BEDIEN UW
WARMTEPOMP MET UW
MOBIELE TELEFOON!

AirPatrol is een innovatief regelsysteem voor de
warmtepomp dat met de mobiele telefoon bediend kan
worden.
Het maakt het mogelijk om de modus, de kamertemperatuur en de
ventilatorsnelheid van de warmtepomp aan te passen. AirPatrol kan
u ook over lage en hoge kamertemperatuur, stroomuitvallen en
serviceintervallen informeren.

Het smartste in zijn soort!

SPAART GELD
Bespaar op uw
energiekosten! Warm
uw huis op voor de
periode dat u thuis bent
en laat het afkoelen
wanneer iedereen weg
is.

MAAKT HET LEVEN
COMFORTABEL

GEMAKKELIJK IN
TE STELLEN

In plaats van naar huis te
rijden om uw warmtepomp te
reguleren, kunt u uw
opdrachten via uw mobiele
telefoon verzenden waar u
ook bent.

Installeert u gewoon de
SIM-kaart op uw
AirPatrol, plaats het
dichtbij de warmtepomp
en de installatie is klaar!

www.airpatrol.eu

EIGEN-SCHAPPEN
VAN NORDIC
U ontvangt
waarschuwingen en
berichten om gerust te
zijn.

EIGENSCHAPPEN VAN DE NORDIC-VERSIE
Opdrachten verzenden naar de w armtepomp(en) gebruik makend van onze gratis
smartphone-app (beschikbaar in het Engels, Zweeds, Noors, Fins, Deens) of een
gew one SMS.

OPDRACHTEN AAN DE WARMTEPOMP:






Aan/Uit
Functie-instelling, DRY / COOL / HEAT / AUTO
Temperatuurinstelling, 16-30 °C
Instelling van de ventilatorsnelheid, AUTO / MIN / NORM / MAX
Functie +8/9/10 °C (lage temperatuur)

HET REGELSYSTEEM VERZENDT EEN WAARSCHUWING WANNEER:





de kamertemperatuur te laag is (temperatuurbereik 1-16 °C,
standaardwaarde 5 °C)
de kamertemperatuur te hoog is (temperatuurbereik 17-40 °C,
standaardwaarde 30 °C)
er geen stroom is (bereik 1-48 uren, standaardwaarde 24 uren)
bedieningstijd (1-360 dagen, standaardwaarde 180 dagen)

DE STATUSAANVRAAG VAN AIRPATROL






Functiemodus van de w armtepomp
Modus van de ventilatorsnelheid
Gew enste kamertemperatuur
Actuele kamertemperatuur
Status van het vermogen

HET SMARTSTE IN ZIJN SOORT!

VERSIEAANVRAAG VAN AIRPATROL






Informatie over uptime van het regelsysteem
GSM netw erksterkte
Versienummer
Pow erstatus van het regelsysteem
Netw erk area (roaming / lokaal)

EXTRA EIGENSCHAPPEN






Het is mogelijk om verschillende w armtepompen in de
smartphone-app te groeperen
Het is mogelijk om meerdere w armtepompen in één smartphoneapp te bedienen
Het is mogelijk om een Eigenaar + 2 gebruikers in te stellen of
het voor iedereen open houden
3 indicatie-LEDs (vermogen, GSM, IR)
Omvat de duurzame Li ion batterij (duurt tot 36 uren)

ONTWORPEN VOOR HET
WERKEN MET DE VOLGENDE
MODELLEN WARMTEPOMP:
PANASONIC, FUJITSU, FUJI,
GENERAL, MITSUBISHI ELECTRIC,
LG, IVT, BOSCH, MITSUBISHI
HEAVY, SHARP, MIDEA, HITACHI,
SAMSUNG, ALTECH, DAIKIN,
ELECTROLUX.
Controleert u a.u.b. de compatibiliteit
van de w armtepomp:
www.airpatrol.eu/version.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Model AIRPATROL Nordic
Vermogen 230 V / 50 Hz
Batterij Li-ion BL-5C / 3,7 V
Adapter standaard micro USB
Afmetingen van het product (H x L x
B) 18 x 76 x 76 mm
Afmetingen van de doos (H x L x B)
41 x 185 x 113 mm
Gew icht (zonder adapter) 70 g
Mobiel netw erk 2G /3G

DOWNLOAD
DE APP HIER

