Juhi oma Toshiba
õhksoojuspumpa
mobiiliga
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Combi Control – innovaatiline mobiiltelefoni vahendusel
Toshiba õhksoojuspumba juhtimise seade.
Parim vahend Combi Controli kasutamiseks
on nutitelefoni rakendus. Lae oma telefoni tasuta
rakendus Google Play, Apple või Windows poest

Combi Control võimaldab teil juhtida Toshiba soojuspumpa,
toa temperatuuri ja ventilaatori kiirust distantsilt.
Combi Control teavitab teid kui toa temperatuur
on madal, kui on toimunud elektrikatkestus ja tuletab meelde
soojuspumba hooldusintervallidest.
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Säästa raha
Säästa oma küttekuludelt!
Küta või jahuta oma kodu vaid perioodil, mil ise seal viibid.
Muul ajal juhi kodu kliimat mobiilist.

Tee elu mugavamaks
Kontrolli oma soojuspumpa hoolimata oma
askukohast või ajast. Enam ei pea sa tulema külma
koju. Seadista toatemperatuur parajaks juba enne koju
jõudmist.

Lihtne seadistada
Sisesta SIM kaart Combi Control’isse, aseta Combi Control
soojuspumba siseosa lähedale ja ongi valmis!

www.airpatrol.eu

FUNKTSIONAALSUS

Saada käsklusi nutitelefoni rakendusest või kasutades tavalist SMS-i.

KÄSUD SOOJUSPUMBALE:

• Sisse / Välja
• Funktsiooni seadistamine,
KUIVATUS / JAHUTUS / KÜTE / AUTOMAATNE
• Temperatuuri seadistamine, 16 – 30 °C
• Ventilaatori kiiruse seadistamine, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Madala temperatuuri küte (5 – 13 °C)

KONTROLLER SAADAB TEAVITUSE:

• Kui sisetemperatuur on madal (vahemik 1 – 16 °C, vaikimisi 5 °C)
• Kui sisetemperatuur on kõrge ( vahemik 17 – 40 °C, vaikimisi 30 °C)
• Kui on voolukatkestus
• Hoolduse aeg (1 – 360 päeva, vaikimisi 180 päeva)

STAATUSE PÄRING COMBI CONTROL’ist
• Soojuspumba funktsioon
• Ventilaatori kiirus
• Soovitud sisetemperatuur
• Hetke sisetemperatuur
• Voolu toide

VERSIOONI PÄRING COMBI CONTROL’ist
• Info kontrolleri töötamise aja kohta,
• GSM signaali tugevus
• Versiooni number
• Kontrolleri voolu toite info
• GSM võrgu ala ( rändlus / kohalik võrk)

LISOMADUSED

• Võimalik grupeerida erinevaid soojuspumpasid nutitelefoni rakenduses
• Võimalik kontrollida mitut soojuspumpa ühest nutitelefoni rakendusest
• Võimalik piirata kasutajate hulka
• 3 indikatsiooni LED’i (Toide, GSM, IR)
• Tugev tagavaraaku - Li-ion ( töötab kuni 36h)

SOBIB TOSHIBA ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMPADELE:
• Daiseikai 3 • Daiseikai 5 • Daiseikai 6 • Daiseikai 8
• Suzumi + • AvAnt • Console • KRT Digital Inverter
• XT Digital Inverter

TOOTE SPETSIFIKATSIOON

Mudel Combi Control
Toide 230 V / 50 Hz
Aku Li-ion BL-5C / 3,7 V
Adapter micro USB
Toote mõõdud ( H x L x W ) 18 x 76 x 76 mm
Karbi mõõdud ( H x L x W ) 41 x 185 x 113 mm
Kaal (ilma adapterita) 70g
Karbi kaal 300g
Mobiili võrgud 2G / 3G

LAE ALLA TASUTA
RAKENDUS
www.airpatrol.eu

