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CENTRALUS™ SZOFTVER

LANKIT
10,8 cm magas  
6,4 cm széles (telepítve)
3,5 cm mély 

LEGFŐBB ELŐNYÖK
• Böngésző alapú programozási és kommunikációs szoftver
• Rendkívül biztonságos hozzáférés a felhőhöz
• Térkép alapú navigáció és állapotfelmérés
• Azonnal távvezérelhető mobil eszközről
• Átfolyás érzékelés és jelentés 
• Hibajelentések és részletesen lehívható adatbázisok
• Az okostelefonjához, táblagépéhez vagy asztali számítógépéhez automatikusan 

alkalmazkodó honlap segítségével azonos módon vezérelheti a rendszert. 
• Ethernet vagy Wi-Fi csatlakozási lehetőség
• Beépített Solar Sync™ logic/Solar Sync működésének felfüggesztése az 

intelligens vízmegtakarításhoz
• A munkatársak professzionális irányítása több szintű hozzáférésekkel
• Szervezze karbantartó csapatait és az azokra bízott vezérlőit külön csoportokba

MŰKÖDÉSI ADATAI
• A legtöbb modern böngészővel működik (Az Internet Explorer® már nem 

tartozik a támogatott böngészők közé, így előfordulhat hogy nem jeleníti 
meg az összes ablakot megfelelően)

• Biztonságos internet kapcsolat az interneten tárolt alkalmazásokhoz

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK
• Solar Sync okos időjárás érzékelők, vezérlőnként egy
• Átfolyás érzékelők beleértve Flow-Sync, WFS, és más jóváhagyott azonos 

szintű érzékelők.
• A csatlakoztatott vezérlők kompatibilisek a ROAM és ROAM XL licenc 

nélküli távirányítókkal (előre vezetékezett csatlakozás)

KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
• Ethernet RJ-45 csatlakozással, alacsony adatigénnyel
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

KOMMUNIKÁCIÓ

Modell Leírás

WIFIKIT ICC2 Wi-Fi kapcsolat

LANKIT ICC2 LAN (ethernet) kapcsolat 

A2C-WIFI ACC2 Wi-Fi kapcsolat

A2C-LAN ACC2 LAN (ethernet) kapcsolat

KOMMUNIKÁCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

Modell Leírás

WIFIEXTKIT 
Antennahosszabbítás, ereszcsatornára 
szerelt (kábel 3 m -ig), csak A2C-WIFI 
vel használható

WIFIKIT
10,8 cm magas  
6,4 cm széles (telepítve)
3,5 cm mély 

A mobillal irányítható Centralus programmal az ICC2 és ACC2 automaták felhő alapú vezérléssel és követéssel működnek.1” cikkszáma: 160705
Centralus szoftver

Kereszthivatkozások:
Centralus szoftver

 
ICC2 WIFIKIT BESZERELÉS

 
ACC2 KOMMUNIKÁCIÓS MODUL BESZERELÉS 

Az Internet explorer a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

A2C-WIFI beépítve az ACC2 
előlapja mögé

Kezelje és figyelje vezérlőit bárhonnan




