
www.airpatrol.eu

AirPatrol WiFi slutter sig til dit hjemme-WiFi-net og lader dig 
styre din varmepumpe eller airconditioner hvor som helst fra 
med din smartphone!

Du kan justere varmepumpens modus, rumtemperatur og 
ventilatorhastighed.

SPAR PENGE, OPNÅ BEKVEMMELIGHED!

STYR DIN 
AIRCONDITONER 

MED MOBILTELEFONEN!

Afkøl eller opvarm 
kun huset til den 
periode, hvor du er 
hjemme, og sluk 
systemet, når der ikke 
er nogen.

SPARER 
PENGE

GØR LIVET 
BEKVEMT

FORBLIV VEL 
UNDERRETTET

Kom aldrig mere hjem til en 
kold bolig. Tilpas rumtem-
peraturen perfekt inden 
ankomst eller opsæt 
automatiske tidsprogram-
mer.

Med AirPatrol er det nemt at 
efterse rumtemperatur og 
luftfugtighed, hvor du end 
er. Systemet fortæller dig 
også, når temperaturen 
falder eller stiger for meget.

Installationen tager kun 
nogle få minutter, og det 
virker med alle større 
mærker af varmepumper, 
airconditionere og 
smartphones.

NEMT AT 
SÆTTE OP



16 m
m

86 mm

SPAR PENGE, OPNÅ BEKVEMMELIGHED!

Hent APP 
her!

WiFi VERSION OMFATTER*

Send kommandoer til airconditioner(e), varmepumpe(r) med vores gratis 
smartphone app.

KOMMANDOER & FUNKTIONER
• TIL / FRA
• TØRRE / KØLE / VARME / AUTO
• Temperaturindstilling, 10 - 30 °C
• Ventilatorhastighedsindstilling, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Svingmodus
• Lavvarmemodus (frostbeskyttelse)

ALARMER, SOM KAN TILPASSES
• Lav / høj rumtemperatur
• Lav / høj luftfugtighed i rummet
• Forbindelsesstatus
• Tid for serviceeftersyn

OPLYSNINGER FRA AIRPATROL
• Funktionsmodus
• Ventilatorhastighedsmodus
• Svingmodus
• Ønsket temperatur
• Nuværende temperatur
• Nuværende luftfugtighed
• Lokal vejrmelding
• Forbindelsesstatus
• Oplysninger om controller-oppetid
• WiFi-netstyrke
• Firmware version

YDERLIGERE EGENSKABER
• Timerfunktion (kalenderbaserede kommandoer)
• Autodetektering (genkender automatisk airconditioneren)
• Ubegrænset varemærkeliste (kan anvendes sammen med en hvilken som 
helst airconditioner)
• Opret forhåndsindstillinger (mulighed for at gemme forskellige IR-koder)
• Mulighed for at gruppere forskellige apparater i smartphone app
• Mulighed for at styre flere apparater i én smartphone app
• 4 indikator-lysdioder (strømforsyning, parring, WiFi, IR)
• Auto-opdatering (opdaterer automatisk til den seneste software)
• Kan udvides (kompatibel med alle AirPatrol udvidelser)
• Brugerspecifikke indstillinger, alarmer osv. (ubegrænset antal brugere)

BEREGNET TIL AT 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  + Mange flere, listen vokser hele tiden!

Kontrollér venligst kompatibilitet: www.airpatrol.eu/version.

*Kan variere fra model til model

PRODUKTET OMFATTER
Model: AirPatrol WiFi
Strømforsyning: 230 V / 50 Hz
Adapter: Standard micro USB (1 A)
Produktstørrelse (H x L x B): 16 x 86 x 86 mm
Æskestørrelse (H x L x B): 41 x 185 x 113 mm
Vægt (uden adapter): 40 g
Æsken vejer: 200 g


