AirPatrol – den innovativa
värmepumpsstyrningen, som
du använder med din mobil

AirPatrol är lätt att installera och använda. Den har ett stark
Li-ion batteri, vilket säkerställer längsta möjliga drifttid. AirPatrol kan ligga var som helst i närheten av luftvärmepumpens
innedel. De starka infraröda LED - lamporna skapar kraftiga
signaler, vilket ger effektivitet samt funktionssäkerhet.
Anläggningen kan styras på många olika sätt. För iPhone
och Android finns egna fria appar, och med andra telefoner
anläggningen kan styras via SMS. AirPatrol är designad
och tillverkad i EU samt är testad i Nordiska länder för att
garantera funktionen med tillhörande kvalitetskrav.

Luftvärmepumpens
fjärrkontroll
via din mobil

Sparar pengar
Reducerar dina uppvärmningskostnader! Värm villan
när du är hemma och sänk temperaturen när du är
på resande fot.

Gör livet lättare

Istället för att köra hem för att ändra dina
värmepumpsinställningar, kan du nu göra det via din
mobil, oberoende var du är.

Lätt att installera

Placera bara SIM-kortet i din AirPatrol, placera
AirPatrol var som helst i närheten av värmepumpens
innedel och du är färdigt!

Värmepump

FUNKTIONSBESKRIVNING
Sänd meddelande till värmepumpen via iPhone/Android applikationer (tillgängligt på finska, engelska, svenska och norska) eller
skicka meddelande till värmepumpen i form av SMS-meddelande.
Man kan styra följande luftvärmepumpar:
- Panasonic
- Mitsubishi Electric
- Mitsubishi Heavy
- LG
- Fujitsu
- Bosch/IVT

VÄRMEPUMPSKOMMANDON

- On/off
- Driftsätt AVFUKTNING / KYLA / VÄRME / AUTO
- Temperaturområde 16-30 °C
- Fläkthastighetsinställningar AUTO / MIN / NORM / MAX
- +8/+10 funktion
Styrning skickar larm:
- Om rumstemperaturen är för låg (mellan 1-16°C,
börvärde 5°C)
- Om rumstemperaturen är för hög (mellan 17-40°C,
börvärde 30°C)
- Strömbortfall (mellan 1-48 timmar, börvärde 24 timmar)
- Servicetid (1-360 dagar, börvärde 180 dagar)
Status – information om värmepumpen
(bl.a. värmepumps driftsätt, fläkthastighet, temperaturinställning,
rumstemperatur, ström)
Version request – Version förfrågan – information om anläggning
(uptime, nätstyrka, versionsnummer etc.)
På applikationen finns möjlighet att göra grupper för olika
värmepumpar. Utrustningen kan styra flera värmepumpar.
Funkar utan nätspänning i ca 36 tim via det inbyggda
batteriet.

PRODUKTINFORMATION
Modell AIRPATROL
Version 1.08
Batteriet Li-ion 1050mAh
Standard mikro-USB-adapter
Storlek (h x b x d) 18 x 76 x 76 mm
Packning (h x b x d) 60 x 130 x 130 mm
Vikt (utan adapter) 70 g
Förpackningsvikt 250 g

