
Smartkontroll 
for oppvarming, 
nedkjøling og 
energiforbruk

BEDRE KOMFORT • MER VALUTA FOR PENGENE • ENKELT OPPSETT

Med apper til 
både iOS og 
Android

S M A R T H E A T  •  N O R D I C  •  W I F I  •  S M A R T S O C K E T



Perfekt innendørsklima på alle rom
FÅ MEST MULIG UTBYTTE FRA ALLE TYPER VANNBASERTE 
GULVVARMESYSTEMER

SMARTHEAT: HOVEDFORDELER

Alle rom i ethvert hjem er skapt for spesifikke behov, og for
å få mest mulig hensiktsmessig utbytte av rommene, kreves
ulike temperaturforhold. På soverommet sover vi bedre
med en relativt kjølig temperatur på 20°C, mens vi trives best
på baderommet med et varmere klima på 24°C. SmartHeat
styrer alt dette, og mye mer!

Spar opptil 25 % på oppvarmingen med 
smarte tidsinnstillinger

Tilpassede varslinger som gir deg
trygghet

Kontroll av flere soner – styr inneklimaet på
opptil 10 ulike rom hjemme

Få full oversikt og 
kontroll over hjemmets 
oppvarming + mye 
mer, via SmartHeat 
på mobiltelefonen og 
nettapplikasjonen.

Egnet for alle vannbaserte
gulvvarmesystem

Ventil- og frostbeskyttelse som verner 
varmesystemet og hjemmet ditt

Fungerer i ethvert hjem, selv uten 
Internettilkobling

FULL KONTROLL HVOR ENN DU ER



Starten på smarte løsninger På ethvert rom i hjemmet
SMARTHEAT CONTROLUNIT – LEDNINGSNETT, GATWAY, RELÉER, TEMPERATUR-
SENSORER, M-BUS-KOBLINGER

SMARTHEAT – TRÅDLØS TERMOSTAT, MED ELLER UTEN INFRARØD GULVSENSOR

Kobler opp med 
alle vannbaserte 
gulvvarmesystem.

Kobler trådløst opp med 
RoomUnits termostater.

Kan styres via Internett og 
smarttelefon-apper.

Kobler opp med 
temperatursensorer  – 1 
utvendig og 6 inne.

Styrer opptil 3 elektriske 
enheter via smartreléer.

Gir brukere informasjon fra 
opptil 3 M-Bus-energimålere.

Reduserer strømregningene 
med smart energistyring- og 
oppvarmingsteknologi.

Måler klimaforholdet på de 
ulike rommene og sender 
informasjonen til ControlUnit.

HVA GJØR CONTROLUNIT? HVA GJØR ROOMUNIT?

Finn den smarteste og 
mest økonomiske måten å 
varme opp hjemmet på, hos 
airpatrol.eu/smartheat

SmartHeat ControlUnit varmer opp rommene etter brukerens 
konfigurasjoner på en mest mulig økonomisk måte. Men ikke 
nok med det.

Verdens 
smarteste 
kontrollenhet

SmartHeat RoomUnit-er er elegante enheter som er enkle å 
koble til og klare til romovervåking og temperaturstyring på 
ethvert rom i løpet av sekunder.

1

Gir brukeren oversikt og 
kontroll over romtemperatur og 
oppvarmingsmodus.

2

Infrarøde gulvsensorer sikrer 
mest mulig komfort på baderom 
og verner sensitive gulv.

3

Samhandler med ControlUnit 
selv uten Internettilkobling.4
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Komfort på avstand
SMART KLIMAANLEGG- OG VARMEPUMPEKONTROLL FOR MER KOMFORT OG
LAVERE STRØMREGNINGER

KOMMANDO TIL VARMEPUMPE
• AV / PÅ
• Funksjoninnstillinger: TØRR / KJØLIG / 
VARMT / AUTO

• Temperaturinnstilling: 10 - 30 °C
• Innstilling for viftehastighet: AUTO / MIN / 
NORM / MAKS

• Svingmodus: AUTO / AV
• Frostsikringsmodus 1: 5 - 15 °C

Ekstrafunksjoner
• Tidsbestemte funksjoner (ulike funksjoner på 
ulike dager)

• Kontroller flere klimaanlegg/varmepumper 
via én app

• 4 LED-indikasjoner (Av/På, Sammenkobling, 
WiFi, IR)

• Oppdater automatisk til nyeste programvare
• Kan utvides med AirPatrol SmartSocket
• Egendefinerte innstillinger, alarmer, osv.

