dálkového ovladače a hlavních/vedlejších 
systémů (celkem až 2 jednotky) 

Externí kontakty na centrálních ovladačích
Svorky pro dálkové sledování:
A1) Vstup pro současné zapnutí klimatizací
A2) Vstup pro současné vypnutí klimatizací
A3) Společný vstup pro zapnutí nebo vypnutí klimatizací
B1) Výstup ukazatele zapnutého stavu
B2) Výstup ukazatele alarmu
B3) Výstup společného ukazatele

Systémový ovladač (CZ-64ESMC2)

Příklad ovládacího režimu 2: 
Centralizované ovládání zóny 1

Systémový ovladač
Individuální 

dálkový ovladač

Individuální dálkový ovladač

Ovládání skupiny bez  
dálkového ovladače

Skupinové řízení
Systémový ovladač

Systémový ovladač

Systémový ovladač 

Systémový ovladač 
Příklad ovládacího režimu 1: Všechny v centralizovaném ovládání.

Systém bez dálkového ovladače

Příklad ovládacího režimu 3: Dálkové ovládání zóny 2

Příklad ovládacího režimu 4: Centralizované ovládání zóny 3

Příklad ovládacího režimu 5: Dálkové ovládání zóny 4

CND2

C1

B3 B2 B1 A3 A2 A1

C2
L1

L2 C3

C4

Je možné vybrat z 10 vzorů ovládacích režimů odpovídajících podmínkám použití
A. Provozní režim: Je možné zvolit centrální režim ovládání nebo režim dálkového 

ovládání
 Centrální režim ovládání: Ovladač systému se používá jako centralizované 

ovládací zařízení. (Nastavení z dálkového ovladače může být zakázáno zakázáním 
funkce z ovladače systému.)

 Režim dálkového ovladače: Ovladač systému se používá jako dálkový ovladač. 
(Nastavení z ovladače systému může být zakázáno zakázáním místního ovládání 
z jiného centrálního ovladače.)

B. Číslo režimu ovládané jednotky: Je možné zvolit všechny režimy nebo režim zóny 
1, 2, 3, 4

 Všechny režimy: Je možné zvolit všechny zóny nebo skupinu jednotek.
 Režim zóny 1, 2, 3, 4: Nastavení je možné pouze pro vnitřní jednotky v zóně 1, 2, 

3 nebo 4.
Ukázka zapojení

A. Provozní režim
Centrální režim ovládání Režim dálkového ovladače

B. Číslo 
režimu 
ovládané 
jednotky

Všechny režimy Všechny v centralizovaném ovládání. Příklad 1 Všechny v dálkovém ovládání
Režim zóny 1 Centralizované ovládání zóny 1. Příklad 2 Dálkové ovládání zóny 1
Režim zóny 2 Centralizované ovládání zóny 2. Dálkové ovládání zóny 2. Příklad 3
Režim zóny 3 Centralizované ovládání zóny 3. Příklad 4 Dálkové ovládání zóny 3
Režim zóny 4 Centralizované ovládání zóny 4. Dálkové ovládání zóny 4. Příklad 5

Nový systémový ovladač s plánovacím časovačem (CZ-64ESMC3) (k dispozici v prosinci 2015)

NOVINK
A

Rozměry (V × Š × H): 120 × 120 × 21 + 69 mm 
(zapuštěné rozměry).
Napájení: stř. 220 až 240 V.
Vstup/výstup: Dálkový vstup (účinné napětí: 24 V 
stejn.): všechny zapnuty/všechny vypnuty.
Výstup dálkového ovládání (beznapěťový kontakt): 
všechny zapnuty/všechny vypnuty (externí zdroj 
napájení do 30 V stejn., maximálně 1 A).
Celková délka vedení: 1 km.
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Inteligentní ovladač (CZ-256ESMC2)

Omezení obsahu pro zakázané ovládání
Způsoby zákazů omezující možné ovládání z dálkového ovladače. Je také 
možné změnit položky pro zákazy.

Obsah omezení (omezení může definovat uživatel) 
Individuální Pro ovládání pomocí dálkového ovladače nejsou nastaveny žádná 

omezení. Obsah však bude změněn na poslední nastavení 
ovladače. (Poslední stisknutá priorita.)

Zákaz 1  Dálkový ovladač nelze použít pro zapnutí/vypnutí. (Všechny další 
operace je možné uskutečnit z dálkového ovladače.) 

Zákaz 2  Dálkový ovladač nelze použít pro zapnutí/vypnutí, změnu 
provozního režimu a nastavení teploty. (Všechny další operace je 
možné uskutečnit z dálkového ovladače.)

Zákaz 3  Dálkový ovladač nelze použít pro změnu provozního režimu 
a nastavení teploty. (Všechny další operace je možné uskutečnit 
z dálkového ovladače.)

Zákaz 4  Dálkový ovladač nelze použít pro změnu provozního režimu. 
(Všechny další operace je možné uskutečnit z dálkového ovladače.)

