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Service-tool (gegevensverzameling)
De Hisense service-tool biedt de mogelijkheid tot een volledige analyse van de installatie van de
Hisense VRF-systemen Hi-Smart en Hi-Flexi. Het kan worden gebruikt als permanente installatie
voor gegevensverzending voor analyse op afstand of als service-tool ter plaatse.

Hoofdfuncties
•
•
•
•
•

Aangifte status
Systeemtest, proefdraaien installatie
Ondersteuning bij onderhoud en bewaking
Storingsmelding, foutenopsporing en -analyse
Grafische weergave van diverse parameters van
de installatie

software voor
gegevensverzameling

.....

AC systeem
stroomvoorzieningskabel

.....

gebruiker

Netwerkkabel
USB-kabel
AC systeem

gegevensverzamelmodule

.....

STP-kabel

AC systeem

Let op: Voedingsspanning bij permanente installatie via adapter aanbevolen

Voedingsspanning

< 1,5 Watt

Afmetingen (b x d x h)

400 x 180 x 110 mm

Gewicht

0,55 kg

Leidinglengte max.

1000 m

Binnenunits
Uitvoering in het Engels / software afhankelijk van gegevensverzamelmodule 1:1
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12 VDC of USB-voeding

Opgenomen vermogen
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HISENSE-ontwerpsoftware
Voor een eenvoudige engineering van Hisense VRF-systemen wordt optioneel ontwerpsoftware ter beschikking
gesteld. Deze ondersteunt op een gebruiksvriendelijke manier planners, architecten en installatiebedrijven
bij de juiste keuze van de units. Dankzij de overzichtelijke opbouw wordt het ontwerp kinderspel.

Keuze van de binnenunits
Invoeren van de ruimtelijke gegevens
Belastingsberekening voor koelen en verwarmen
Automatische en handmatige keuze van de binnenunit

Keuze van de buitenunits
Keuze van de aansluitmogelijkheden
Samenstelling van binnen- en buitenunits
Automatische en handmatige keuze van de buitenunit

Leidingontwerp
Automatische en handmatige aansluitingen leidingen
van buiten- en binnenunits
Keuze van aftakkingsleidingen
Berekening van de leidingdiameters

Ontwerp bedrading
Voedingsspanning en communicatie
Kabelaansluiting
Leidingaansluitingen en diameters
Aansluitingen klemmen en regelaars

Centraal besturingsontwerp
Aansluiting van de centrale besturing GBS-ontwerp

Verstrekking van berichten

VRF-airconditioningsystemen

Door de keuzesoftware is het heel eenvoudig om de units te verbinden. Gebruikers en ontwerpers kunnen duidelijk de relatieve positie
en de manier van aansluiting tussen buiten- en binnenunits zien. Met het door de software opgestelde rapport krijgen we zeer veel
details, technische gegevens van binnen- en buitenunits, stuklijsten, leidingtekeningen, bedradingtekeningen en een tekening van de
centrale besturing, wat voor de prijsbepaling en de installatie zeer praktisch is.

professionele oplossingen voor alle projecten

Projectinformatie
Invoeren projectgegevens
Keuze van de stroomvoorziening
Keuze van de temperatuuromstandigheden
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