
Smart varmesystem med trådløse 
termostater & smarttelefon kontroll 
for hvert rom
FOR VANNBASERT GULVVARME

Sett den 
ideelle 

temperaturen i 
alle rom og spar 
strømutgifter

ROM FOR ROM
Kontroller opptil 10 rom for 
ideell komfort i alle rom

SAMSVAR
Passer for alle vannbaserte 
gulvvarmesystemer

EFFEKTIVITET
Spar opptil 25% i året på 
energikostnader

PÅLITELIGHET
Fungerer i alle rom,
fra hvor som helst

PERFEKT TIMING
Sett tidsur, tidsplaner og 
varslere for hvert rom

BESKYTTELSE
Ventil og frostsikring, varsler 
for å beskytte hjemmet ditt



LETT Å INSTALLERE

ControlUnit er sentralen i AirPatrol SmartHeat systemet. Den kan kobles 
til hvilken som helst samlestokk for vannbaserte gulvvarmesystemer. 

SmartHeat kan da kontrollere hvert roms oppvarming individuelt i inntil 
10 rom.

ENKELT Å BRUKE

Du kan stille inn den perfekte romtemperatur, ukentlige tidsplaner og 
innstillinger for energisparing, enten fra RoomUnit trådløs termostat eller 
via smarttelefon / web-applikasjon. Alle dataene blir sikkert oppbevart på 

Amazon cloud.

IDEELLE TEMPERATURER OVERALT

I tillegg til å sette den ideelle romtemperatur i hele huset, kan ControlUnit 
overvåke opptil 6 temperatursensorer +  utetemperaturen for å skape 

mest mulig behagelig innetemperatur.

BESKYTTER DITT HJEM

ControlUnit stenger og åpner ventilene med et optimalt intervall for å
sørge for at de holdes rustfri, noe som reduserer risikoen for lekkasje.

Frostsikring og varsler til smarttelefonen din vil gi deg ekstra trygghet 
ved å vite at dine verdisaker bevares under korrekte forhold.

FULLSTENDIG OVERSIKT

SmartHeat M-BUS-tilkobling gir en
fullstendig oversikt over energibruken

i hjemmet. Legg enkelt til M-BUS
vann, strøm, sirkulasjons eller 

oppvarmings målere.

PASSER PERFEKT FOR ALLE ROM

SmartHeat RoomUnits finnes i to versjoner - med og uten infrarød 
gulvføler. Infrarød gulvsensor er ideell for bad og rom med eksklusive gulv 

som har spesifikke temperaturbehov. Standard RoomUnit er perfekt for 
alle andre rom.

MAKSIMALE BESPARELSER

SmartHeat kan automatisk slå på / av alt elektrisk utstyr via sine 
smarte relébrytere. Slutt å sløse med strøm på oppvarming når det 

ikke er nødvendig.

EKSTREMT PÅLITELIG

ControlUnit og RoomUnits er tilkoblet via radiosignaler som garanterer at
systemet er helt funksjonelt selv når Internett-tilkoblingen er borte.
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Tekniske spesifikasjoner

Kontrolleneheten er sentralen for AirPatrol SmartHeat system. Den kan  da  
kontrollere oppvarmingen av hvert rom individuelt og sørge for ideelle temperaturer i 
hele huset, samtidig som du sparer på strømregningen.

Kontrollerer opptil 10 rom
En enkel ControlUnit er i stand til å kontrollere 10 forskjellige rom eller 20 sløyfer
totalt, derfor passer det perfekt selv for svært store boliger.

Smart kontroll med temperatursensorer
SmartHeat gjør det mulig å overvåke ulike temperaturer. Koble temperatursensorer
til ControlUnit og begynn å lese av f. eks. varmtvannstemperatur, vanntemperatur i 
huset, utetemperatur, etc. Den er så smart at den selv beregner temperaturforskjeller 
for deg hvis nødvendig. Koble til opptil seks temperatursensorer for å måle alle de 
forskjellige temperaturene pluss utetemperaturen.

Trådløs kontroll uansett hvor du er
SmartHeat ControlUnit er koblet til internett via LAN og WiFi-tilkobling og kan enkelt betjenes 
via smarttelefon eller webapplikasjon.

