
Smart opvarmning med trådløse 
termostater og smartphonekontrol 
til hver enkelt rum
TIL VANDBASEREDE GULVVARMESYSTEMER

Indstil den 
ideelle temperatur 
i hvert enkelt rum 

og spar på 
energien

RUM FOR RUM
Kontroller up til 10 rum med 
ideel komfort i hvert enkelt rum

KOMPABILITET
Passer til alle vandbaserede 
gulvvarmesystemer

EFFEKTIVITET
Spar op til 25% årligt på din 
varmeregning

PÅLIDELIGHED
Fungerer i alle rum,
ligegyldigt hvorfra

PERFEKT TIMING
Indstil timere, tidsplan og 
meddelelser for hvert enkelt rum

BESKYTTELSE
Beskyttelse af ventiler og mod frost, 
meddelelser der passer på dit hjem



NEM AT INSTALLERE
ControlUnit er det centrale i AirPatrol SmartHeat-systemet. Den kan 
forbindes til rørsystemet i ethvert vandbaseret gulvvarmesystem. 

Derefter kan den kontrollere opvarmningen af hvert enkelt rum for sig for 
op til 10 rum.

NEM AT ANVENDE
Du kan indstille den perfekte stuetemperatur, ugetidsplaner og 

energisparetips enten fra RoomUnit eller via din smartphone eller 
netapplikationen. Alle dine data ligger sikkert i Amazons sikre cloud.

IDEELLE TEMPERATURER OVERALT
Ud over at sætte den ideelle stuetemperatur overalt i dit hjem, kan 

ControlUnit overvåge op til 6 temperaturmålinger + udetemperatur for at 
give dig den mest komfortable stuetemperatur.

BESKYTTER DIT HJEM
ControlUnit lukker og åbner ventiler med optimale intervaller for at sikre, 
at de holder sig rustfrie, hvilket reducerer risikoen for lækage betydeligt. 
Frostbeskyttelse og meddelelser til din smartphone giver dig yderligere 

ro i sjælen ved at sikre, at din ejendom ikke lider overlast.

TOTALT OVERBLIK
SmartHeat M-BUS-forbindelse 
giver dig et totalt overblik over 

energiforbruget i dit hjem. Du kan let 
forbinde til M-BUS til vandmåleren, 

elmåleren eller til proces- og 
varmemålere.

PASSER PERFEKT TIL HVERT RUM
SmartHeat RoomUnits findes i to versioner - med og uden infrarød 
gulvsensor Infrarød gulvsensor er ideel til badeværelser og til rum 

med eksklusive gulve, som stiller specielle krav til temperaturen. Den 
almindelige RoomUnit passer perfekt til ethvert andet rum.

MAKSIMALE BESPARELSER
SmartHeat kan automatisk tænde/slukke for ethvert elektrisk 

apparat via dets intelligente relækontakter. Spild ikke el på at holde 
vandvarmeren varm, når der ikke er brug for det.

EKSTREMT PÅLIDELIG
ControlUnit og RoomUnits er forbundet via radio, hvilket garanterer, at 

systemet fungerer, selv når internetforbindelsen er nede.
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ControlUnit er det centrale i AirPatrol SmartHeat-systemet. Den kan forbindes til 
rørsystemet i ethvert vandbaseret gulvvarmesystem. Derefter kan den kontrollere 
opvarmningen af hvert enkelt rum for sig, og dermed give dig den ideelle 
temperatur i dit hjem og samtidig spare på varmeomkostningerne.

Kontrollerer op til 10 rum
En enkelt ControlUnit kan kontrollere i alt 10 forskellige rum eller 20 konturer, 
hvilket gør, at den passer fremragende selv til meget store boliger.

Smart kontrol med temperatursensorer
SmartHeat gør dig i stand til at overvåge forskellige temperaturer. Forbind blot 
temperatursensoren til ControlUnit, og den aflæser f.eks. temperaturen på vandet 
i varmesystemet, brugsvandets temperatur, udetemperaturen osv. Den er så 
intelligent, at den endda kan udregne tempraturforskelle, hvis du har brug for det. 
Forbind op til 6 forskellige temperatursensorer for at måle forskellige temperaturer 
samt udetemperaturen.

Trådløs kontrol uanset hvor du er
SmartHeat ControlUnit er forbundet til internettet via LAN og WiFi-forbindelse og kan enkelt styres via 
smartphone eller netapplikation.

