AirPatrol Nordic V2
STYR DRIFTEN AV VÄRMEPUMPEN FRÅN DIN TELEFON MED ETT
TEXTMEDDELANDE ELLER VIA EN APP

AirPatrol Nordic använder GSM-nätverket för att du enkelt skall
kunna styra din AC- eller värmepump vilket gör AirPatrol idealiskt
för sommarhus som finns på avlägsna platser. Den är speciellt
designad för nordiska värmepumpar.

Spara upp till 25% på
kostnader för uppvärmning

Nordisk: lågtemp i värme och få
aviseringar
Njut av otrolig livskomfort
oavsett var du än är

Justeringarna görs på några
minuter

VAD GÖR AIRPATROL NORDIC?
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Använder sig av GSM-nätverk
och SIM1 -kort, så det fungerar
även på mer avlägsna platser
där möjlighet till wifi inte finns.
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Det går att reglera temperaturen,
underhållsvärme (8-15 ° C).
Minskar onödiga stugbesök och
sparar pengar.
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Det inbyggda reservbatteriet
säkerställer problemfri drift
även vid strömavbrott.
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Håll kontroll och styr värmepumpen
via en app på telefon/surfplatta eller
med sms(textmeddelanden).

Skickar meddelanden om låg
eller hög rumstemperatur,
den skickar även i händelse av
strömavbrott.
Den smartaste styrningen av
värmepumpar i sin klass på grund
av dess många funktioner.

SIM-kortet måste köpas separat. Kräver nanoSIM med röst- och SMS-anslutning. Ingen dataanslutning krävs.
Beroende på värmepumpsmodell

Styrnings funktioner
• PÅ / AV
• Funktioner:
Avfuktning / Kyla / Värme / Auto
• Temperatur 16 - 30 °C
• Fläkthastigheter:
			
AUTO / MIN / NORM / MAX
• Underhållsvärme2 8 -15 °C
Andra funktioner
• Det går att gruppera och styra flera 		
värmepumpar med samma app.
• Man kan ange 1 ägare och 2 användare eller
lämna systemet tillgängligt för alla.
• 3 lysdioder (ström, GSM, IR)
• 950 mAh litiumjonbatteri
Meddelanden
• Om rumstemperaturen är för hög eller låg
• Vid strömavbrott
• Beräknad driftstid
Information som skall visas
• Värmepumpens funktion och fläkthastighet
• Önskad och aktuell rumstemperatur
• GSM-nät täckning och område
(roaming / lokalt)
• Strömläge
• Driftstid
• Versionsnummer

Återförsäljare

AirPatrol Nordic är perfekt för
Gree värmepumpar.
Kontrollera kompabilitet på
airpatrol.eu/version

