STYR DIN
DAIKIN VÄRMEPUMP
MED MOBILEN!

AirPatrol är en innovativ styrenhet till din värmepump
som styrs via en eller flera mobiltelefoner.
Den är kompatibel med värmepumpar från alla större tillverkare samt alla mobiltelefoner.
Fjärrstyr pumpläget, justera temperaturen, ändra fläkthastighet och ställa in underhållsvärme.

DEN SMARTASTE I KLASSEN!

SPARAR
PENGAR
Skär ner dina värmekostnader. Håll huset
varmt när du är hemma
och sänk temperaturen
när alla är iväg.

FÅR DIG KÄNNA
DIG TRYGG
Ta emot larm när du inte är
hemma. Ifall du skulle få
strömavbrott, om temperaturen blir för låg eller för
hög och även när värmepumpen behöver service.

ENKEL
INSTALLATION
Installera SIM-kortet i din
AirPatrol och placera den
någonstans i närheten av din
värmepump, anslut strömkabel och du är klar.

PASSAR BÅDE
NYA OCH GAMLA
MODELLER
Har du redan en värmepump? Inga problem
AirPatrol är kompatibel
med ett stort antal fabrikat
och modeller.

VÄRMEPUMP

FUNKTIONER - NORDISK VERSION
Skicka kommandon till värmepumpen med vår GRATIS app för SmartPhone
eller med ett vanligt klassiskt SMS. Appen finns på ENGELSKA, SVENSKA,
NORSKA, FINSKA och DANSKA
KOMMANDON TILL VÄRMEPUMPEN:
• On/Off
• Pumpläget, DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Rumstemperaturen, 10 - 30 °C
• Inställning av fläktläge, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Underhållsvärme (Låg temperatur)

STYRENHETEN RAPPORTERAR OM:
• Låg rumstemperatur (Intervall 1-16 °C, standard 5 °C)
• Hög rumstemperatur (Intervall 17-40 °C, standard 30 °C)
• Strömavbrott (Ställbar 1 – 48h, standard 24h)
• Underhållsintervall (1 – 360 dgr, standard 180 dgr)
STATUSRAPPORT
• Funktionsläge On / Off
• Fläkthastighet
• Önskad måltemperatur
• Aktuell rumstemperatur

DEN SMARTASTE I KLASSEN!

LÄGESINFORMATION
• Styrenhetyens tid i drift
• Styrenhetens versionsnummer
• Styrenhetens strömläge
• Styrenhetens spänning
• Nätverkssignalens styrka
• Nätverksområde (roaming/local)
EXTRA FUNKTIONER
• Möjlighet att kunna skapa grupper med styrenheter
• Möjlighet att kunna kontrollera flera värmepumpar i en app för SmartPhone
• Möjlighet att ange ägare + 2 användare eller hålla den öppen för alla
• 3 indikatorer LED (Strömanslutning, GSM, IR)
• Tåligt Lithium-ion batter (varar upp till 36 timmar)
KOMPATIBEL MED
DAIKIN VÄRMEPUMPAR.

PRODUKTEGENSKAPER
Modell AIRPATROL Nordic
Ström 230 V / 50 Hz
Batteri Li-ion BL-5C / 3,7 V
Standard adapter Micro-USB
Storlek (A x L x P) 18 x 76 x 76 mm
Förpackning (A x L x P) 41 x 185 x 113 mm
Vikt (utan adapter) 70 g
Mobilt nätverk 2G/3G

LADDA NER
APPEN HÄR

