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Wi-Fi
Ready

Σειρές Κλιματιστικών με Hotel MenuΤι είναι το Hotel Menu;
Το Hotel Menu είναι ένα σύνολο 
λειτουργιών ειδικά σχεδιασμένο, 
ώστε να συμβάλει στην καλύτερη 
και οικονομικότερη λειτουργία 
των κλιματιστικών, που είναι 
εγκατεστημένα σε ξενοδοχειακές 
μονάδες. 
Μέσω του τηλεχειριστηρίου, ο 
διαχειριστής των μονάδων έχει 
πρόσβαση σε ένα ειδικό menu, 

μέσω του οποίου ρυθμίζει χρήσιμες 
παραμέτρους της λειτουργίας του 
κλιματιστικού και με αυτό τον τρόπο 
μπορεί να επιτύχει έως και 70% 
εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και 
να διασφαλίσει την μακρόχρονη και 
σωστή λειτουργία των κλιματιστικών 
του μονάδων.

STANDARD

Wi-Fi
Standard

STANDARD

Wi-Fi
Standard

Ενεργειακή
Κλάση

Αισθητήρας 
Κίνησης

Φίλτρο 
Τριπλής Δράσης

R32  Οικολογικό 
Ψυκτικό Υγρό

Υπερδύναμος 
Ιονιστής

Κεντρικός 
Έλεγχος

Φίλτρο Τριπλής 
Δράσης

Υπερδύναμος 
Ιονιστής

Χρυσή 
Προστασία
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Υπενθύμιση
αντικατάστασης
των φίλτρων
Η οικονομική & άριστη λειτουργία του 
κλιματιστικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την καλή συντήρηση του.

Το Hotel Menu διαθέτει τη λειτουργία 
Υπενθύμισης αντικατάστασης των φίλτρων, 
διασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή 
ποιότητα αέρα στο χώρο.

Συγχρόνως, επιτυγχάνεται και η οικονομικότερη 
λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων, δεδομένου ότι 
η σωστή συντήρηση έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας.

Πρόσθετες λειτουργίες ασύρματου
τηλεχειριστηρίου
Το τηλεχειριστήριο της κλιματιστικής μονάδας 
διαθέτει πολλαπλές πρόσθετες λειτουργίες όπως: 

•     αυτόματη επανεκκίνηση
•     προστασία από την προσαγωγή κρύου       

αέρα στη θέρμανση
•    δυνατότητα ρύθμισης του αισθητηρίου            

της θερμοκρασίας του χώρου
•    απομνημόνευση της θέσης των περσίδων           

του μηχανήματος
•    επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα όταν επιτευχθεί     

η ρυθμισμένη θερμοκρασία

Οι λειτουργίες αυτές διασφαλίζουν ανώτερη ποιότητα 
αέρα και συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία των 
καλύτερων συνθηκών άνεσης για τους ενοίκους του 
ξενοδοχείου.

Ρύθμιση κατώτερης & ανώτερης
θερμοκρασίας λειτουργίας, για ψύξη ή 
θέρμανση

Μέσω του Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν, 
με κατώτερη θερμοκρασία στους 17°C έως την ανώτερη στους 24°C (για την 
ψύξη) και κατώτερη στους 25°C έως την ανώτερη στους 30°C (για τη θέρμανση).

(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο διαχειριστής 
της μονάδας μπορεί να ορίσει 
ως ελάχιστη επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία στην ψύξη τους 
24°C, ώστε ακόμα και αν ο 
χρήστης επιλέξει χαμηλότερη 
θερμοκρασία 
(π.χ. 17°C) η κλιματιστική 
μονάδα να συνεχίσει 
να λειτουργεί με σημείο 
επιθυμητής θερμοκρασίας 
τους 24°C).

Με αυτό τον τρόπο ο ένοικος 
του δωματίου, δεν έχει τη 
δυνατότητα να επιλέγει 
ακραίες θερμοκρασίες 
τόσο στη ψύξη όσο και στη 
θέρμανση. Η εξοικονόμηση 
του κόστους λειτουργίας 
που επιτυγχάνεται είναι 
πολύ μεγάλη και μπορεί να 
φτάσει έως και το 70%. 
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Το Hotel Menu Pro, είναι το σύστημα κεντρικού ελέγχου, όπου ο διαχειριστής  
μπορεί να ελέγξει έως και 64 κλιματιστικές μονάδες ταυτόχρονα από ένα και μόνο 
χειριστήριο! Η λειτουργία Hotel Menu Pro διατίθεται στη σειρά κλιματιστικών 
Passion ECO και οι δυνατότητες του αφορούν:

 • τον έλεγχο ΟΝ-OFF  των συνδεδεμένων μονάδων είτε μεμονωμένα είτε 
  ομαδικά
 • τη ρύθμιση θερμοκρασίας των δωματίων και το κλείδωμα αυτής, ώστε 
  να μην επιτρέπεται καμία ακραία αλλαγή
 • τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη εκκίνησης για τον προ-κλιματισμό του   
  δωματίου

Για το Hotel Menu Pro, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση μιας πρόσθετης πλακέτας, 
η οποία προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με το κεντρικό χειριστήριο, αλλά και 
της κάρτας του δωματίου με το κλιματιστικό.

Hotel Menu Pro

Όλες οι σειρές των κλιματιστικών 
Inventor διαθέτουν την έξυπνη 
λειτουργία Wi-Fi. 
Ο διαχειριστής της ξενοδοχειακής 
μονάδας, έχει τη δυνατότητα να 
ρυθμίσει τα κλιματιστικά, εύκολα 
απ’ όπου και αν βρίσκεται, μέσω του 
Smartphone ή του Tablet του.
Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι 
να κατεβάσει δωρεάν την εφαρμογή 
Invmate II μέσω Google Play & App 
Store, να την εγκαταστήσει και να 

λειτουργεί τις κλιματιστικές του μονάδες 
από απόσταση, εξοικονομώντας έτσι 
ενέργεια και χρήματα.  
Βασικό πλεονέκτημα της έξυπνης 
λειτουργίας Wi-Fi είναι η δυνατότητα 
άμεσης πρόσβασης και ελέγχου προς 
όλες τις κλιματιστικές μονάδες, ώστε η 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, 
ο έλεγχος των ρυθμίσεων,
ο ορισμός της θερμοκρασίας κ.α. να 
πραγματοποιούνται χωρίς τη φυσική 
του παρουσία.

Hotel Menu
μέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi
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Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300.
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