AirPatrol Nordic V2
STYR VÄRMEPUMPEN MED VALFRI MOBIL VIA SMS ELLER SMARTPHONE-APP

AirPatrol Nordic V2 använder GSM-nät för att ge dig
kontroll över dina värmepumpar, vilket gör den idealisk för
sommarstugor, även på mycket avlägsna platser.

Kommandon till värmepumpen
• PÅ / AV
• Funktionsinställning, TORR / KYLA / VÄRME / AUTO
• Ställ in temperatur, 16 - 30°C
• Ställ in fläkthastighet, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Lågt värmeläge2, 8 -15°C

VIKTIGA FÖRDELAR MED AIRPATROL NORDIC

Övriga funktioner
• Möjlighet att gruppera och styra många
värmepumpar med en smartphone-app
• Möjlighet att ställa in 1 ägare och 2 användare
eller hålla systemet öppet för alla
• 3 indikator-LED-lampor (ström, GSM, IR)
• Hållbart 950 mAh Li-ion backup-batteri

Nordic-funktioner: lågt
värmeläge & meddelanden

Spara upp till 25 % på
uppvärmning & kylning

Njut av överlägsen
komfort överallt

Installera på några få
minuter

VAD AIRPATROL NORDIC GÖR

1

Fungerar via GSM-nät med
SIM-kort1, vilket gör den
idealisk för även mycket
avlägsna platser.

3

Kan köra värmepumpen på
lågt värmeläge vid 8-15°C2 på
vintern vilket ger besparingar
och frysskydd.

5

Har ett inbyggt starkt backupbatteri som garanterar stabil
drift även vid strömavbrott.
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Ger fullständig kontroll och
översikt över värmepumpen
via en smartphone-app eller
via SMS.

4

Skickar anpassningsbara
meddelanden om låg eller
hög inomhustemperatur och
vid strömavbrott.

6

Erbjuder en rad olika
funktioner, vilket gör den till
den smartaste värmepumpstyrenheten i sitt slag.

SIM-kort ingår ej. Kräver nanosim med Röst och SMS-anslutning. Data inte behövs.
Beroende på värmepumpsmodell.

Meddelanden
• Rumstemperaturen är för låg / hög
• Anslutningen har brutits
• Om driftstid
Information som visas
• Värmepumpens funktion & fläkthastighet
• Önskad & aktuell rumstemperatur
• GSM-nätstyrka och -område (roaming / lokal)
• Styrenhetens strömstatus
• Styrenhetens driftstid
• Versionsnummer

AirPatrol Nordic är perfekt för
Panasonic, Mitsubishi Electric,
Daikin, Fujitsu, Hitachi, Midea, Gree,
Samsung, LG, Altech, AlpicAir,
Mitsubishi Heavy, Electrolux,
General, Sharp, Bosch, IVT, Fuji,
Toshiba + många fler.
Verifiera kompatibiliteten på
airpatrol.eu/version