Viser informasjon om
• Klimaanlegg-/varmepumpefunksjon, viftehastighet og
• svingmodus
• Ønsket og nåværende romtemperatur og luftfuktighet
• Tilkoblingsstatus og oppetid for styreinstans
• Lokal værvarsling
• WiFi-nettverk
• Maskinvareversjon (“firmware”) 

Varslinger
• Romtemperaturen er for høy/lav
• Luftfuktigheten er for høy/lav
• Tapt forbindelse
• Servicetid

Med AirPatrol WiFi kan du enkelt stille inn den ideelle 
temperaturen hjemme via smarttelefonen, og sørge for at du 
reduserer strømutgifter – hvor som helst, når som helst.

Få enda mer komfort med smarte applets på 
ifttt.com og Amazon Alexa koblet til den.

VIA

AIRPATROL WIFI: HOVEDFORDELER

Overlegen komfort i 
hjemmet

Spart opptil 25 % 
på strømutgiftene

Varslinger som gir deg
trygghet

Stilles inn raskt i løpet av 
noen få minutter

Designet for å virke 
sammen med alle splitt, 
vindumonterte, gulv- og 
veggvarmepumper med 
IR-fjernstyring, inkludert  
Panasonic, Mitsubishi Electric, 
Daikin, Fujitsu, Hitachi, Midea, 
Gree, Samsung, LG, Altech, 
AlpicAir, Mitsubishi Heavy, 
+ mange flere. Kompatibilitet 
kan bekreftes på 
airpatrol.no/version

1 avhengig av 
varmepumpemodell

Kobler opp med WiFi-
nettverket hjemme og gir deg 
full kontroll over klimaanlegget 
eller varmepumpen via en 
gratis smarttelefon-app.

Kjører klimaanlegget 
eller vamepumpen i 
frostsikringsmodus på 5-15 °C1 
om vinteren for å sikre minst 
mulig strømutgifter og verne 
mot potensielle frostskader.

Fungerer umiddelbart med 
nesten alle klimaanlegg og 
varmepumper – bare koble til 
og nyt fordelene.

Beskytter hjemmet mot skader 
ved å sende deg varslinger 
dersom klimaet hjemme 
overskrider øvre og nedre 
grenser.

HVA GJØR AIRPATROL WIFI?
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Smartere enheter
VIRKER SAMMEN MED AIRPATROL WIFI

Funksjoner
• Skru enhver enhet AV / PÅ
• Tidsinnstilte (kalenderbaserte) kommandoer

Varslinger
• Daglige forbruksgrenser
• Månedlige forbruksgrenser
• Høyt strømforbruk
• Over-/underspenning
• Dataopplysning
• Forbruk i sanntid; strøm, spenning
• Forbrukshistorikk (time, dag, måned, år)
• Forbruk omregnet til utgifter
• Tilkoblingsstatus

Ekstrafunksjoner
• Forbruks-indikator (LED-sirkel)
• LED for nettverk og sammenkobling
• Tidsbestemte funksjoner (ulike funksjoner på 
ulike dager)

• Gruppering og styring av flere SmartSocket-er 
via samme smarttelefon-app

• Oppdater automatisk til nyeste 
maskinvare/“firmware”

• Egendefinerte innstillinger, alarmer, osv. for 
ubegrenset antall brukere

• Støtter opptil 3000 W

Krever
• AirPatrol WiFi

AirPatrol SmartSocket hjelper å redusere strømutgiftene ved 
å gi deg smarte styrefunksjoner til enhver elektrisk enhet via 
smarttelefon-appen for iOS og Android.

På lik linje med alle AirPatrol-
enheter, har SmartSocket en gratis 
app for både iOS og Android.

SMARTSOCKET: HOVEDFORDELER

Bruk smarte, 
energibesparende 
tidsinnstillinger

Stilles inn raskt i løpet av 
sekunder

HVA GJØR SMARTSOCKET?

Lar deg styre og overvåke 
enhver enhet den er koblet til, 
via en smarttelefon-app.