Kontrollerer din vandvarmer eller andet elektrisk udstyr
ControlUnit kan forbindes til alt relevant elektrisk udstyr som f.eks. varmtvandsbeholder, 
cirkulationspumpe eller elektrisk varmeapparat. SmartHeat ControlUnit sørger for, at der ikke spildes 
strøm, og slår kun udstyret til eller fra, når der er brug for det.

Totalt overblik over energiforbrug
SmartHeat ControlUnit kan forbindes til en varmemåler og elmåler, og dens net- eller 
smartphoneapplikation giver dig en detaljeret oversigt over energiforbruget. Det gør, at du kan spare 
endnu mere.

SmartHeat ControlUnit

Vores mest 
intelligente 

varmekontro-
lenhed til dit 

hjem

Tekniske specifikationer

Antal opvarmningszoner 10 op til 10 forskellige zoner / RoomUnits

Min. / Maks. antal RoomUnit-termostater 1 / 10 mindst 1 RoomUnit er påkrævet

Maks. antal aktuatorer 1 rum = 2 aktuatorer op til 2 aktuatorer for hver forbindelsesport

10 rum = 20 aktuatorer Maksimalt 20 aktuatorer for hver ControlUnit

Forbindelsesporte for temperatursensorer 1x Udetemperatur 1x medfølger i pakken, 5m kabel, -30..+80 °C

6x Forskellige temperaturer 3x medfølger i pakken, 3m kabel, -30..+80 °C

Aktuatortype Normalt åben / Normalt lukket Valgbar fra ControlUnit

Ventilbeskyttelsesfunktion 1 åbn/luk-cyklus per 84 timer Beskytter ventiler mod at sidde fast

Systemets frostbeskyttelsesfunktion Systemets min.-temperatur er 5 °C Beskytter rør og varmesystem mod at fryse

Forbindelsesporte for relæer 3x 6A (3x 1400W @230V) Til forskelligt elektrisk udstyr

Kommunikationsporte 1x LAN Internetforbindelse

2x M-BUS Energimåler, varmemåler, vandmåler osv.

Forbindelsesporte for CU-strøm 1x 230V

Forbindelsesporte for strøm til aktuatorventiler 1x 230V 24V med ekstern transformator (medfølger ikke)

Kommunikationskanaler Ethernet LAN Internetforbindelse

WiFi 2,4GHZ, b/g/n Internetforbindelse

Radio, 868MHz sub-GHz RoomUnit (rumenhed)-forbindelse

Kommunikationsværktøjer RoomUnit (rumenhed) AirPatrol SmartHeat RoomUnit-termostat

Smartphoneapplikation Android, iOS

WEB PC, MAC

Beskyttelsestype, IP glas IP20

Dimensioner 340x210x48,5mm (LxBxH) Inkl. antenner, L 260mm ekskl. antenner

Vægt 1730g

Emballagens dimensioner 270x350x120mm (LxBxH)

Pakkens vægt 2100g

Opbevaringstemperatur/luftfugtighed -30..+70 °C / 10..95%, ikke-kondenserende

Driftstemperatur/luftfugtighed -10..+50 °C / 10..95%, ikke-kondenserende

EAN-kode 4742859012129



SmartHeat RoomUnit termostater er plug-and-play-udstyr, som overvåger og kontrollerer 
temperaturen i dine rum.

Ethvert rum, enhver etage
Der er to typer SmartHeat trådløse termostater - med og uden infrarød gulvsensor. RoomUnit 
termostat med infrarød gulvsensor sikrer, at gulvet i dit badeværelse er indstillet på den 
ideelle temperatur, og at vanskelige gulvarealer holdes sikre. Den almindelige trådløse 
termostat klarer alle de andre rum.

Fantastisk let at bruge
Et klart display med baggrundsbelysning skåner øjnene, når du aflæser. Det elegante design 
uden knapper passer ind i ethvert hjem. Den har intuitiv ændring af instillingerne - som også 
kan foretages på en smartphone eller på nettet.

Alt inklusive
SmartHeat trådløse termostater bruger 3 AAA-batterier som strømkilde. Batterierne såvel 
som alt andet, du har brug for til at indstallere termostaten, følger med. Batterierne holder ca. 
2 år, og RoomUnit fortæller dig, når det er tid til at skifte dem ud.