Poznámka: Nepoužívejte společně jakýkoliv systém AMY a inteligentní ovladač ve stejné řadě ovládání vnitřní/venkovní jednotky.

·  Možné ovládání max. 256 vnitřních jednotek (4 systémy × 64 jednotek). 
V případě tří nebo více systémů musí být na venkovní stranu instalován 
komunikační adaptér CZ-CFUNC2

·  Ovládání je možné jako hromadné, v zónách, podle nájemníků a ve skupinách 
·  Zapnutí/vypnutí, provozní režim, nastavení teploty, otáčky ventilátoru, 

směr proudění vzduchu (pouze pokud je použit bez dálkového ovladače) 
a místní zákaz dálkového ovladače (zakázání 1, 2, 3, 4)

·  Může být použit systém bez dálkového ovladače. Lze též použít společně 
dálkový ovladač nebo ovladač systému

·  Lze též použít plánovací časovač a nastavení dovolené 
·  Možná proporcionální distribuce klimatizační energie. Včetně exportu do 

souboru CSV přes CF kartu (dodatečné příslušenství)
·  Vstup impulzního signálu z elektroměru/plynoměru 
V případě společného použití s bezdrátovým dálkovým ovladačem existují omezení pro režim ovládání. Použijte pouze s ovládáním 
„Povolení” a „Zákaz 1”.

Rozměry (V × Š × H): 240 × 280 × 138 mm.
Napájení: 100 až 240 V stř. (50 Hz), 30 W (samostatné napájení).
Vstup/výstup: Vstup dálkového ovládání (beznapěťový kontakt): všechny 
zapnuty/vypnuty.
Výstup dálkového ovládání (beznapěťový kontakt): všechny zapnuty, všechny 
alarm (externí zdroj napájení do 30 V stejn., 0,5 A).
Celková délka vedení: 1 km pro každý systém.
Pouze pro zapuštění do panelu.

CZ-CBPCC2: Dodatečná záložní paměť pro CZ-256ESMC2.

G
W

CZ-256ESMC2

Příklad konfigurace systému

Maximální počet přípojek Vnitřní jednotky: 256 (64 na jednu řadu × 4)
Venkovní jednotky: 120 (30 na jednu řadu × 4)
Komunikační adaptéry: 7
Propojené systémy (ovládací vedení mezi jednotkami): 4

Měřič 
impulzů, 
3×

Měřič impulzů, 3×

Měřič impulzů

Signál systému, 
4×

G: Plynoměr
W: Elektroměr

Signál 
systému, 
4×

Signál 
systému, 
4×

Propojený 
systém č. 1

Ovládací vedení mezi 
jednotkami (nepolární)

Ovládací vedení 
mezi jednotkami 

(nepolární)

Též je možná nezávislá instalace bez 
připojení systému 

Propojený 
systém č. 2

Propojený systém č. 3

Propojený 
systém č. 4

Ovládací vedení 
komunikačního 
adaptéru (RS- 
485, polární)

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

Centralizované ovládací systémy

DOTYKOVÝ 
PANEL

Webové aplikace
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Webové rozhraní (CZ-CWEBC2)

Funkce
· Přístup a ovládání pomocí webového prohlížeče.
· Zobrazení ikon.
· Jazykové kódy dostupné v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, 

portugalštině, španělštině.
· Individuální ovládání (max. 64 vnitřních jednotek) zapnutí/vypnutí 

provozního režimu nastavení teploty, otáček ventilátoru, nastavení klapky, 
zapnutí/vypnutí časovače, sledování kódů alarmu, zákaz dálkového ovládání.

· Zónové ovládání*.
· Ovládání všech jednotek.
· Protokol alarmů.
· Protokol odeslaných e-mailů.
· Programovací časovač nastavuje u 50 denních časovačů 50 činností každý 

den, 50 týdenních časovačů, 1 časovač dovolené, 5 speciálních denních 
časovačů pro každého nájemníka

· Nastavení zákazu dálkového ovladače.
· IP ADRESU je možné změnit přes Internet. 

Poznámka: Doporučuje se nainstalovat dálkový ovladač nebo ovladač systému na místě, aby bylo možné místní ovládání v případě problémů 
se sítí.

Funkce
· Přístup a ovládání pomocí webového prohlížeče.
· Zobrazení ikon.
· Jazykové kódy dostupné v angličtině, 

francouzštině, němčině, italštině, portugalštině, 
španělštině.

· Individuální ovládání (max. 64 vnitřních jednotek) 
zapnutí/vypnutí provozního režimu, nastavení 
teploty, otáček ventilátoru, nastavení klapky, 
zapnutí/vypnutí časovače, sledování kódů alarmu, 
zákaz dálkového ovládání.

