
www.airpatrol.eu

AirPatrol WiFi kobler til WiFi-nettverket ditt hjemme og
gjør det mulig for deg å styre din varmepumpe eller air condition 
uansett hvor du måtte befinne deg!

Den lar deg justere modus, romtemperatur og
viftehastighet på din varmepumpe.

SPAR PENGER, OPPNÅ KOMFORT!

STYR DIN 
AIR CONDITON ELLER 

VARMEPUMPE MED MOBIL!

Kjøl ned eller varm 
opp huset ditt kun i 
perioden når du er 
hjemme og slå den av 
når ingen er til stede.

SPARER 
PENGER

GJØR LIVET 
KOMFORTABELT

HOLD DEG 
INFORMERT

Unngå å komme til et kaldt hjem. 
Juster romtemperaturen til perfekt 
før du ankommer eller still inn 
automatiske tidssignaler.

Med AirPatrol er det lettvint 
å kontrollere romtemperatur 
og fuktighet hvor som helst. 
Den varsel deg til og med 
hvis romtemperaturen faller 
for lavt eller stiger for høyt.

Installeringen tar kun et 
par minutter og fungerer 
med de fleste varme-
pumper, air condition og 
smarttelefoner.

ENKELT Å 
STILLE INN



16 m
m

86 mm

SPAR PENGER, OPPNÅ KOMFORT!

LAST NED
APP HER!

WiFi VERSJONSEGENSKAPER*

Send kommandoer til air conditioner, varmepumpe(r) ved bruk av vår 
gratis smarttelefon app.

KOMMANDOER & FUNKSJONER
• PÅ / AV
• DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Temperaturinnstilling, 10 - 30 °C
• Innstilling av viftehastighet, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Swing-modus
• Lav varme-modus (Frostbeskyttelse)

TILPASSELIGE ALARMER
• Lav / høy romtemperatur
• Lav / høy romfuktighet
• Tilkoblingsstatus
• Servicetid

INFORMASJON FRA AIRPATROL
• Funksjonsmodus
• Viftehastighetsmodus
• Swing-modus
• Ønsket temperatur
• Nåværende temperatur
• Nåværende fuktighet
• Lokal værmelding
• Tilkoblingsstatus
• Informasjon om kontrollerens driftstid
• WiFi nettverksstyrke
• Fastvareversjon

TILLEGGSFUNKSJONER
• Planlagte hendelser (Kalenderbaserte kommandoer)
• Automatisk gjenkjenning (Gjenkjenner air condition automatisk)
• Ubegrenset varemerkeliste (Bruk med hvilken som helst air condition)
• Lage forhåndsinnstillinger (Mulighet for lagring av ulike IR koder)
• Mulighet for gruppering av ulike enheter i smarttelefon app
• Mulighet for styring av flere enheter i samme smarttelefon app
• 4 LED indikasjoner (Strøm, Sammenkobling, WiFi, IR)
• Automatisk oppdatering (Oppdaterer automatisk nyeste programvare)
• Utvidbar (Kompatibel med alle AirPatrol utvidelser)
• Brukerspesifikke innstillinger, alarmer osv. (Ubegrenset antall brukere)

UTVIKLET FOR Å FUNGERE MED A/C MODELLER:
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC • LG 
TOSHIBA • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA 
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX • ALPICAIR 
GREE  + Mye mer, listen er stadig voksende!

Vennligst sjekk kompatibilitet: www.airpatrol.eu/version.

*Med forbehold om endringer avhengig av modell

PRODUKTEGENSKAPER
Modell AirPatrol WiFi 
Strømtilkobling 230 V / 50 Hz
Adapter Standard micro USB (1A)
Produktstørrelse (H x L x B) 16 x 86 x 86 mm 
Boksstørrelse (H x L x B) 41 x 185 x 113 mm
Vekt (uten adapter) 40 g
Boksvekt 200 g


