
www.airpatrol.eu

AirPatrol WiFi ottaa yhteyden kotisi WIFI-verkkon ja voit säätää 
lämpöpumppuasi tai ilmastointilaitettasi älypuhelimellasi, olit 
sitten missä tahansa!

Sen avulla voit säätää moodia, sisälämpötilaa ja  lämpöpumpun 
tuulettimen nopeutta.

SÄÄSTÄ RAHAA, NAUTI MUKAVUUDESTA!

ILMALÄMPÖPUMPUN
OHJAUS

KÄNNYKÄLLÄ!

Säästää lämmityiskulu-
issa! Lämmitä taloasi
sen aikaa kun olet
kotona ja anna sen
viiletä kun olet poissa.

SÄÄSTÄÄ 
RAHAA

HELPOTTAA 
ELÄMÄÄ

PYSY AJAN 
TASALLA

Ei enää koskaan paluuta kylmään 
kotiin. Säädä huonelämpötila 
sopivaksi ennen saapumistasi tai 
käytä ajastusta.

AirPatrolin avulla voi 
helposti tarkastaa 
huonelämpötila ja kosteus 
mistä tahansa. Se jopa 
ilmoittaa sinulle, jos lämpö-
tila laskee alle alarajan tai 
nousee yli ylärajan.

Asennus kestää vain 
muutaman minuutin ja 
se toimii kaikkien 
tunnetuimpien 
lämpöpumppujen, 
ilmastointilaitteiden ja 
älypuhelimien  kanssa.

HELPPO 
SÄÄTÄÄ



16 m
m

86 mm

SÄÄSTÄ RAHAA, NAUTI MUKAVUUDESTA!

LATAA 
SOVELLUS

TÄSTÄ

WiFi -VERSION OMINAISUUDET*

Lähetä käsky ilmastointilaitteelle, lämpöpumpulle käyttäen vapaata 
älypuhelinsovellutusta.

KÄSKYT JA TOIMINNOT
• PÄÄLLE / POIS
• KUIVATUS / JÄÄHDYTYS / LÄMMITYS / AUTOMATIIKKA
• Lämpötilan säätö, 10 - 30 °C
• Tuuletinnopeuden säätö, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Swing-moodi
• Alhaisen lämpötilan moodi (Jäätymisen esto)

MUOKATTAVAT HÄLYTYKSET
• Alhainen / korkea sisälämpötila
• Alhainen / korkea huoneen kosteustaso
• Yhteystila
• Toiminta-aika

INFORMATION FROM AIRPATROL
• Toimintamoodi
• Tuulettimen nopeusmoodi
• Swing –moodi
• Haluttu lämpötila
• Tämän hetkinen lämpötila
• Tämän hetkinen kosteustaso
• Paikalliset säätiedot
• Yhteyden tila
• Säätimen käytettävyystiedot
• WiFi-verkoston voimakkuus 
• Kovalevyversio

LISÄTOIMINNOT
• Ajastetut toimenpiteet (kalenterinmukaiset käskyt)
• Automaattihavainnointi (tunnistaa ilmastointilaitteen automaattisesti)
• Rajoittamaton merkkiluettelo (käytössä minkä vain ilmastointilaitteen kanssa)
• Luo ennakkoasetukset (mahdollisuus tallentaa eri IR-koodeja)
• Mahdollisuus ryhmittää eri laitteita älypuhelinsovellukseen
• Mahdollisuus säätää useita laitteita älypuhelinsovellutuksella
• 4 led-merkkivaloa (virta, pariliitos, WiFi, IR)
• Automaattinen päivitys (päivittää automaattisesti uusimman ohjelman)
• Laajennettava (sopii kaikkien AirPatrol-laajennusten kanssa)
• Erityiset käyttäjäasetukset jne. (ei käyttäjärajoituksia)

SUUNNITELTU TOIMIMAAN YHDESSÄ A/C MALLIEN KANSSA
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC • LG 
TOSHIBA • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX • ALPICAIR 
GREE  + Paljon muuta, luettelo jatkuu edelleen!

Tarkista yhteensopivuus täältä: www.airpatrol.eu/version.

*Varataan oikeus mallin muutoksiin

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Malli AirPatrol WiFi
Virtalähde 230 V / 50 Hz
Adapteri Standard micro USB (1A)
Tuotteen ulkomitat (K x P x L) 16 x 86 x 86 mm
Pakkauksen ulkomitat (K x P x L) 41 x 185 x 113 mm
Paino (ilman adapteria) 40 g
Pakkauksen paino 200 g