1

2
Sparer strømforbruk ved å styre 
apparater som forbruker mye 
strøm – opptil 3000W.

3
Kan sende varslinger om 
overforbruk av strøm og høye 
spenningsnivåer.

4
Kobler opp med styreinstansen 
AirPatrol WiFi over et ekstremt 
pålitelig radionettverk.

Ideell til elektriske 
radiatorer og 
varmtvannsberedere

Overvåk strømforbruk 
(og utgifter)



Ha full kontroll
KONTROLLER VARMEPUMPEN MED ENHVER MOBILTELEFON, VIA SMS ELLER EN 
SMARTTELEFON-APP

AirPatrol Nordic lar brukeren styre klimaanlegg og 
varmepumper via GSM-nettverket – ideelt for selv de mest 
avsidesliggende fritidsboligene.

I tillegg til standardutgaven Nordic, finnes det to 
spesialmodeller: Nordic for Daikin og CombiControl for 
Toshiba. Les mer om dette på airpatrol.no

AIRPATROL NORDIC: HOVEDFORDELER

Nordic-funksjoner:
frostsikringsmodus og
varslinger
Nyt overlegen komfort 
på alle rom

Spart opptil 25 % på
strømutgiftene

Stilles inn raskt i løpet av 
noen få minutter

HVA GJØR AIRPATROL NORDIC?

Fungerer over GSMnettverket 
med SIM-kort1 – ideelt for 
selv de mest avsidesliggende 
fritidsboligene.

1

Kjører varmepumpen i 
frostsikringsmodus på 
8-15°C2 om vinteren for å 
sikre reduserte strømutgifter 
og verne mot potensielle 
frostskader.

3

Har et innebygd 
reservebatteri som sikrer 
pålitelig drift selv ved 
strømbrudd.

5

Gir full kontroll og oversikt 
over varmepumpen via en 
smarttelefon-app eller SMS.2

Sender tilpassede varslinger 
om lave eller høye 
temperaturforhold, og ved 
strømbrudd.

4

Med sine mange funksjoner 
er dette det smarteste 
styreapparatet for 
varmepumper i sin klasse.

6

KOMMANDO TIL VARMEPUMPE
• AV / PÅ
• Funksjoninnstillinger: TØRR / KJØLIG / VARMT 
/ AUTO

• Temperaturinnstilling: 16 - 30 °C
• Innstilling for viftehastighet: AUTO / MIN / NORM 
/ MAKS

• Frostsikringsmodus2 : 8 - 15 °C

Ekstrafunksjoner
• Gruppering og styring av flere varmepumper via 
samme smarttelefon-app

• Mulighet for å angi 1 eier og 2 brukere, eller holde 
systemet åpent for alle

• 3 LED-indikasjoner (Av/På, GSM, IR)
• Robust 950 mAh Li-ion reservebatteri

Varslinger
• Romtemperaturen er for høy/lav
• Strømbrudd
• Servicetid

Viser informasjon om
• Varmepumpefunksjon og viftestyrke
• Ønsket og nåværende romtemperatur
• GSM-signalstyrke og -type (“roaming” eller lokal)
• Kontroller strømstatus
• Oppetid for styreinstans
• Versjon

AirPatrol Nordic er ideell til Panasonic, Mitsubishi 
Electric, Daikin, Fujitsu, Hitachi, Midea, Gree, Samsung, 
LG, Altech, AlpicAir, Mitsubishi Heavy, Electrolux, 
General, Sharp, Bosch, IVT, Fuji + mange flere. 
Vennligst bekreft kompatibiliteten på
airpatrol.no/version

1 SIM-adapter følger med 
(SIM-kort følger ikke med)
2 avhengig av varmepumpemodell



Designet for 
dine behov
SMARTE ENHETER SOM ØKER LIVSKVALITETEN

Alle AirPatrol-produkter er utviklet og produsert i Estland og 
garanterer en overlegen kvalitet. AirPatrol-styreenheter har blitt 
grundig utprøvd under kraftige, skandinaviske værforhold i flere 
år, og med gode resultater.

Profesjonelt utviklet i EU

Finn ut hvordan du kan dra nytte av 
AirPatrols smarte styreinstans på 
airpatrol.no