· Ovládání pro každého nájemníka (zónu).
· Ovládání všech jednotek.
· Protokol alarmů.
· Protokol odeslaných e-mailů.
· Programovací časovač nastavuje u 50 denních časovačů 50 činností každý 

den, 50 týdenních časovačů, 1 časovač dovolené, 5 speciálních denních 
časovačů pro každého nájemníka.

· Nastavení zákazu dálkového ovladače.
· IP adresu je možné změnit přes Internet.

Poznámka: Doporučuje se nainstalovat dálkový ovladač nebo ovladač systému na místě, aby bylo možné místní ovládání 
v případě problémů se sítí.

Snadné nastavení každé místnosti pomocí jednoduchých ikon 
a uživatelsky příjemné/jednoduché prostředí
· Pokud je vybrána jakákoliv vnitřní jednotka, zobrazí se okno dálkového 

ovladače umožňující podrobné změny nastavení.

Snadné řízení a sledování použití každým nájemníkem*
· Každé podlaží nebo nájemník, nebo může být zobrazena a ovládána každá zóna.
· Na obrazovce je také možné zobrazit stav všech jednotek.

Nastavení programovacího časovače
·  50 denních časovačů s 50 činnostmi každý den, 50 týdenních časovačů, 

5 speciálních denních časovačů pro každého nájemníka.

* Systém webového rozhraní není použitelný pro distribuci zátěže.

(H × W × D): 248 × 185 × 80 mm
100 až 240 V stř., 17 W 
(samostatné napájení)

LAN (10/100BASE-T)

PC (místní dodávka)

Maximální počet přípojek:
Vnitřní jednotky: 64
Venkovní jednotky: 30

Propojený systém (ovládací vedení vnitřní/ 
venkovní jednotky): 1

Propojený systém

Intranet

Ovládací vedení 
mezi jednotkami 
(nepolární)

Webové rozhraní 
(CZ-CWEBC2)

Odeslání e-mailu 
(data alarmu)

Zařízení s webovým rozhraním

LAN
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· Možné sledování ovládání a stavu pro individuální vnitřní jednotky (1 skupina).
· Kromě spuštění a vypnutí je zde funkce digitálního vstupu pro rychlost proudění vzduchu a provozní režim.
· Nastavení teploty a měření vnitřní teploty na sání se provádí pomocí centrálního sledování.
· NOVINKA! Analogový vstup pro řízení výkonu venkovní jednotky pomocí nastavení ve 20 krocích (od 40 % do 

120 %), signál 0–10 V.
· Analogový vstup pro nastavení teploty pro signál 0 až 10 V, nebo 0 až 140 Ohmů.
· Napájení je přiváděno ze svorky CZ-T10 vnitřních jednotek.
· Je možné také zajistit samostatný zdroj napájení (v případě měření teploty na sání).
* Zeptejte se svého distributora.

Ovládání spotřeby 0–10 V (CZ-CAPBC2)

Sériová-paralelní vnitřní/venkovní jednotka pro venkovní jednotku (CZ-CAPDC2 pro ECOi / CZ-CAPDC3 pro Mini ECOi a PACi)

Místní adaptér pro ovládání zapnutí/vypnutí (CZ-CAPC2)

· Tato jednotka může ovládat až 4 venkovní jednotky.
· Z centrálního ovládacího zařízení je možné provádět 

změnu režimu a hromadné  ovládání/hromadné vypnutí.
· Nutné pro ovládání spotřeby.

Rozměry (V × Š × H): 80 × 290 × 260 mm.
Napájení: jednofázové 100/200 V (50/60 Hz), 18 W.
Vstup: Hromadný provoz / hromadné vypnutí 
(beznapěťový kontakt / 24 V stejn., impulzní signál). 
Chlazení/Vytápění (beznapěťový kontakt / statický 
signál). Spotřeba 1/2 (beznapěťový kontakt / statický 
signál) (místní vypnutí pomocí spínače). 
Výstup: Provozní výstup (beznapěťový kontakt). 
Výstup alarmu (beznapěťový kontakt)

Délka vedení: Ovládací vedení vnitřní/venkovní 
jednotky: Celková délka 1 km. Digitální signál: 100 m 
nebo méně. 

·  Možné sledování ovládání a stavu pro individuální vnitřní jednotky (nebo jakékoliv externí elektrické zařízení 
do 250 V stř., 10 A) pomocí signálu kontaktu.

Sériová-paralelní  
I/O jednotka pro 
venkovní jednotku 1

Sériová-paralelní  
I/O jednotka pro 
venkovní jednotku 2

Sériová-paralelní  
I/O jednotka pro 
venkovní jednotku 8

Ce
nt

ra
liz

ov
an

é 
ov

lá
dá

ní

Vzdálená 
stanice

Centrální ovládací panel

CZ-CAPBC2

CZ-CAPC2

Ovladač zapnutí / vypnutí 
Například: konvektor 
s ventilátorem, atd.
Výměník tepla.

