Smart uppvärmningssystem
med trådlösa termostater och
smartphonestyrning för varje rum
FÖR VATTENBASERAD GOLVVÄRME

Ställ in den
idealiska
temperaturen för
varje rum och spar
energikostnader

RUM FÖR RUM

PERFEKT TIMING

PÅLITLIGHET

EFFEKTIVT

KOMPATIBILITET

SKYDD

Styr upp till 10 rum för
idealisk komfort i varje rum

Spar upp till 25% per år på
dina energikostnader

Ställ in tidur, scheman och
händelser för varje rum

Passar all vattenbaserade
golvvärmesystem

Fungerar i alla rum,
från var du vill

Ventil- och frostskydd, meddelanden
för att skydda ditt hem

HUR DET FUNGERAR
Amazon säkerhetsmoln

Router

WiFi-uppkoppling

Radiouppkoppling

RoomUnit trådlösa
termostater med och
utan infraröd golvsensor

LAN

Smartphone- och
webbapplikation

ControlUnit

LÄTT ATT INSTALLERA

YTTERST PÅLITLIGT

Styrenheten är i centrum av AirPatrol SmartHeat system. Den kan anslutas
till alla vattenbaserade golvvärmesystems fördelare. SmartHeat kan
därefter börja styra varje rums uppvärmning individuellt i upp till 10 rum.

Styrenhet och rumsenheter är anslutna via radio vilket garanterar att
systemet är helt funktionellt även om internetuppkopplingen bryts.

PASSAR PERFEKT FÖR VARJE RUM
ENKEL ATT ANVÄNDA
Du kan ställa in den perfekta rumstemperaturen, veckoscheman och
energisparparametrar antingen från rumsenhet trådlös termostat eller
via smartphone/webb applikation. All din data skyddas av Amazon
säkerhetsmoln.

IDEALISKA TEMPERATURER ÖVERALLT
Förutom att ställa in den idealiska rumstemperaturen överallt i ditt
hem kan styrenheten övervaka upp till 6 temperaturavläsningar
+ utomhustemperaturen för att skapa den mest behagliga
inomhustemperaturen.

SmartHeat rumsenheter finns i två versioner – med eller utan infraröda
golvsensorer. Infraröda golvsensorer är idealiskt för badrum och rum med
exklusiva golv som har specifika temperaturkrav. Standard rumsenhet är
perfekt för alla övriga rum.

SKYDDAR DITT HEM
Styrenheten stänger och öppnar ventiler vid en optimal intervall för
att säkerställa att de förblir rostfria vilket avsevärt minskar risken för
läckage. Frostskydd och rapporter till din smartphone ger dig ytterligare
sinnesro genom att du vet att dina värdesaker bevaras vid rätt
förhållanden.

Hushållsvarmvatten

Fördelare

Varmvattenberedare

FULLSTÄNDIG ÖVERBLICK
SmartHeat M-BUS anslutning
ger en fullständig överblick av
energiförbrukningen i hemmet.
Enkelt att ansluta M-BUS
vatten-, elektricitet-, flödes- eller
värmemätare.

Uppvärmning
och elektrisk
energimätare

TEMP

RELÄ
STÄLLDON

Cirkulationspump

MAXIMALA BESPARINGAR
M-BUS

RELÄ

TEMP

SmartHeat kan sätta på/stänga av elektriska apparater via dess
smarta reläbrytare. Sluta slösa energi genom varmvattenberedaren
när du inte behöver den.

TEMP

Trådlös styrning var du än befinner dig
SmartHeat styrenhet ansluts till internet via LAN och WiFi uppkoppling och kan enkelt
hanteras via smartphone eller webbapplikation.

Vår
smartaste
värmestyrningsenhet för
ditt hem

Styr din varmvattenberedare eller övriga elektriska apparater
Styrenheten kan anslutas till alla relevanta apparater så som varmvattenberedare,
cirkulationspump eller annan elektrisk värmare. SmartHeat ser till att inget slöseri med
elektricitet sker genom att endast sätta PÅ eller stänga AV apparaterna vid behov.
Total överblick av energianvändningen
SmartHeat styrenhet kan anslutas till en värmeenergimätare och en elenergimätare och dess
webb- eller smartphoneapplikation ger dig en detaljerad överblick av energianvändningen.
Detta hjälper dig att även spara mer.