Styrer kjele eller andre elektriske apparater
ControlUnit kan kobles til enhver relevant elektrisk enhet som f.eks en el-kjele, 
sirkulasjonspumpe eller en elektrisk ovn. SmartHeat ControlUnit vil sørge for at det ikke 
sløses med elektrisitet ved å slå utstyret av eller på kun når det er nødvendig.

Samlet oversikt over energibruken
SmartHeat ControlUnit kan kobles til en varmemåler og elektrisk måler, og web eller 
smarttelefon programmet vil gi deg en detaljert oversikt over energiforbruket. Dette vil hjelpe 
deg å spare enda mer!

SmartHeat ControlUnit

Vår 
smarteste 

temperatur-
kontroll for 
ditt hjem

Antall varmesoner 10 opptil 10 forskjellige soner / RoomUnits

Min / Max antall RoomUnit Termostater 1 / 10 minst en RoomUnit kreves

Maks antall aktuatorer 1 rom = 2 aktuatorer opp til 2 aktuatorer for en tilkoblingsport

10 rom = 20 aktuatorer maksimum 20 aktuatorer pr ControlUnit

Tilkoblingsporter for temperatursensorer 1x Utetemperatur 1x inkludert i pakken, 5m kabel, -30 ..+80 ° C

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

Aktuator Normalt åpen / normalt lukket Velges fra ControlUnit

Beskyttelsesfunksjon for ventil En åpne / lukke-syklus per 84 timer Beskytter ventiler fra å bli sittende fast

System frostbeskyttelsesmodus System min temperatur er 5 ° C Beskytter rør og varmesystem mot å fryse

Tilkoblingsporter for reléer 3x 6A (3x 1400W @ 230V) For ulike elektriske apparater

Kommunikasjonsporter 1x LAN Internett-forbindelse

2x M-BUS Energimåler, oppvarmingsmåler, vannmåler, etc.

Tilkoblingsporter for CU kraft 1x 230V

Tilkoblingsporter for aktuator ventil kraft 1x 230V 24V med ekstern transformator (ikke inkludert)

Kommunikasjonskanaler Ethernet LAN Internett-forbindelse

WiFi 2,4GHZ, b/g/n Internett-forbindelse

Radio, 868MHz sub-GHz RoomUnit tilkobling

Kommunikasjonsverktøy RoomUnit AirPatrol SmartHeat RoomUnit Termostat

Smartphone applikasjon Android, iOS

WEB PC, MAC

Beskyttelse type, IP-klasse IP20

Dimensjoner 340x210x48,5mm (LxBxH) Antenner inkludert, L260mm uten antenner

Vekt 1730g

Pakningsstørrelse 270x350x120mm (LxBxH)

Pakkens vekt 2100g

Lagringstemperatur / fuktighet -30..+70 ° C / 10 ..95 %, ikke-kondenserende

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

EAN-kode 4742859012129



Tekniske spesifikasjoner

SmartHeat romenheter er plug-and-play-enheter som overvåker og styrer temperaturen i dine 
rom.

Alle rom, alle gulv
Det finnes to typer SmartHeat trådløse termostater - med og uten en infrarød gulvføler. 
Romenheten med infrarød gulvføler sørger for at badegulvet er satt til den ideelle 
temperatur, og at mer krevende gulvflater er sikret. Den trådløse termostaten vil ta seg av  
alle andre rom.

Utrolig enkel å bruke
Klar bakgrunnsbelyst skjerm gjør at den er lett å lese av. Elegant design uten knapper vil 
passe inn til ethvert interiør. Innstillingene endres umiddelbart og kan også gjøres fra en 
smarttelefon eller web-applikasjon.

Inkludert
SmartHeat trådløse termostater bruker 3 AAA-batterier som strømkilde. Batteriene samt alt
annet du trenger for å sette opp termostaten er inkludert i pakken. Et sett med batterier vil
vare i ca 2år og RoomUnit vil gi deg beskjed når det er på tide å skifte de.