Centralizované ovládací systémy
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P-AIMS je vhodný pro velká obchodní centra a univerzity s mnoha prostorami/budovami. 1 počítač s „P-AIMS” může mít současně až 4 nezávislé systémy. 
Každý systém může mít max. 8 klimatizačních jednotek a ovládat maximálně 512 jednotek. Celkem je pomocí 1 počítače s „P-AIMS” možné ovládat  
1024 vnitřních jednotek.

Se 4 upgradovacími balíčky je možné 
základní software upgradovat tak, aby 
vyhovoval individuálním požadavkům

XP Professional
XP Professional
CPU: Pentium 2.8 GHz nebo více
Paměť: 2 GB nebo více
HDD: 100 GB nebo více

· Délka vedení (PC~klimatizace) max. 1 km
· Max. 8 klimatizačních jednotek pro 1 systém
· Délka vedení každého propojení z klimatizační  

 jednotky max. 1 km

Počítač
Měnič (místní dodávka) Budova A

Budova B

Budova D

RS485 (polarizované)

USB vedení

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

P-AIMS základní software / CZ-CSWKC2
Pomocí jednoho počítače je možné ovládat až 1024 vnitřních jednotek.

Funkce základního softwaru
· Standardní dálkové ovládání všech vnitřních jednotek.
· Do kalendáře lze nastavit mnoho programů plánovacího časovače.
· Zobrazení podrobných informací o alarmech.
· Výstup do souboru CSV s historií alarmů, provozních stavů.
· Automatické zálohování dat na pevný disk.

P-AIMS volitelný software CZ-CSWAC2 pro rozdělení výkonu
Výpočet rozdělení výkonu pro každého nájemníka
· Poměr rozdělení výkonu (zátěže) klimatizace se vypočítává pro každou 

jednotku (nájemníka) s použitím údajů o spotřebě energie (m³, kWh).
· Vypočítaná data jsou uložena jako soubor typu CSV.
· Jsou uložena data z posledních 365 dní.

P-AIMS volitelný software CZ-CSWWC2 pro webovou aplikaci
Webový přístup a ovládání ze vzdálené stanice
· Přístup k softwaru P-AIMS ze vzdáleného PC.
· Můžete sledovat/ovládat systém ECOi 6N pomocí webového prohlížeče 

(Internet Explorer).

P-AIMS volitelný software CZ-CSWGC2 pro zobrazení rozvržení objektů
Možnost vizuálního ovládání celého systému
· Na zobrazení rozvržení systému je k dispozici monitor provozního stavu.
· Možnost kontroly rozvržení objektů i umístění vnitřních jednotek.
· Každou jednotku je možné ovládat pomocí virtuálního dálkového ovladače 

zobrazeného na displeji.
· Max. 4 obrazovky rozvržení systému najednou.

P-AIMS volitelný software CZ-CSWBC2 pro softwarové rozhraní BACnet
Možnost připojení k systému BMS
· Může komunikovat s dalším zařízením pomocí protokolu BACnet
· Systém ECOi 6N je možné ovládat pomocí BMS i P-AIMS.
· Max. 255 vnitřních jednotek je možné připojit k 1 PC  

(se základním softwarem P-AIMS a BACnet).

P-AIMS. Kompletní systém řízení klimatizace Panasonic
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Systémy centralizovaného ovládání

Vlastní webová aplikace k řízení centralizovaného ovládání
systémů A2W a GHP.
Ovládání a sledování zařízení připojených k novému systému řízení lze 
uskutečnit dálkově nebo místně z jakéhokoliv zařízení s připojením 
k internetu (laptop, tablet, mobilní telefon)
Tento nový systém snadněji naváže spojení s klimatizačními systémy 
a umožní lepší nastavení systému a také celkové ovládání instalací.
Tato aplikace bude funkční s různými jednotkami, bez ohledu na to, zda 
jsou k dispozici na stejné intranetové síti nebo jsou na jiných místech, a to 
kdykoliv a přehledným způsobem. Naše řešení tak umožňuje překonat 
hlavní překážky jako je údržba na místě nebo nedostatečná centralizace.
Kromě toho aplikace nabízí významné vylepšení ovládání: 

· Klimatizační jednotky mohou být uspořádány do skupin dle vlastního výběru
· Možnost uskutečnit skupinové příkazy a hromadné příkazy (postupně)
· Alarmy a události je možné efektivněji kontrolovat a ještě mnohem více …

Výhody
Toto nové řešení pro centralizované ovládání klimatizačních systémů nabízí 
významné výhody pro různé osoby zapojené do jejich řízení:

Pro majitele budov:
· Maximální výkonnost zařízení
· Úspora energie
· Delší životnost zařízení
· Úspory na nákladech za údržbu
Pro servisní firmy:
· Okamžité informace o případných nehodách
· Možnost preventivních alarmů
· Nižší počet systematických prohlídek (výstrahy a dálkové ovládání)
· Efektivnější podpora údržby

Nabízí spolehlivé řešení pro zlepšení stávajících funkcí
·  Časovač provozu
·  Dálkové ovládání prostřednictvím webové aplikace v Cloudu nebo místně. 

