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Χαρακτηριστικά

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Θέλετε να πάτε σπίτι και να απολαύσετε αμέσως την ιδανική θερμοκρασία; Απλά χρησιμοποιήστε την εφαρμογή στο κινητό σας για να ελέγξετε το κλιματιστικό σας, γρήγορα και

εύκολα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε.

Φύγατε βιαστικά από το σπίτι και ξεχάσατε το κλιματιστικό ανοικτό; Κανένα πρόβλημα, γιατί μέσω της εφαρμογής Toshiba Home AC Control μπορείτε να το κλείσετε από το κινητό

σας!

Ταιριάξτε το πρόγραμμα του κλιματιστικού σας με τη ρουτίνα της οικογένειάς σας για να βελτιστοποιήσετε το χρόνο λειτουργίας και να απολαύστε μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΟΛΛΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ασύρματος προσαρμογέας & Home AC
Control app
Ο νέος τρόπος να ελέγχετε τα κλιματιστικά σας από
όπου και αν βρίσκεστε

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Android, iOS

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Daiseikai 9, Shorai Premium, Edge, Seiya, Bi-Flow

ΓΛΩΣΣΕΣ

Η εφαρμογή διατίθεται και στα Ελληνικά

Συνδεσιμότητα

Απομακρυσμένος έλεγχος μέχρι και 10 κλιματιστικών

Το πιο εξελιγμένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου στην αγορά του κλιματισμού έφτασε και είναι Toshiba! H νέα εφαρμογή Toshiba
Home AC Control σας παρέχει πλήρη έλεγχο του επιπέδου άνεσης που επιθυμείτε από το κλιματιστικό σας, από όπου και αν βρίσκεστε.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε το Toshiba σας στο Wi-Fi του σπιτιού σας μέσω του Ασύρματου Προσαρμογέα RB-N101S-G
ή RB-N102S-G (ανάλογα με τη συμβατότητα του κλιματιστικού σας).

Στη συνέχεια κατεβάζετε την εφαρμογή Toshiba Home AC Control, η οποία είναι διαθέσιμη για smartphones και tablets με λειτουργικό
Android 5 και νεότερο & IOS 9 και νεότερο.

Συμβατά κλιματιστικά Toshiba:

Ασύρματος Προσαρμογέας RB-N101S-G (τοποθέτηση στην εσωτερική μονάδα): Daiseikai 9 (όλα τα μεγέθη), SHORAI Premium 18-
24KTBU/h, SHORAI 18-24KTBU/h, SEIYA 24KTBU/h, MIRAI PLUS 24KTBU/h.

Ασύρματος Προσαρμογέας RB-N102S-G (τοποθέτηση εξωτερικά της εσωτερικής μονάδας, με καλώδιο σύνδεσης): SHORAI Premium
10-16KTBU/h, SHORAI 10-16KTBU/h, SEIYA 10-18KTBU/h, MIRAI PLUS 10-18KTBU/h, BI-FLOW Δαπέδου (όλα τα μεγέθη)
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1 χρήστης μπορεί να ελέγξει μέχρι 10 μονάδες AC

1 μονάδα AC μπορεί να ελεγχθεί από έως και 5 χρήστες

Δυνατότητα ομαδοποίησης (grouping) μέχρι και 10 διαφορετικών μονάδων Toshiba, σε μέχρι και 3 ζώνες για γρήγορη εφαρμογή των συνθήκων άνεσης σε επιλεγμένους

χώρους

Η ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού σας, βρίσκοντας το τέλειο επίπεδο ψύξης ή θέρμανσης για εσάς και την οικογένειά σας ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το πού

βρίσκεστε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Είσοδος με Κωδικό πρόσβασης

Λειτουργία κλειδώματος παιδιών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Έναρξη Κλιματιστικής Μονάδας

Παύση Κλιματιστικής Μονάδας

Λειτουργία Ψύξης

Λειτουργία Θέρμανσης

Λειτουργία Αφύγρανσης

Λειτουργία μόνο του Ανεμιστήρα

Αυξομείωση Θερμοκρασίας

Έλεγχος της Εξωτερικής Θερμοκρασίας

Ρύθμιση ταχύτητας αέρα εσωτερικής μονάδας

Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα εσωτερικής μονάδας

Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας σε διαφορετικές επιθυμητές θερμοκρασίας – έως 4 διαφορετικές ανά ημέρα.

Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Ρύθμιση Ομαδικής λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων (έως και 3 Groups μονάδων)

Αυτόματη Ρύθμιση Νέων Applications ( auto-updates application)

Έλεγχος Alarms και δυνατότητα εύκολης αντιμετώπισης πιθανής δυσλειτουργίας

Ρύθμιση POWER SEL για την μείωση της κατανάλωσης έως και 50%

Ρύθμιση QUIET για την μείωση της Στάθμης Θορύβου της εσωτερικής μονάδας

Ρύθμιση Child Lock για το κλείδωμα των ρυθμίσεων και την αποφυγή αλλαγών από άλλους χρήστες.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση SILENT CDU για την μείωση της Στάθμης Θορύβου της Εξωτερικής Μονάδας

Ρύθμιση High Power για την άμεση θερμοκρασιακή άνεση στον χώρο

Ρύθμιση ECO για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Ρύθμιση 8οC για την προστασία των δομικών υλικών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια του χειμώνα στο εξοχικό σας

Ρύθμιση Λειτουργίας Συστήματος Καθαρισμού Αέρα

Ρύθμιση FirePlace για την ομαλή και αποτελεσματικότερη λειτουργία της μονάδας όταν αυτή έχει εγκατασταθεί κοντά στο τζάκι
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Έγγραφα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης RB-N101S-G ( Μέγεθος: 2.39 MB)

Εγχειρίδιο Χρήσης RB-N101S-G ( Μέγεθος: 3.14 MB)

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης RB-N102S-G ( Μέγεθος: 2.39 MB)

Εγχειρίδιο Χρήσης RB-N102S-G ( Μέγεθος: 3.14 MB)

Toshiba Κεντρικα γραφεία: 
Λ. Κηφισού 18 104 42 - Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ Phone: +30 210 6796300 Fax: +30 210 6796390 Email: grinfo@ahi-carrier.com

Ρύθμιση Floor για την προσαγωγή του θερμού αέρα από το χαμηλότερο σημείο εξόδου της εσωτερικής μονάδας (αφορά μόνο την σειρά Bi-Flow)

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Συμβατά κλιματιστικά Toshiba:

Ασύρματος Προσαρμογέας RB-N101S-G (τοποθέτηση στην εσωτερική μονάδα): Daiseikai 9 (όλα τα μεγέθη), SHORAI Premium 18-24KTBU/h, SHORAI 18-24KTBU/h, SEIYA 24KTBU/h,

MIRAI PLUS 24KTBU/h.

Ασύρματος Προσαρμογέας RB-N102S-G (τοποθέτηση εξωτερικά της εσωτερικής μονάδας, με καλώδιο σύνδεσης): SHORAI Premium 10-16KTBU/h, SHORAI 10-16KTBU/h, SEIYA 10-

18KTBU/h, MIRAI PLUS 10-18KTBU/h, BI-FLOW Δαπέδου (όλα τα μεγέθη)

https://toshiba-aircon.gr/wp-content/uploads/2020/01/Installation-Manual.pdf
https://toshiba-aircon.gr/wp-content/uploads/2020/01/Owners-Manual.pdf
https://toshiba-aircon.gr/wp-content/uploads/2020/01/IM_1120490201_im-1120490201-rb-n101-102s-g_EL.pdf
https://toshiba-aircon.gr/wp-content/uploads/2020/01/OM_1120490401_om-1120490401-rb-n101-102s-g_EL.pdf