Slank og smart 
måte å 

kontrollere de 
viktigste 
rommene

SmartHeat RoomUnits

MED OG UTEN 
INFRARØD GULVFØLER

RoomUnit Termostat typer 2: Normal / Med og uten infrarød gulvføler

Kommunikasjon og medier Radio, 868MHz sub-GHz

kommunikasjon område Opp til 300m * / 50m ** * I åpent felt / ** Innendørs

Strømkilde 3xAAA batterier Inkludert i pakken

Batterilevetid 2 år

Skjerm Bakgrunnslys Hvit LED

Sensorer Temperatursensor -30..80 °C

Fuktighet sensor 0-100%

Dataframvisning Romtemperatur

Sett-punkt temperatur 5..30 °C

Utetemperatur -30..80 °C

Gulvtemperatur (IR-sensor) 5..40 °C

Modus Normal, ECO, Timer, MIN

batternivå 4 nivåer

Trådløst signal 3 nivåer

Beskyttelse type, IP-klasse IP20

Dimensjoner 88x88x26mm (LxBxH)

Vekt 155g (125g uten batterier)

Pakningsstørrelse 134x122x55mm (LxBxH)

Pakkens vekt 300g

Lagringstemperatur / fuktighet -30..+70 ° C / 10 ..95 %, ikke-kondenserende

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

RoomUnit Termostat EAN-kode 4742859012136

RoomUnit Termostat med IR EAN-kode 4742859012143



SmartHeat produktpakker er satt sammen slik at du har alt du trenger for å installere systemet
og komme i gang med smart oppvarming.

RoomUnits er ferdig montert til å tas ut av esken og monteres på veggen. Intuitive plug-and-
play-funksjoner gjør at nesten alle kan installere RoomUnit trådløse termostater  uten hjelp av 
hurtigveiledningen.

ControlUnit er utstyrt med 4 temperatursensorer, lettvinte kabelfester og alt som er nødvendig 
for å skape et helt funksjonelt SmartHeat system. Litt ekstra verktøy for montering kan være 
nødvendig.

Klar, ferdig, gå!

PAKKEN INNEHOLDER

ControlUnit

Brukerveiledning

3x 3m temperatursensorer

1x 5m temperatursensor

Lettvinte kabelfester

PAKKEN INNEHOLDER

RoomUnit trådløs termostat med 

Infrarød gulvføler

3x AAA-batterier

Hurtigveiledning

Tilkobling til vegg

Tape

PAKKEN INNEHOLDER

RoomUnit trådløs termostat

3x AAA-batterier

Hurtigveiledning

Tilkobling til vegg

Tape



Styr varmen i hjemmet ditt fra hvor som helst  
SmartHeat er på nettet, iOS og Android.

FÅ 
SMARTHEAT 

APP!

APPER

Dette er det ideelle
verktøyet for å overvåke
og kontrollere 
varmesystemet i huset 
ditt.

AirPatrol SmartHeat 
programmet er det mest 
intuitive system for 
varmestyring.

Alt du trenger å vite om
varmesystemet i huset 
ditt, er med deg overalt. 

VARSLER FOR 
HVER SONE / ROM

Sett timere for hvert 
rom slik at du har 
perfekt temperatur til 
enhver tid.

Aktiver varslinger og 
slapp av, systemet vil gi 
deg beskjed hvis noe er 
unormalt.

STYR ALT ELEKTRISK UTSTYR

Enkelt å koble til tilleggsvarmer for 
ekstreme værforhold. Nå vil den 
automatisk slå seg på basert på ute 
temperatur, tidsinnstilling eller bare 
styres manuelt med telefonen. El-
Kjele, sirkulasjonspumpe og andre
enheter kan også styres.

ALT SKJER MED BARE ET 
ENKELT KLIKK

Alt det viktigste er på det 
første skjermbildet.

ECO - slå av / på bortemodus 
når du forlater hjemmet for 
lengre perioder. 
Systemmeldinger
Relékontroll

WEB-APPLIKASJON

Dette er
hovedverktøyet

for kontroll. Web-
applikasjonen vil gi

den mest avanserte 
opplevelse av systemet.

Alle funksjoner til 
SmartHeat

kan stilles, tilpasset, 
overvåkes og 

styres fra dette 
hovedkontrollsenteret.


