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Ideaalne temperatuur igas toas
PARIM LAHENDUS VESIPÕRANDAKÜTTEGA KODULE

SMARTHEAT PEAMISED EELISED

Igal toal on kodus oma eesmärk, mida on parem tunnetada 
korrektse toatemperatuuriga - jahedamas ~20°C ruumis on 
parem uni samas kui vannitoas on mõnusam olla kui tuba on 
soojem ~24°C jne. See on ülesanne, mille lahendamisega saab 
SmartHeat suurepäraselt hakkama. 

Säästke aastas energiakuludelt 25% 
kasutades ajastatud küttegraafikut

Kasutajapõhised teavitused, et oleksite 
kodus toimuvast alati teadlik

Kõigis tubades: Ideaalsete tingimuste 
loomiseks saab reguleerida kuni 10 tuba

Juhtige oma kodu 
küttesüsteemi kõikjalt. 
SmartHeat on kasutatav 
veebis, iOSil ja Androidil.

Sobib kõigi
vesipõrandaküttesüsteemidega

Ajamite ja külmumisvastane kaitse,
mis valvab teie kodu ja küttesüsteemi

Töötab igas kodus, ka siis kui 
ineternetiühendus puudub

TÄIELIK KONTROLL. KÕIKJAL.



Nutikas algus Iga tuba, iga põrand
SMARTHEAT CONTROLUNIT – KOLLEKTORI AJAMITE JUHTIMINE, RELEED, 
TEMPERATUURIANDURID,M-BUS JA WIFI NING LAN ÜHENDUSED.

SMARTHEAT ROOMUNIT – JUHTMEVABAD TOATERMOSTAADID 
KOOS JA ILMA INFRAPUNA PÕRANDAANDURITA

Ühildub iga vesipõrandakütte 
süsteemiga.

Ühildub juhtmevabalt 
SmartHeat toatermostaatidega.

Võimaldab juhtimist üle mobiili- 
ja veebirakenduse.

Mõõdab välistemperatuuri 
ja veel kuni 6 erinevat 
temperatuuri.

Juhib releedega kuni 3 
elektriseadet.

Edastab kasutajale andmeid 
kuni 3 M-BUS arvesti kaudu.

Langetab energiakulusid targa 
kütte ja energia juhtimisega.

Mõõdavad toa temperatuuri 
ja niiskust ning saadavad info 
ControlUnit juhtseadmele.

MIDA CONTROLUNIT TEEB MIDA ROOMUNIT TOATERMOSTAADID TEEVAD

Kõige nutikama 
ja ökonoomsema 
küttelahenduse info: 
airpatrol.eu/smartheat

SmartHeat ControlUnit võimaldab kõige ökonoomsemalt 
kütta igat tuba kasutaja poolt valitud temperatuuriga.

kõige nutikam
kütte-
juhtimisseade

SmartHeat toatermostaadid on isehäälestuvad seadmed, mis 
jälgivad ja reguleerivad kodu tubade temperatuuri.
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Võimaldavad kasutajal muuta 
tubade kütmistemperatuure2

Infrapunasensor tagab 
maksimaalse mugavuse 
vannitubades ja kaitseb õrnu 
põrandamaterjale
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Suhtleb ControlUnit 
juhtseadmega ka ilma 
internertiühenduseta.
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Kaugjuhtimise mugavus
NUTIKAS ÕHKSOOJUSPUMBA JA KONDITSIONEERI JUHTIMINE

Käsklused õhksoojuspumbale
• SISSE / VÄLJA
• Režiimi valik, DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Temperatuuri valik, 10 - 30 °C
• Ventilaatori kiirus, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Õhulabade liikumine  SISSE / VÄLJA
• Madala kütte režiim1, 5 -15 °C

Lisafunktsioonid
• Ajastatud sündmused - kalendripõhised 
käsklused

• Võimalik juhtida mitut õhksoojuspumpa ühest 
nutitelefoni rakendusest

• 4 LED indikaatorit (Vool, Paaritus,  WiFi, IR)
• Automaatne tarkvara uuendus
• Laiendatav AirPatrol SmartSocket 
nutipistikuga

• Kasutajapõhised teavitused, seadistused jne.

