
Kontrol alle steder
STYR VARMEPUMPEN MED EN HVILKEN SOM HELST TELEFON VIA SMS ELLER 
SMARTPHONEAPP

AirPatrol Nordic benytter et GSM-netværk til at give dig 
kontrol over dine klimaanlæg eller varmepumper, hvilket gør 
den ideel til sommerhuse, selv de fjerneste steder.

Der er to særlige modeller ud over standardmodellen 
Nordic: Nordic til Daikin og CombiControl til Toshiba. 
Læs mere på airpatrol.eu

NØGLEFORDELE VED AIRPATROL NORDIC

Nordic-funktioner: 
tilstand med lav varme og 
meddelelser
Nyd overlegen komfort 
alle steder

Spar op til 25 % på 
opvarmning og afkøling

Konfigureres på blot få 
minutter

AIRPATROL NORDICS FUNKTIONER

Fungerer over et GSM-
netværk med SIM-kort1, 
hvilket gør den ideel til endda 
meget fjerne steder.

1

Kan køre varmepumpen i 
tilstanden med lav varme 
ved 8 til 15 °C2 om vinteren, 
hvilket giver besparelse og 
frostbeskyttelse.

3

Har et stærkt, indbygget 
backupbatteri, der sikrer 
stabil drift, selv ved 
strømsvigt.

5

Giver fuld kontrol og oversigt 
over varmepumpen via en 
smartphoneapp eller via sms.

2

Sender meddelelser, der kan 
tilpasses, om lav eller høj 
indendørstemperatur ved 
strømsvigt.

4

Udfører en lang række 
funktioner, hvilket gør den 
til den mest intelligente 
varmepumpekontroller i sin 
klasse.

6

KOMMANDOER TIL VARMEPUMPE
• TÆND/SLUK
• Funktionsindstilling, TØR/KØLIG/VARME/
AUTOMATISK

• Indstil temperatur, 16 til 30 °C
• Indstil ventilatorhastighed, AUTOMATISK/MIN./
NORMAL/MAKS.

• Tilstand med lav varme2, 8 til 15 °C

Yderligere funktioner
• Mulighed for at gruppere og styre mange 
varmepumper i én smartphoneapp

• Mulighed for at indstille 1 ejer og 2 brugere eller 
holde systemet åbent for alle

• 3 indikatorlysdioder (strøm, GSM, infrarød)
• Holdbart 950 mAh lithium-ion backupbatteri

Meddelelser
• Rumtemperatur er for lav/høj
• Strømsvigt
• Om servicetid

Viste oplysninger
• Varmepumpefunktion og tilstanden 
ventilatorhastighed

• Ønsket og aktuel rumtemperatur
• GSM-netværksstyrke og -område (roaming/
lokal)

• Kontrollerens strømtilstand
• Kontrollerens driftstid
• Versionsnummer

AirPatrol Nordic er ideel til Panasonic, Mitsubishi 
Electric, Daikin, Fujitsu, Hitachi, Midea, Gree, Samsung, 
LG, Altech, AlpicAir, Mitsubishi Heavy, Electrolux, 
General, Sharp, Bosch, IVT, Fuji + mange andre. 
Kontrollér kompatibiliteten på airpatrol.eu/version

1 SIM-adapter medfølger, 
 SIM-kort medfølger ikke
2 Alt efter varmepumpemodellen