Kdykoliv a kdekoliv dostupné přes zařízení s připojením k internetu
·  Centralizované ovládání: řízení několika instalací v jednom samostatném 

rozhraní. Ideální pro organizace s instalacemi na více místech
·  Snadné sledování a údržba díky skupinovým příkazům a hromadným 

příkazům. Snadný dohled nad složitými instalacemi
·  Bezpečný vzdálený přístup. Silná ochrana identity a pohodlná správa 

přístupu

Funkce současného systému
Ovládací funkce
·  Spuštění a vypnutí
·  Nastavení teploty
·  Výběr provozního režimu
·  Nastavení otáček ventilátoru, 

směru ventilátoru
·  Zákaz použití dálkového ovladače

Sledování provozu
·  Sledování (monitoring) provozního 

stavu a alarmů
·  Sledování příznaků pro čištění filtrů
·  Zobrazení protokolů alarmů 

Programovací časovače
· Až 50 typů týdenního časovače
· Režim dovolené a zvláštní dny

Současná instalace

Internet

Hlavní omezení: Decentralizace: nutnost připojit každou jednotku CZ-WEB jednu po druhé k řízení instalace.
Údržba na místě: Přístup omezen na místní síť.

Centralizované ovládací systémy
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Chytrý pevný telefon KX-UT670 značky Panasonic.

Případová studie. Paul, podnikatel
„Mé podnikání se rozrůstá, ale stále chci mít pocit, že mám vše pod kontrolou. 
Proto veškeré schůzky, transakce a operace, které mohu, zajišťuji přes svůj 
mobilní telefon. Od bankovních transakcí, zpracování objednávek, až po 
ovládání teploty v různých závodech naší firmy. Všechno dělám pomocí svého 
chytrého telefonu díky IntesisHome a Panasonic.“ 

Případová studie. Alice, majitelka obchodu
„Chci pro svůj obchod maximální pohodlí a nejlepší úspory. A dokázala jsem 
tyto parametry získat tím nejjednodušším a nejpřirozenějším způsobem. Ze 
svého chytrého telefonu, který s sebou vždy nosím, mohu ovládat teplotu 
v mém obchodě. A stejně tak, jak mohu udržovat ideální teplotu, získám docela 
slušnou sumu na elektřině.”

Ovládání PACi a VRF
Panasonic dobře ví, jak důležité je pohodlné ovládání a bohaté možnosti 
konektivity, pokud máme za minimální cenu nabídnout maximální komfort. 
Proto zákazníkům nabízíme špičkovou technologii, vytvořenou výlučně kvůli 
maximálnímu výkonu našich klimatizačních systémů. S klimatizacemi lze tak 
pracovat velmi pohodlně a přehledně sledovat všechny funkce, a to nejen 
z domova, ale díky naší internetové aplikaci i z libovolného místa na světě. 

Ovládání přes internet 
Klimatizaci (systém PACi nebo VRF) lze 
pohodlně ovládat přes internet pomocí 
chytrého telefonu nebo tabletu 

Co je ovládání přes internet?
Ovládání přes internet je systém nové generace, který 
umožňuje uživatelsky přívětivé dálkové ovládání jednotek klimatizace nebo 
tepelného čerpadla z jakéhokoliv místa přes internet s pomocí jednoduchého 
chytrého telefonu se systémem Android nebo iOS, z tabletu nebo PC.

Jednoduchá instalace
Stačí připojit zařízení pro ovládání přes internet ke klimatizaci nebo 
tepelnému čerpadlu pomocí dodaného kabelu a pak jej připojit k vašemu 
přístupovému bodu Wifi. 

Ovládání přes Internet. Snadná instalace. Maximální výhody 
Ovládání přes internet charakterizuje heslo „Váš domov v cloudu“ – vyvinuli 
jsme jednoduché řešení určené k tomu, aby každý uživatel mohl zařízení 
ovládat bez komunikačních nebo počítačových znalostí. 
Žádné servery. Žádné adaptéry. Žádné kabely. Pro připojení je potřebná 
pouze malá krabička, která bude umístěna v blízkosti vnitřní jednotky 
klimatizace, a pak už jen váš chytrý telefon, tablet nebo PC. 
Spusťte aplikaci na svém chytrém telefonu, tabletu nebo počítači 
a vychutnejte si nový zážitek z pohodlí. Intuitivní a uživatelsky přívětivá 
aplikace na displeji vašeho chytrého telefonu nebo PC, která vám umožní 
ovládat klimatizační jednotku stejným způsobem, jakým to děláte pomocí 
dálkového ovládání. 
Aplikaci pro ovládání přes internet je možné stáhnout z AppStore pro Apple 
a z PlayStore pro Android. 