Sleek
and smart

way to control 
the rooms that 

matter

SmartHeat RoomUnits

MED OG UDEN INFRARØD
GULVSENSOR

Tekniske specifikationer

Termostattyper for RoomUnit 2: Normal / Med og uden infrarød gulvsensor

Kommunikationskanal Radio, 868MHz sub-GHz

Kommunikationsrækkevidde op til 300m* / 50m** * På bar mark / **Indendøre

Strømkilde 3xAAA batterier Medfølger i pakken

Batterilevetid ~2 år

Skærm LED-baggrundsbelysning Hvid LED

Sensorer Temperatursensor -30..80 °C

Luftfugtighedssensor 0-100%

Displayinformation Stuetemperatur

Indstillet temperatur 5..30 °C

Udetemperatur -30..80 °C

Gulvtemperatur (IR-sensor) 5..40 °C

Indstilling Normal, ECO, Timer, MIN

Batteriniveau 4 niveauer

Trådløst signal 3 niveauer

Beskyttelsestype, IP glas IP20

Dimensioner 88x88x26mm (LxBxH)

Vægt 155g (125g uden batterier)

Emballagens dimensioner 134x122x55mm (LxBxH)

Pakkens vægt 300g

Opbevaringstemperatur/luftfugtighed -30..+70 °C / 10..95%, ikke-kondenserende

Driftstemperatur/luftfugtighed -10..+50 °C / 10..95%, ikke-kondenserende

EAN-kode for RoomUnit termostat 4742859012136

RoomUnit termostat med IR EAN-kode 4742859012143



SmartHeats produktpakker er samlet, sådan at du bare skal installere systemet og kan 
begynde at varme smart op. 

RoomUnit er fuldt samlede, så de kan tages fra pakken og monteres på væggen. Den 
intuitive plug-and-play-funktion betyder, at næsten alle kan installere RoomUnit trådløse 
termostater uden brug af kvikmanualen.

ControlUnit er pakket med 4 temperatursensorer, kabelbindere og alt, som er nødvendigt 
for at skabe et fuldt funktionsdygtigt SmartHeat-system. Det eneste, du kan have brug 
for, er visse typer værktøj til montering.

Klar til funktion

MEDFØLGER I PAKKEN

ControlUnit

Brugermanual

3x 3m temperatursensorer

1x 5m temperatursensor 

Kabelbindere

MEDFØLGER I PAKKEN

RoomUnit trådløs termostat med 

IR-gulvsensor

3x AAA-batterier

Kvikmanual

Vægbeslag

Dobbeltsidigt tape

MEDFØLGER I PAKKEN

RoomUnit trådløs termostat

3x AAA-batterier

Kvikmanual

Vægbeslag

Dobbeltsidigt tape



Kontroller opvarmningen af dit hjem, uanset hvor 
du befinder dig.   
SmartHeat-applikationen findes på nettet, iOS og Android.

NETAPPLIKATION

Dette er 
hovedkontrolværktøjet. 
Netapplikationen giver 

dig den mest avancerede 
oplevelse af systemet.

 
Alt vedrørende 

SmartHeat kan indstilles, 
tilpasses, overvåges og 

kontrolleres fra dette 
hovedkontrolcenter.

MOBILAPPLIKATION

Dette er det ideelle værktøj 
til at overvåge og kontrollere 
opvarmingen af dit hjem.

AirPatrol SmartHeat-
applikationen er den mest 
intuitive opvarmningsapp, du 
nogensinde har oplevet.

Alt, du har brug for at vide om 
opvarmningssystemet i dit 
hjem, følger dig, hvor du er. 

FÅ 
SMARTHEAT-

APPEN!

INDIKATIONER FOR 
HVER ZONE / RUM

Indstil timeren for hvert 
rum, så du har den 
perfekte temperatur 
hele tiden.

Slå meddelelserne til 
og slap af - systemet 
fortæller dig, om noget 
er uden for det normale.

KONTROLLER ETHVERT ELEKTRISK 
APPARAT

Slå enkelt backupvarmeren til, når 
der er ekstreme vejrforhold. Så 
slås den automatisk til baseret på 
udetemperatur eller indstillede 
timere - eller også kan du blot 
kontrollere den manuelt fra din 
telefon. 
Du kan også kontrollere 
varmvandsbeholder, 
cirkulationspumpe og andet udstyr.

ALTING GØRES MED ET 
ENKELT KLIK

Alle de vigtigste ting er på 
første skærm.

ECO - tænd/sluk for borte-
indstilling, når du er væk 
hjemmefra i længere tid. 
Systemmeddelelser
Relækontrol


