AirPatrol innovatiivinen lämpöpumppuohjain,
jota käytät kännykälläsi.
AirPatrol on helppo asentaa ja käyttää.
Siinä on vahva Lion battery, taatakseen
mahdollisimman pitkän varoajan.
AirPatrol voi sijaita missä vain sisäyksikön läheisyydessä.
Vahvat infrapuna LED valot luo vahvat signaalit,
joka tuo tehokkuutta ja toimintavarmuutta.
Laitetta voidaan ohjata monin eri tavoin.
Iphoneen ja Androidiin löytyy oma ilmainen sovellus
ja muilla puhelimilla laitetta voi ohjata tekstiviestitse.
AirPatrol on suunniteltu ja valmistettu Eu:ssa
ja toimivuuden takaamiseksi sitä on testattu pohjosmaissa.

Ilmalämpöpumpun
ohjaus
kännykällä

Säästää rahaa

Leikkaa lämmityskulusi! Lämmitä taloasi sen
aikaa kun olet kotona ja anna sen viiletä kun olet
poissa.

Tekee elämästä helppoa
Sen sijaan, että ajaisit aina kotiin asti
muuttamaan lämpöpumppusi asetuksia, voit tehdä
sen kännykälläsi, riippumatta siitä missä olet.

Helppo asentaa

Aseta vain SIM-kortti AirPatroliisi, laita AirPatrol
minne vain lämpöpumpun lähelle ja olet valmis!

www.airpatrol.fi

Lämpöpumppu

TOIMINNALLISUUS
Käskyjen lähetys lämpöpumpulle käyttäen ilmaista
iPhone / Android -sovellusta
(saatavilla suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, norjaksi )
Käskyjen lähetys lämpöpumpulle käyttäen tekstiviestiä
Suunniteltu toimimaan seuraavien
ilma-ilma -lämpöpumppumallien kanssa:

- Fujitsu, Fuji, General ( LEC, LTC, LGC, Nocria)
- Panasonic (NE, HE, XE, RE, E, CE, E-GFEW)
- Mitsubishi Electric ( FD, GE, EF, KA)
- LG ( Gallery, ArtCool, Libero, Prestige )
- IVT ( KHR-N, LR-N, HR-N )
- Bosch ( EHP-AA )
- Mitsubishi Heavy ( SRK-ZJX, SRK-ZK, SRF-ZJX, FDEN )

Lämpöpumppukäskyt:
- Päällä / Pois
- Käyttöasetukset, KUIVA / VIILEÄ / LÄMPÖ / AUTO
- Lämpötila-asetukset 16-30 °C
- Tuulettimen nopeusasetukset AUTO / MIN / NORM / MAX
- +8/+10 toiminto
Ohjain lähettää hälytyksen:
- Jos huonelämpötila on matala (välillä 1-16 °C, oletus 5°C)
- Jos huonelämpötila on korkea (välillä 17-40 °C, oletus 30°C)
- Ei virtaa (välillä 1-48 tuntia, oletus 24h)
- Palveluaika (1-360 päivää, oletus 180 päivää)
Status - tietoja lämpöpumpusta
(ml. lämpöpumpun käyttötila, tuulettimen nopeustila, lämpötila,
huonelämpötila, virtatila jne.)
Version request - Versiopyyntö - tietoja ohjaimesta
(uptime, verkkovahvuus, versionumero jne.)
Sovelluksessa mahdollista ryhmitellä erilaisia lämpöpumppuja
Useiden lämpöpumppujen ohjaus sovelluksessa
Toimii ilman ulkoista virtalähdettä noin 36 tuntia

TUOTETIEDOT
Malli AIRPATROL
Versio 1.08
Akku Li-ion 1050mAh
Standardi mikro-USB -adapteri
Tuotekoko (K x P x L) 18 x 76 x 76 mm
Laatikon koko (K x P x L) 60 x 130 x 130 mm
Paino (ilman adapteria) 70g
Laatikon paino 250g