Ovládejte svou klimatizaci pomocí chytrého ovládání přes internet 
prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů, PC a chytrých pevných 
telefonů
K dispozici jsou stejné funkce, jako kdybyste byli doma nebo v kanceláři: 
start/stop, provozní režim, nastavení teploty, teplota v místnosti ap., i nové 
rozšíření funkce ovládání přes internet, které přinášejí maximální pohodlí 
s nejnižší spotřebou energie.

INTERNET CONTROL

O
P
T
IO

N
A
L

Internet
Control

Ready

CONTROL YOUR 

AIR CONDITIONING FROM 

EVERYWHERE
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CZ-CFUNC2Interface

Komunikační adaptér (CZ-CFUNC2)
Toto komunikační rozhraní je nutné k připojení systémů ECOi a GHP k BMS. Další rozhraní je nutné pro konverzi informace do jazyka KNX/Modbus/Bacnet. 
CZ-CFUNC2 umožňuje snadné ovládání a připojení k zařízení Panasonic P-link, což je sběrnice ECOi. Ze zařízení CZ-CFUNC2 lze snadno ovládat všechny 
vnitřní a venkovní jednotky v instalaci. K jednomu zařízení CZ-CFUNC2 lze připojit dva propojené systémy zapojení. 
Rozměry: V 260 × Š 200 × H 68 mm
* Vzhledem k tomu, že tato konstrukce není odolná vůči stříkající vodě, musí být instalována ve vnitřních prostorech, v ovládacím panelu apod. 

Možnost připojení PACi
Snadné připojení k systémům KNX/Modbus/LonWorks/ 
BACnet
Díky flexibilním možnostem integrace do vašich projektů KNX/Modbus/ 
LonWorks/BACnet máte k dispozici plné obousměrné monitorování 
a ovládání všech funkčních parametrů.

Chcete-li získat více informací, kontaktujte společnost Panasonic.

Rozhraní 
AIRZONE

Pokojový 
ovladač

Výstup 
vzduchu

Kompletní řada příslušenství Airzone pro jakýkoli  
vzduchotechnický projekt

Airzone. Ovládání jednotek PACi pro skrytou instalaci
Firma Airzone vytvořila rozhraní pro snadné připojení k jednotkám Panasonic PACi pro skrytou instalaci. Tento nový systém 
je účinný, snadno se instaluje a zajišťuje optimální výkon, pohodlí a úspory energie.

ON
24 °C

ON
22 °C

OFF

OFF

Různé typy výstupů Připojovací nástavce  
s automatickými 
dvířky

Kompletní řada dálkových ovladačů 
(zapojené/bezdrátové, ...)

I_U
PCB

Možnost připojení jednotek 
PACi a VRF
Partneři společnosti Panasonic navrhli speciální řešení pro klimatizace 
Panasonic tak, aby poskytovalo kompletní monitoring, ovládání a plnou 
funkčnost celé nabídkové řady pro komerční použití u instalací  
s KNX/Modbus/LonWorks/BACnet. 
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Možnosti připojení jednotek ECOi a GHP 
Nové rozhraní ve stylu plug and play připojené přímo 
k portu P-Link
Rozhraní vzniklo na zakázku pro Panasonic a umožňuje kompletní 
monitoring, ovládání a podporu všech funkcí modelů Etherea, 4cestných 
kazetových jednotek 60×60 a jednotek pro skrytou instalaci s nízkým 
statickým tlakem v instalacích IntesisHome, KNX, EnOcean, Modbus 
a BacNet.
Řešení vyrábí nezávislá firma. Více informací poskytne společnost 
Panasonic. 

Název modelu 
Panasonic 

Rozhraní Připojeno k P-link 
nebo vnitřní jednotce 

Maximální počet připojených 
vnitřních jednotek 

Vnitřní 
jednotky 
ECOi / 
PACi

PAW-RC2-KNX-1i KNX Vnitřní jednotka 1 (1 skupina vnitřních jednotek)
PAW-RC2-MBS-1 Modbus RTU* Vnitřní jednotka 1 (1 skupina vnitřních jednotek)
PAW-RC2-ENO-1i EnOcean Vnitřní jednotka 1 (1 skupina vnitřních jednotek)
PA-RC2-WIFI-1 IntesisHome Vnitřní jednotka 1 (1 skupina vnitřních jednotek)

ECOi 
P-Link

PAW-AC-KNX-64 KNX** P-link 64
PAW-AC-KNX-128 KNX** P-link 128
PAW-TM-MBS-RTU-64 Modbus RTU** P-link 64
PAW-TM-MBS-TCP-128 Modbus TCP** P-link 128
PAW-AC-BAC-64 Bacnet** P-link 64
PAW-AC-BAC-128 Bacnet** P-link 128
CZ-CLNC2 Lonworks P-link 16 skupin s maximálně 8 vnitřními 

jednotkami, celkem max.  
64 vnitřních jednotek

* V případě připojení Modbus TCP je zapotřebí rozhraní Modbus RTU/TCP. PAW-MBS-TCP2RTU (podřízené zařízení ModBus RTU).
** Je zapotřebí rozhraní CZ-CFUNC2.

