
www.airpatrol.eu

AirPatrol is een innovatief regelsysteem voor de 
airconditioner dat met de mobiele telefoon bediend 
kan worden. 

Het maakt het mogelijk om de modus, de kamertemperatuur en de 
ventilatorsnelheid van de airconditioner aan te passen.

De kleinste in zijn soort!

BEDIEN UW 
AIRCONDITIONER MET 

UW MOBIELE TELEFOON!

Bespaar op uw energiekosten! 
Koel uw huis af of warm het 
op voor de periode dat u thuis 
bent en laat het rusten wan-
neer iedereen weg is.

SPAART 
GELD

MAAKT HET LEVEN 
COMFORTABEL

GEMAKKELIJK 
IN TE STELLEN

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

Installeer gewoon de SIM-kaart op 
uw AirPatrol, plaats het dichtbij de 
binnenunit van de airconditioner en 
de installatie is klaar!



11 m
m

73 mm

DE KLEINSTE IN ZIJN SOORT!

DOWNLOAD 
DE APP 

HIER

EIGENSCHAPPEN VAN DE LITE-VERSIE

Opdrachten verzenden naar airconditioner(s) gebruik makend van onze gratis 
smartphone-app of een gewone SMS.

OPDRACHTEN AAN DE AIRCONDITIONER:
• 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)

DE STATUSAANVRAAG VAN AIRPATROL OMVAT
• Apparaat: Naam
• Airconditioner: Aan/Uit
• Functiemodus van de airconditioner
• Modus van de ventilatorsnelheid
• Gewenste kamertemperatuur

VERSIEAANVRAAG VAN AIRPATROL
• Versie van de software van het regelsysteem
• Apparaat: Naam
• Power status van het regelsysteem: Aan/Uit
• GSM netwerksterkte
• Uptime van het regelsysteem

EXTRA EIGENSCHAPPEN
• Het is mogelijk om verschillende airconditioners in de smartphone-app
   te groeperen
• Het is mogelijk om meerdere airconditioners in één smartphone-app 
   te bedienen
• 1 indicatie-LED

ONTWORPEN VOOR HET WERKEN MET DE VOLGENDE 
AIRCONDITIONER MODELLEN:
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 airconditioner: www.airpatrol.eu/version.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Model AIRPATROL Lite
Vermogen 230 V / 50 Hz
Adapter standaard micro USB
Afmetingen van het product (H x L x B) 11 x 60 x 73 mm
Afmetingen van de doos (H x L x B) 41 x 185 x 113 mm
Gewicht (zonder adapter) 30 g
Mobiel netwerk 2G /3G