Tekniska specifikationer
Antal uppvärmningszoner

10

upp till 10 olika zoner/rumsenheter

Min/Max antal av rumsenheters termostater

1 / 10

minst 1 rumsenhet krävs

Max antal ställdon

1 rum = 2 ställdon

upp till 2 ställdon per anslutningsport

10 rum = 20 ställdon

Maximalt 20 ställdon per en styrenhet

1x Utomhustemperatur

1x ingår i paketet, 5m kabel, -30..+80 °C

6x Olika temperaturer

3x ingår i paketet, 3m kabel, -30..+80 °C

Typ av ställdon

Normalt öppen/normalt stängd

Valbart från styrenhet

Ventilskyddsfunktion

1 öppnings/stängningscykel per
84 timmar

Skyddar ventilerna från att kärva

Läge för systemfrostskydd

System min temperatur är 5 °C

Skyddar rör och uppvärmningssystem från
frysning

Anslutningsportar för relän

3x 6A (3x 1400W @230V)

För olika elektriska apparater

Kommunikationsportar

1x LAN

Internetanslutning

2x M-BUS

Energimätare, värmemätare, vattenmätare, mm.

Anslutningsportar för temperaturgivare

SmartHeat styrenhet
Styrenheten är i centrum av AirPatrol SmartHeat system. Den kan anslutas till alla
vattenbaserade golvvärmesystems fördelare. Därefter kan den börja styra varje rums
uppvärmning individuellt och skapa en idealisk temperatur överallt i ditt hem samtidigt
som den hjälper att spara energikostnader.

Anslutningsportar för ström till CU

Anslutningsportar ström till ställdonsventiler 1x 230V

24V med extern transformator (ingår inte)

Kommunikationskanaler

Ethernet LAN

Internetanslutning

WiFi 2,4GHZ, b/g/n

Internetanslutning

Radio, 868MHz sub-GHz

Rumsenhet anslutning

Rumsenhet

AirPatrol SmartHeat rumsenhet termostat

Smartphoneapplikation

Android, iOS

WEBB

PC, MAC

Kommunikationsverktyg

Styr upp till 10 rum
En enstaka styrenhet kan styra 10 olika rum eller 20 kurvor totalt vilket gör att den
passar perfekt även för ett mycket stort hem.
Smart styrning med temperaturgivare
SmartHeat gör det möjligt att övervaka olika temperaturer. Anslut bara
temperaturgivaren till styrenheten så börjar den läsa av till exempel
varmvattentemperaturen, temperaturen på hushållsvarmvattnet, utomhustemperaturen
mm. Den är så smart att den även beräknar temperaturskillnaderna åt dig vid
behov. Anslut upp till 6 temperaturgivare för att mäta de olika temperaturerna plus
utomhustemperaturen.

1x 230V

Skyddstyp, IP-klass

IP20

Mått

340x210x48,5mm (LxBxH)

Vikt

1730g

Paketets mått

270x350x120mm (LxBxH)

Paketets vikt

2100g

Förvaringstemperatur/luftfuktighet

-30..+70 °C / 10..95%, icke-kondenserande

Arbetstemperatur/luftfuktighet

-10..+50 °C / 10..95%, icke-kondenserande

EAN-kod

4742859012129

Antenner ingår, L 260mm utan antenner

Sleek
and smart
way to control
the rooms that
matter

Fantastiskt enkelt att använda
Tydlig bakgrundsbelysning gör avläsningen besvärsfri för ögonen. Den eleganta knapplösa
designen passar in i alla inredningar. Ändra inställningar är intuitivt och kan dessutom göras
med en smartphone eller webbapplikation. temperatur i dina rum.
Allt ingår
SmartHeat trådlösa termostater använder 3 AAA batterier som strömkälla. Batterier och allt
övrigt som behövs för att sätta igång termostaten ingår i paketet. En uppsättning batterier
varar i ungefär 2 år och rumsenheten berättar för dig när det är dags att byta dem.