Příklad připojení BMS pro centrální ovládací systém klimatizace

Systém 
BMS 

Rozhraní 
BMS

Rozhraní 
BMS

Komunikační 
adaptér

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

Skupinové řízení Dálkový ovladač

Celkem max. 64 vnitřních jednotek připojených k jednomu vedení na CZ-CFUNC2

Max. 64 vnitřních jednotek

Max. 64 vnitřních jednotek

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Skupinové řízení 

Skupinové řízení 

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Zapnutí/vypnutí jednotky Zapnutí/vypnutí jednotky 

Nastavení 
klimatizační 
jednotky 

Změna režimu Stav klimatizační jednotky Provozní režim

Nastavení teploty v místnosti Nastavení teploty

Nastavení otáček ventilátoru Stav otáček ventilátoru

Nastavení klapek Stav klapky

Nastavení centrálního ovládání Nastavení centrálního ovládání

Signalizace filtru Signalizace situace filtru

Reset alarmu Správný/nesprávný stav

Kód alarmu
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Možnosti připojení pro vnitřní jednotky ECOi, ECO G a PACi

POZNÁMKA: Maximální délka vodiče z vnitřní jednotky k relé musí být 2,0 m. Impulzní signál se mění na statický 
přerušením JP. (Viz JP001)

Výstup signálu zapnutí/vypnutí provozu
·  Stav: 

4–5 (Statický výstup): Výstup 12 V během provozu jednotky.  
/ Žádný výstup při vypnutí.

·  Příklad zapojení

· Stav
1. 1–2 (impulzní vstup): Stav zapnutí/vypnutí jednotky pomocí impulzního 

signálu. (1 impulzní signál: stav zkratu po dobu 300 ms nebo déle)
2. 2–3 (statický vstup): Vypnutý / provoz s dálkovým ovladačem je 

povolen. (Normální stav) Zapnutý / dálkový ovladač je zakázaný.
3. 4–5 (statický výstup): Výstup 12 V během provozu jednotky.  

/ Žádný výstup při vypnutí.
4. 5–6 (statický výstup): Výstup 12 V  

během chyby. / Žádný výstup  
při normálním stavu.

·  Příklad zapojení

Specifikace svorky T10 (T10: CN015 na kartě vnitřní jednotky)
· Položky ovládání:   1. Vstup pro spuštění/vypnutí
  2. Vstup pro zakázání dálkového ovladače
  3. Výstup signálu spuštění
  4. Výstup signálu alarmu

1

2

3

4

5

COM

COM
+12 V

6T10 (žlutý)

300 ms a více 

Stav jednotky ZAP ZAPVYP

+12

1–2 (impulzní vstup)

4–5 (výstup)

POZNÁMKA: Maximální délka vodiče z vnitřní jednotky k relé musí být 2,0 m. Impulzní
signál se mění na statický přerušením JP. (Viz JP001)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Centralizované ovládání

Ovládací karta vnitřní jednotky 2 m

Relé (místní dodávka)T10 (žlutý) 

Konektor T10 (CN015)

CZ-T10: Společnost Panasonic vyvinula volitelné příslušenství (skládající se 
z koncovky + vodičů) s názvem CZ-T10, které umožňuje snadné připojení ke 

konektoru T10. Připojení vnitřní jednotky 
ECOi k externímu zařízení je snadné. 
Svorka T10 v na kartě s elektronickými 
obvody všech vnitřních jednotek 
umožňuje digitální připojení k externím 
zařízením.

Příklady využití 

Příklad použití
Ovládání nuceného vypnutí
Svor. 1 a 2: Volný kontakt pro signál ZAP/VYP (přerušte *JP1* pro statický 

signál) pokud je připojena hotelová karta, musí být kontakt 
sepnutý (jednotku je možné používat).

Svor. 2 a 3: Volný kontakt pro zakázání všech funkcí dálkového ovladače 
nainstalovaného v pokoji pokud je hotelová karta vyjmuta, musí být 
kontakt sepnutý (jednotku není možné používat).

Svorka = T10

1
2
3
4
5
6

ZAP / VYP
SPOLEČNÝ

ZÁKAZ
VÝSTUP PROVOZU +12 V STEJN.

SPOLEČNÝ
VÝSTUP ALARMU +12 V STEJN.

