OTE 3

EEN KWESTIE
VAN
INSTELLING

Met de nieuwe OTE 3 binnenklimaatmanager biedt OCHSNER u een gebruiksvriendelijke bediening van uw
warmtepompinstal-latie. Ultramoderne besturingstechnologie staat garant voor een maximum aan comfort,
rendement en betrouwbaarheid.
Bijzonder eenvoudige bediening volgens het dialoogprincipe Duidelijke teksten leiden u feilloos door het menu.
Afbeeldingen maken het gebruik nog eenvoudiger.
Naast speciale warmtepompfuncties regelt de OTE-bediening desgewenst ook de warmwaterproductie, de koeling en
tot wel 16 verbruikerscircuits (verwarming/koeling). Ook extra warmtebron-nen zoals verwarmingsketels (extra
module) en zonnesystemen kunnen met de OTE-regeling worden aangestuurd.
Ochsner room terminal met touchscreen (optie)

Bedien uw verwarmingssysteem vanuit uw woonkamer! De OCHSNER room terminal met de nieuwste capacitieve
touch-screentechnologie biedt een maximum aan comfort. De installatie gebeurt met de geïntegreerde temperatuuren vochtigheidssenso-ren als wandopbouw, een betrouwbare verbinding met de warm-tepomp geschiedt via een
kabelaansluiting. De geïntegreerde web2com server maakt een eenvoudige en snelle integratie van het
verwarmingssysteem in uw thuisnetwerk mogelijk, evenals de volledige bediening via PC, tablet of smartphone.

Volledig grafisch display met duidelijke tekstweergave

»
Zeer eenvoudige bediening
slechts twee toetsen voor de bediening en een overzichtelijke,
logische menustructuur
»

Nog efficiënter warmwatercomfort

»

door nieuwe aangepaste warmwaterregeling

»
Maximale betrouwbaarheid van de warmtepomp door
veiligheidsbeheer
»
Standaard debietcontrole
en warmtemeting voor eventueel marktonderzoek
»
Online technologie web2com
voor wereldwijde toegang - optioneel leverbaar
»
Eenvoudige inbedrijfname
met inbedrijfname-assistent (optionnel)

Stel uw verwarmingssysteem op een aangename manier vanuit uw
woonruimte en via het internet! De OCHSNER ambient terminal met
aanraakscherm en slime technologie biedt het hoogste comfort.
De geïntegreerde web2com server zorgt voor een eenvoudige en snelle
implementatie van uw verwarming installatie op het internet, alsmede
de integrale besturing via computer, tablet of smartphone.
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