
Twoja wentylacja 
pod kontrolą. 
Gdziekolwiek jesteś.
Zapomniałeś ograniczyć poziom wentylacji?
Chcesz zapewnić idealny komfort na powrót z urlopu? 
Teraz to możliwe!

WebManipulator – nowoczesne, 
zdalne sterowanie wentylacją. 

Możliwe z poziomu sieci domowej 
(LAN, WiFi), a także z dowolnego 

miejsca przez Internet.

www.pro-vent.pl
Sprawdź na

OGRZEWANIE KLIMATYZACJAWENTYLACJA

WYGODA – MANIPULATOR JUŻ MASZ PRZY SOBIE

Nie potrzebujesz dodatkowych manipulatorów. 
Wystarczy Twój laptop, tablet czy smartfon.

Pełna obsługa wszystkich najważniejszych funkcji 
centrali za pomocą dedykowanej aplikacji Android 
lub z poziomu przeglądarki WWW.

KONFIGURACJA DOPASOWANA DO POTRZEB

WebManipulator jest dostosowany do elementów za-
instalowanych w centrali (bypass, nagrzewnica, chłod-
nice, przepustnica GWC, czujniki CO2, higrometry).



Obsługa wbudowanych pomp ciepła
Dostępna jest wersja konfiguracji dla central Mistral 
MAX z wbudowaną pompą ciepła. Zapewnia przej-
rzystość i pełną kontrolę pracy centrali i samej pompy 
ciepła.

Łatwość obsługi – intuicyjne menu
Wygodny, logiczny i przyjazny system 
wyboru parametrów.

Najważniejsze informacje w jednym widoku
W dedykowanym widoku zobaczysz wszystkie aktual-
nie ustawione i mierzone parametry pracy centrali.

Bezpieczeństwo pracy
W przypadku zaistnienia istotnego błędu pracy lub 
przekroczenia parametrów granicznych, na ekranie 
głównym automatycznie pojawia się informacja  
o alarmie, który wymaga interwencji.

Wiesz kiedy wymienić filtry
WebManipulator informuje o konieczności wymiany 
filtrów. Do wyboru są dwie metody sygnalizacji: 
• licznik czasu  – informacja o konieczności wymiany/
czyszczenia filtra na podstawie liczby przepracowa-
nych dni,
• czujnik ciśnienia – informacja na podstawie 
stopnia zabrudzenia filtra.

Dostęp z komputera i urządzeń mobilnych
W przypadku urządzenia wyposażonego w system 
Android, proponujemmy korzystanie z dedykowa-
nej aplikacji mobilnej. W przypadku innych syste-
mów (Windows, Linux, Windows Phone, iOS), pełna 
funkcjonalność dostępna jest z poziomu dowolnej 
przeglądarki WWW z obsługą JavaScript i jQuery/ 
jQueryMobile.

Programuj według potrzeb i oszczędzaj energię
Z WebManipulatorem łatwo stworzysz własne pro-
gramy czasowe. Do wyboru masz również programy 
fabryczne optymalne dla typowych potrzeb użytkow-
ników:
• Pusty dom – zalecany na dłuższy czas 
nieobecności domowników (np. urlop),
• Ekonomiczny – oszczędny tryb wentylacji 
pomieszczeń,
• Komfort – zwiększona wydajność wentylacji, 
wyższe parametry mikroklimatu.

Nie musisz rezygnować 
z tradycyjnego manipulatora

Wirtualny manipulator nie musi być jedynym. 
Możesz połączyć jego pracę także z naszymi tradycyj-
nymi manipulatorami (RC4, RC5, RC6 komfort).

!