12 V STEJN. RELÉ

RELAY 12 V DC

Karty a kabely pro vnitřní jednotky ECOi, ECO G a PACi
Název kabelů Funkce Poznámka
CZ-T10 Všechny funkce T10 Vyžaduje místně dodané příslušenství
PAW-FDC Ovládání externího ventilátoru Vyžaduje místně dodané příslušenství
PAW-OCT Všechny signály monitorování doplňkových zařízení Vyžaduje místně dodané příslušenství
CZ-CAPE2 Signály monitorování bez ventilátoru Vyžaduje další vodiče z dodávky náhradních dílů
PAW-EXCT Nucené vypnutí termostatem/detekce úniku. Vyžaduje místně dodané příslušenství
Název karty Funkce Poznámka
PAW-T10 Všechny funkce T10 Umožňuje snadné připojení „Plug & Play“
PAW-T10V Všechny funkce T10 + sledování napájení Stejné jako u PAW-T10 + sledování napájení vnitřní jednotky
PAW-T10H ZAP/VYP; signál zakázání 5 V stejn. & 230 V stř. Speciálně pro samostatné hotelové karty nebo okenní kontakt
PAW-T10HW ZAP/VYP; signál zakázání 5 V stejn. Pro hotelové karty + okenní kontakt současně
PAW-PACR3 Redundance 2 nebo 3 systémů; pro ECOi a PACi Redundance 2 nebo 3 systémů ECOi nebo PACi, včetně sledování teploty, indikace chyb, zálohy, střídavého provozu
PAW-SERVER-PKEA Redundance 2 jednotek PKEA Redundance 2 jednotek PKEA, včetně sledování teploty, indikace chyb, zálohy, střídavého provozu
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Konektor volitelné možnosti (CN060) výstupní externí signály

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

DC 12V

Díky kombinaci T10 a volitelného doplňku CN060 je možné externí 
ovládání I_U 

6P (bílá): výstupy externích signálů jsou znázorněny na obrázku dole
Relé (stejn. 12 V, místní dodávka) (poznámka)

Ovládací karta vnitřní jednotky (CR1)

VOLITELNÝ 
DOPLNĚK (bílý) 

Signál ventilátoru

Signálu spuštění 
vytápění

Signálu spuštění 
chlazení

Signál termostatu

Signál odmrazování

Poznámka: Relé musí být instalováno 
ve vzdálenosti maximálně 2 m od karty.

Konektor pohonu ventilátoru (CN032)
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Ovládací karta vnitřní jednotky

Relé (místní dodávka)

K externě ovládané vstupní 
svorce na ventilátoru

12 V stejn.

POHON VENTILÁTORU
(2 koncovky (bílý)

Tlačítko ventilátoru

Zapnutí/vypnutí externího ventilátoru

PAW-OCT: Společnost Panasonic vyvinula 
volitelné příslušenství (skládající se 
z koncovky + vodičů) s názvem PAW-OCT, 
které umožňuje snadné připojení 
k volitelnému konektoru (CN060).Ovládání ventilátoru větrání z dálkového  

ovladače
·  Spuštění/vypnutí externích ventilátorů větrání 

a výměníku tepla
·  Pracuje i když je vnitřní jednotka vypnutá 
·  V případě skupinového ovládání ➔ budou 

v provozu všechny ventilátory; bez 
samostatného ovládání

PAW-FDC: Společnost Panasonic vyvinula volitelné příslušenství (skládající 
se z koncovky + vodičů) s názvem PAW-FDC, které umožňuje snadné 
připojení k tomuto konektoru pohonu ventilátoru (CN032).

Konektor EXCT (CN009)
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CN009

Uzavření ventilů!

Signál

Signál

Signál

Detektor 
chladivaMístnost 1 Místnost 2 

Únik!

B) Příklad: Ve spojení se snímačem chladiva
· Signál z detektoru úniku: beznapěťový, statický.
· Nastavení vnitřní jednotky: kód 0b – 1
· Konektor pro detektor úniku: EXCT
· Nastavení venkovní jednotky:
 Kód C1 – 1 výstup napájení pokud je přijat alarm z konektoru O2, 230 V
 Kód C1 – 2 výstup napájení pokud je přijat alarm z konektoru O2, 0 V
· Zobrazeno hlášení alarmu P14
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A) SE STATICKÝM VSTUPEM
➔ STATICKÝ VSTUP ➔ TERMOSTAT VYP. ➔  ÚSPORA ENERGIE
Koncovka 2P (červená): Může být použita pro ovládání spotřeby. Pokud je 
vstupní signál přítomen, je aktivní nucený provoz jednotky s vypnutým termostatem.
Poznámka: Délka vodičů z ovládací karty vnitřní jednotky k relé musí být 
maximálně 2 m
* Hlavní vodič s koncovkou 2P (speciální díl: WIRE K/854 05280 75300)

Relé (místní dodávka)

Ovládací karta vnitřní jednotky

EXCT
(2P koncovka 
(červený)

Signál cívky relé

· Příklady zapojení

PAW-EXCT: Společnost Panasonic vyvinula volitelné příslušenství (skládající se z koncovky + vodičů) s názvem PAW-EXCT, které umožňuje snadné připojení 
k tomuto konektoru EXCT (CN009).
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