
AirPatrol er en innovativ styreenhed, hvormed du kan betjene din 
varmepumpe fra mobiltelefonen. 

Du kan indstille din varmepumpes funktion, samt rumtemperaturen og 
ventilatorhastigheden.  AirPatrol  informerer dig også om lav eller høj rumtemperatur, 
strømsvigt og eftersynsintervaller. 

Den smarteste af slagsen!

Skær ned på 
varmeregningen!
Varm dit hjem op
i præcis den tid, I er 
hjemme, og sænk 
temperaturen, 
når I er ude.

SPARER 
PENGE

KONTROLLÉR DIN
VARMEPUMPE 
FRA MOBILEN!

GØR LIVET 
NEMMERE

NEM 
OPSÆTNING

NORDISKE 
FUNKTIONER

I stedet for at køre hele vejen hjem
for at indstille din varmepumpe,
kan du sende kommandoer
via mobilen, uanset hvor du 
befinder dig.

SIM-kortet skal blot 
installeres på din AirPatrol 
- hvor som helst i nærheden 
af varmepumpen – så er den 
klar!

Modtag advarsler og notifikationer 
for større tryghed.



FUNKTIONER I NORDISK VERSION
Send kommandoer til en eller flere varmepumper med vores gratis 
smartphone-app (fås på engelsk, svensk, norsk, finsk og dansk) eller via 
almindelig SMS.

KOMMANDOER TIL VARMEPUMPE:
• Tænd/sluk
• Indstilling af funktion: AFFUGTNING/KØLE/VARME/AUTO
• Indstilling af temperatur: 16 – 30 °C
• Indstilling af ventilatorhastighed: AUTO/MIN/NORM/MAKS.
• + 8/9/10 °C funktion (svag varme)

STYREENHEDEN SENDER EN ADVARSEL:
• Hvis rumtemperaturen er lav (område 1-16 °C, standard 5 °C)
• Hvis rumtemperaturen er høj (område 17-40 °C, standard 30 °C)
• Ingen strøm (område 1-48 timer, standard 24 t.)
• Ved tid til eftersyn (1 – 360 dage, standard 180 dage)

ANMODNING OM STATUS FRA AIRPATROL:
• Varmepumpens funktionstilstand
• Tilstand for ventilatorhastighed
• Ønsket rumtemperatur
• Nuværende rumtemperatur
• Strømstatus

ANMODNING OM VERSION FRA AIRPATROL:
• Information om styreenhedens oppetid
• GSM-netværkets styrke
• Versionsnummer
• Strømstatus
• Netværksområde (roaming/lokalt)

EKSTRAFUNKTIONER
• Muligt at gruppere forskellige varmepumper i smartphone-app’en
• Muligt at styre flere varmepumper fra samme smartphone-app
• Muligt at angive en administrator + 2 brugere, eller åben for alle
• 3 indikatorer på LED (strøm, GSM, IR)
• Li-ion-batteri med lang levetid medfølger (holder i op til 36 timer)

UDVIKLET TIL AT SAMARBEJDE MED
VARMEPUMPER AF MODELLERNE:

PANASONIC, FUJITSU, FUJI,
GENEREL MITSUBISHI ELECTRIC,

LG, IVT, BOSCH, MITSUBISHI 
HEAVY, SHARP, MIDEA, HITACHI,

SAMSUNG, ALTECH, DAIKIN,
ELEKTROLUX.

Tjek om din varmepumpe er 
kompatibel på: 
www.airpatrol.eu/version

Den Europæiske 
Udviklingsfond

Den smarteste af slagsen!

PRODUKT EGENSKABER

Model: AITPATROL Nordic
Støm: 230 V / 50 Hz
Batteri: Li-ion BL-5C / 3,7 V
Adapter: standard micro-USB
Produktstørrelse: (H x L x B) 18x76x76 mm
Boksstørrelse: (H x L x B) 41x185x113 mm
Vægt: (uden adapter) 70 g
Mobilnetværk: 2G/3G