Tekniska specifikationer
RoomUnit Thermostat types

2: Normal/Med eller utan infraröd golvsensor

Kommunikationskanal

Radio, 868MHz sub-GHz

Kommunikationsområde

upp till 300m*/50m**

* I öppen terräng/**Inomhus

Strömkälla

3xAAA batterier

Ingår i paketet

Batteriernas livslängd

~2 år

Skärm

LED bakgrundsbelysning

Hvit LED

Sensorer

Temperaturgivare

-30..80 °C

Fuktighetsgivare

0-100%

Displayinformation

MED ELLER UTAN INFRARÖD
GOLVSENSOR

SmartHeat rumsenheter
SmartHeat rumsenhet termostater är plug and play apparater som övervakar och styr
temperaturen i dina rum.
Alla rum, alla våningar
Det finns två typer av SmartHeat trådlösa termostater – med eller utan en infraröd
golvsensor. Rumsenhet termostat med infraröd golvsensor ser till att ditt badrumsgolv
är inställt idealiskt och att de mer krävande golvytorna hålls säkra. Den vanliga trådlösa
termostaten tar hand om alla övriga rum.

Rumstemperatur
Börvärdestemperatur

5..30 °C

Utomhustemperatur

-30..80 °C

Golvtemperatur (IR sensor)

5..40 °C

Läge

Normal, ECO, Timer, MIN

Batterinivå

4 nivåer

Trådlös signal

3 nivåer

Skyddstyp, IP-klass

IP20

Mått

88x88x26mm (LxBxH)

Vikt

155g (125g utan batterier)

Paketets mått

134x122x55mm (LxBxH)

Paketets vikt

300g

Förvaringstemperatur/luftfuktighet

-30..+70 °C / 10..95%, icke-kondenserande

Arbetstemperatur/luftfuktighet

-10..+50 °C / 10..95%, icke-kondenserande

Rumsenhet Termostat EAN-kod

4742859012136

Rumsenhet Termostat med IR EAN-kod

4742859012143

Färdigt att använda
SmartHeat produktpaket är sammanställt så att du har allt du behöver för att installera systemet
och starta en smart uppvärmning.
Rumsenheter är färdigmonterade och är bara att ta ut från lådan och sätta på väggen. Intuitiva
plug and play egenskaper innebär att så gott som alla kan installera rumsenheternas trådlösa
termostater utan hjälp av snabbmanualen.
Styrenheten är försedd med 4 temperaturgivare, lättmonterade buntband och allt som behövs
för att skapa ett fullt funktionellt SmartHeat system. Endast något ytterligare verktyg för
montering kan komma att behövas.

PAKETET INNEHÅLLER

PAKETET INNEHÅLLER

PAKETET INNEHÅLLER

Styrenhet

Rumsenhet trådlös termostat med

Rumsenhet trådlös termostat

Användarmanual

infraröd golvsensor

3x AAA batterier

3x 3m temperaturgivare

3x AAA batterier

Snabbmanual

1x 5m temperaturgivare

Snabbmanual

Vägganslutning

Lättmonterade buntband

Vägganslutning

Tejp

Tejp

Styr uppvärmningen av ditt hem från där du befinner dig.
SmartHeat finns på webben, iOS och Android.

MOBIL APPLIKATION

WEBB APPLIKATION

Detta är det idealiska
sättet att övervaka
och styra ditt
uppvärmningssystem
hemma.

Detta är även
huvudstyrverktyget.
Webbapplikationen ger
den mest avancerade
kunskapen för
systemet.

AirPatrol SmartHeat
applikation är den
mest intuitiva
värmestyrningsappen
någonsin.
Allt du behöver veta om
ditt uppvärmningssystem
hemma finns med dig
vart du än befinner dig.

Allt om SmartHeat
kan ställas in,
specialanpassas,
övervakas och
styras från detta
huvudstyrcenter.

RAPPORTER FÖR VARJE
OMRÅDE/RUM

STYR ALLA ELEKTRISKA
APPARATER

ALLT UTFÖR DU MED BARA
ETT ENKELT KLICK

Ställ in tidur för varje
rum så du alltid har den
perfekta temperaturen.

Anslut enkelt en backup-värmare när
det är extrema väderförhållanden.
Nu sätts den på automatiskt grundat
på utomhustemperaturen eller ställ
in tidur eller helt enkelt styr den
manuellt med din telefon.
Varmvattenberedare,
cirkulationspump och övriga
apparater kan även styras.

Det viktigaste finner du på
startskärmen.

Aktivera rapporter och
slappna av, systemet
talar om för dig om
något är utanför
gränsvärdena.

ECO – sätt på/stänga av- läge
när du är hemifrån en längre
period.
Systemrapporter
Relästyrning

SKAFFA
SMARTHEAT
APPEN!