Kuvatav informatsioon
• Õhksoojuspumba režiim, ventilaatori kiirus &  
labade liikumine

• Soovitud & hetke toatemperatuur & niiskus
• Ühenduse olek & kontrolleri tööaeg
• Kohalik ilmateade
• WiFi-võrk
• Tarkvara versioon 

Teavitused
• Toatemperatuur on madal/kõrge
• Toa niiskustase on madal/kõrge
• Ühendus on katkenud
• Hoolduse aeg

AirPatrol WiFi võimaldab sõltumata ajast ja kohast 
seadistada nutitelefoni abil ideaalse toatemperatuuri, säästes 
küttekulusid.

Süsteemi saab täiustada veelgi ühendades 
AirPatrol seade ifttt.com ja Amazon Alexa’ga

VIA

AIRPATROL WIFI PEAMISED EELISED

Suurpärane mugavus 
kodus

Säästab kuni 25% kütte- 
ja jahutuskuludelt

Meelerahu tagavad 
teavitused

Paigaldamisele kulub 
kõigest mõni minut

Loodud ühilduma kõigi akna, 
põranda ja seina õhk-õhk 
soojuspumpadega, millel 
on infrapuna juhtpult, seal 
hulgas Panasonic, Mitsubishi 
Electric, Daikin, Fujitsu, Hitachi, 
Midea, Gree, Samsung, LG, 
Altech, AlpicAir, Mitsubishi 
Heavy, + veel palju teisi. 
Kontrolli ühilduvust:
airpatrol.eu/version

1 Sõltub õhksoojuspumba 
mudelist

Ühildub koduse WiFi võrguga 
ja annab tasuta nutitelefoni 
rakenduse abil täieliku 
kontrolli õhksoojuspumba üle.

Sobib kohe kasutamiseks 
peaaegu kõigi 
õhksoojuspumpadega - lihtsalt 
ühendage seade vooluvõrku.

Võimaldab talvel lülitada 
õhksoojuspumba malada 
kütte režiimile 5-15 °C1 , 
säästes nii energiat ja kaitstes 
torusid külmumisest.

Kaitseb kodu kahjustuste 
eest andes märku kui 
toatemperatuur või niiskustase 
on liiga kõrge või madal.

MIDA AIRPATROL WIFI TEEB
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Elektriseadmed nutikaks
TÖÖTAB VAID KOOS AIRPATROL WIFI ÕHKSOOJUSPUMBA JUHTSEADMEGA

Funktsioonid
• Lülitab ükskõik millist seadet SISSE/VÄLJA
• Taimer - kalendripõhised käsklused

Teavitused
• Päeva tarbimise limiit
• Kuu tarbimise limiit
• Ülekoormus
• Üle-/ alapinge

Kuvatav informatsioon
• Reaalajas trbimine, vool, pinge
• Tarbimise ajalugu (tund, päev, kuu, aasta)
• Tarbimine rahas
• Ühenduse olek

Lisafunktsioonid
• Tarbimise indikaator (LED rõngas)
• Võrgu & paarituse LED
• Ajastatud sündmused, kalendripõhised käsklused
• Võimalik grupeerida mitu nutipistikut ühes 
nutitelefoni rakenduses

• Automaatne tarkvara uuendus
• Kasutajapõhised teavitused, seadistused jne 
piiramatule hulgale kasutajatele

• Toetab kuni 3000 W elektriseadmeid

Nõutav seade
• AirPatrol WiFi

AirPatrol SmartSocket nutipistik võimadlab vähendada 
elektriarveid juhtides elektriseadmeid iOS & Android 
nutitelefoni vahendusel.

Kõigil AirPatrol seadmetel, sh ka SmartSocket nutipistikul on 
tasuta iOS ja Android nutitelefoni rakendus.

SMARTSOCKET NUTIPISTIKU PEAMISED EELISED

Targad energiat 
säästvad taimerid

Paigaldamisele kulub 
kõigest mõni sekund

MIDA SMARTSOCKET TEEB

Võimaldab juhtida ja jälgida 
igat elektriseadet nutitelefoni 
vahendusel.

1

2
Tagab säästu juhtides kõrge 
voolutarbega seadmeid - kuni 
3000 W.

3
Saadab teavitusi ületarbimise, 
voolu- ja pingekõikumise kohta

4
Ühildub AirPatrol WiFi 
kontrolleriga üle usaldusväärse 
raadiovõrgu.

