Produal PUMP™produktvejledning

ELEMENTERNE I PRODUAL PUMP™
Fremtiden:
tilslutningsmulighed
til cloud/system fra
tredjepart

Produal
MyCloud

Produal PUMP™produktvejledning

• sikker dataforbindelse
• backup af konfigurationsindstillinger
• firmwareopdateringer

Den åbne og fleksible Produal PUMP™ – Produal Unified and
Modular Platform – er grundlaget for den næste generation af alle
Produal-produkter. Alle udvidelser af eller enheder med Produal
PUMP™ vil altid være kompatible med hinanden, og det gælder
også de udvidelsesmoduler, der endnu ikke er udviklet. Dette skaber
mulighed for at ensarte enhedernes kompatibilitet, der dermed
fungerer med ét enkelt idriftsættelsesværktøj til alle fremtidige
produkter.

Produal
MyTool™

• trådløs idriftssættelse
• ændring af konfigurationer
• firmwareopdateringer

Hos Produal har vi udviklet det perfekte værktøj til idriftsættelse
af Produal Proxima™-produkter. Enheden har en god skærm,
touchfunktion og noget, du altid har lige ved hånden: din mobiltelefon
eller tablet.

Luft
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Lys & vejr

Produal PUMP™-produktvejledning

Væske

Status

Styring

Produal Proxima™rumenheder
Produal
Proxima™controller

Fremtiden:
trådløse transmittere
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Produal MyTool™

Produal MyCloud

Med den gratis Produal MyTool™-app til Android OS
er det muligt at starte fjernopdatering af software
på Produal PUMP™-produkterne – sammen med
nye funktioner og kompatibilitetsfiler, der kan tilføjes
med fremtidige opdateringspakker. Den seneste
firmwareversion af et Produal PUMP™-produkt vil
altid være tilgængelig via Produal MyTool™.

Sammen med Produal MyTool™ følger også
Produal MyCloud, der gør det muligt at beskytte
dine konfigurations- og projektoplysninger.
Konfigurationsfilerne kan lagres på din Produal
MyCloud-konto og deles med dine kolleger, der
arbejder på samme projekt. Denne mulighed gør
det nemt at tilføje de samme egenskaber på alle
produkterne i et specifikt projekt, hvilket fjerner
risikoen for menneskelige fejl, hvis parametrene
skiftes manuelt.

Produal PUMP™-produktvejledning

Den kombinerede effekt af MyTool™ og MyCloud
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Fremtiden

I en bygning, hvor flere rum deler de samme
systemer og konfigurationer, kan der nemt
indlæses en fælles konfigurationsindstilling på
hver enhed via MyTool™.

MyCloud holder styr på, hvilken konfigurationsfil
der blev anvendt på en bestemt enhed. Dette
er nyttigt, hvis det er nødvendigt at ændre
konfigurationerne, eller hvis en enhed skal
udskiftes. Når en enhed er blevet udskiftet,
skal du blot hente konfigurationerne på
din gamle enhed med MyTool™, trykke på
afsendelsesknappen, og så er det klaret.

For at gøre det nemt at styre en bygning med
alle dens etager, rum og rumkonfigurationer
har MyTool™ også en mulighed for at bruge
projektplanlægning. Du kan nemt oprette
en trævisning af en bygning og alle dens
komponenter, som enheden kan tilknyttes.

Produal PUMP™-produktvejledning

Produal Proxima™-controller
Da Produal Proxima™-controlleren er ægte
multifunktionel, kan du få opfyldt alle dine behov med
en enkelt controller. Den dobbelte control loop tilgang
gør det også muligt at bruge én controller til to rum,
hvis der skulle være for mange inputs og outputs i
anvendelsestypen.

Fremtiden:
Skulle antallet af inputs og outputs omvendt ikke
være tilstrækkeligt, skal du blot tilføje en I/Oudvidelsesenhed på controllerens udvidelsesstik, så
bliver antallet af inputs og outputs fordoblet på et
øjeblik.
Da Produal Proxima™-controlleren kan konfigureres frit,
er alle de nødvendige logiske styringsfunktionsblokke
der allerede. Du skal blot tildele alle dine inputs-,
styrings- og outputfunktioner ved hjælp af Produal
MyTool™, og så er du klar til at gå i gang.

“Produal PUMP™-kompatibel
software gør det let at tilpasse
funktioner i et
Produal PUMP™-produkt.”
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Produal PUMP™-produktvejledning

Fremtidssikret og let
• Er udstyret med et radiokommunikationsmodul til
trådløse feltenheder og rumenheder
• Fjederbelastede terminaler til hurtig og nem
installation

Smart og intuitivt
• Trådløs og let idriftsættelse og afprøvning af system
takket være Produal MyTool™-appen
• Hurtige og ukomplicerede firmwareopdateringer
• Produal MyTool™ gør det let og problemfrit at lave
nye konfigurationer
• Har tre energisparetilstande: Dagsindstilling,
natindstilling og øko-indstilling.
• Med plug-and-play-funktionen er systemet i
gang på ingen tid og med de forudkonfigurerede
indstillinger, du har bestilt.

Brugervenlighed tilsat elegance
• Moderne design med god oversigt over alle
terminalfunktioner
• Klare og synlige statusindikatorer
• Fås både i sort og hvid

Produal Proxima™-rumenheder
Statusindikatorer
Funktionsknapper

Proxima™-rumenheder er blevet udviklet med
ekstrem fokus på brugeroplevelsen, kvaliteten af
konstruktionen og let installation. Rumenheden er et
Produal PUMP™-produkt og kan også udvides med
forskellige moduler, der giver ekstra funktionalitet. Der
er ikke behov for flere enheder i et rum, og samtidig
er både installation og vedligeholdelse nemmere.

Justering af
sætpunkt

Nem installere og udvide
• Robust kvalitet af konstruktion for at give længere
levetid
• De fjederbelastede stik på enhedens rummelige
sokkelmodul giver en nem og hurtig installation
• Kan udvides med forskellige moduler (ekstraudstyr)

Brugervenligt og stilfuldt
• En intuitiv grænseflade, der giver en problemfri
brugeroplevelse
• Elegant og æstetisk udtryk med tidsløst design
• Fås både i sort og hvid
Fremtiden:
Rumenheder med skærm
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Produal PUMP™-produktvejledning

Fremtiden:

Sensor til CO2
eller
relativ
luftfugtighed
(ekstraudstyr)

Justering af
sætpunkt

Display

PIR-sensor
(ekstraudstyr)

Sammen med disse og kommende Produal-produkter
skaber Produal PUMP™ grundlaget for en bevægelse
fra den traditionelle verdens individuelle produkter til
bygningsautomatik til en ensartet og fleksibel portefølje
til måling og styring. Ud over at kunderne får nemme
udvidelsesmuligheder og fjernopdateringer af software
giver det smarte design og den nye plug-and-play-tilgang
med Produal PUMP™ også mulighed for at understøtte
cloud arkitekturer – hvilket gør brugen af produkterne
utrolig let. Vores filosofi er et signal om, at fremtiden er
åben, ensartet, modulopbygget og fleksibel.

Velkommen til næste
generation af måling og
styring indenfor
bygningsautomatik

info@produal.dk | www.produal.dk