Ideaalne elektri-
radiaatoritele ja -boileritele 

Võimaldab jälgida 
energia ja raha kulu



Kontrolli kõikjal
ÕHKSOOJUSPUMBA JUHTIMINE IGA MOBIILTELEFONIGA SMS SÕNUMITE  VÕI 
NUTITELEFONI RAKENDUSE ABIL

AirPatrol Nordic võimaldab üle GSM võrgu juhtida 
õhksoojupumpa, mis teeb seadme ideaalseks suvilates ja 
kaugetes kohtades.

Lisaks AirPatrol Nordic’le on veel kaks erimudelit: Nordic 
for Daikin ja CombiControl for Toshiba. Loe lisaks 
airpatrol.eu

AIRPATROL NORDIC PEAMISED EELISED

Nordic omadused: madala 
kütte režiim ja teavitused

Naudi ülimat mugavust 
kõikjal

Säästab kuni 25% kütte- ja 
jahutuskuludelt

Paigaldamisele kulub 
kõigest mõni minut

MIDA AIRPATROL NORDIC TEEB

Töötab SIM kaardiga1  
GSM võrgus, sobides 
ideaalselt suvilatesse ja 
talvemajadesse.

1

Võimaldab talvel lülitada 
õhksoojuspumba malada 
kütte režiimile 5-15 °C1 , 
säästes nii energiat ja kaitstes 
torusid külmumisest.

3

Sisaldab tugevat liitium 
akut, mis tagab ühenduse 
ja töö jätkumise ka 
elektrikatkestuste korral.

5

Annab täieliku ülevaate ja 
õhksoojuspumba juhtimise 
nutitelefoni rakenduse või 
SMS teel.

2

Saadab seadistatavaid 
teavitusi madala või kõrge 
toatemperatuuri ja ka 
elektrikatkestuste korral.

4

Laialdase funktsionaalsusega 
kõige targem omataoline õhk-
õhk soojuspumba juhtseade.

6

Käsklused õhksoojuspumbale
• SISSE / VÄLJA
• Režiimi valik, DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Temperatuuri valik, 16 - 30 °C
• Ventilaatori kiirus, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Madala kütte režiim2, 8 -15 °C

Lisafunktsioonid
• Võimalik juhtida mitut õhksoojuspumpa ühest 
nutitelefoni rakendusest

• Võimalik lukustada kontrollerile 1 omanik ja 2 
kasutajat või hoida avatuna kõigile kasutajatele

• 3 indikaator LEDi (Vool, GSM, IR)
• Vastupidav 950 mAh Li-ion varuaku

Teavitused
• Toatemperatuur on madal / kõrge
• Elektrikatkestus
• Hoolduse aeg

Kuvatav informatsioon
• Õhksoojuspumba režiim & ventilaatori kiirus
• Soovitud & hetke toatemperatuur
• GSM signaali tugevus & piirkond (rändlus/kohalik)
• Kontrolleri elektritoite olek
• Kontrolleri tööaeg
• Tarkvara versiooni number

AirPatrol Nordic sobib ideaalselt Panasonic, 
Mitsubishi Electric, Daikin, Fujitsu, Hitachi, Midea, 
Gree, Samsung, LG, Altech, AlpicAir, Mitsubishi Heavy, 
Electrolux, General, Sharp, Bosch, IVT, Fuji + paljude 
teiste tootjate õhk-õhk soojuspumpadega.  
Kontrolli ühilduvust: airpatrol.eu/version

1Toode sisaldab SIM kaardi adapterit,
  Toode ei sisalda SIM kaarti
2 Sõltub õhksoojuspumba mudelist



Loodud mõeldes
Sinule
NUTIKAD SEADMED MIS TÄIUSTAVAD SINU ELU

Me loome ja toodame nutikaid energiajuhtimise lahendusi, mis 
võimaldavad säästa energiat ja nautida ideaalset sisekliimat. 
Kõiki AirPatrol tooteid on lihtne paigaldadada ja kasutada 
igal pereliikmel. Me pakume WiFi ja GSM kontrollereid, 
mis muudavad iga  õhk-õhk soojuspumba targaks ning ka 
terve kodu toapõhist küttejuhtimise lahendust koos nutikate 
toatermostaatidega.

Ekspertide poolt Eestis toodetud

Avastage kui kasulikud võivad AirPatrol 
nutiseadmed olla: airpatrol.eu


