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AirPatrol WiFi ansluts till ditt WiFi-nätverk hemma och du kan 
enkelt styra din värmepump / AC med din smartphone, oavsett var 
du befinner dig.

Et möjliggör att du kan ställa in pumpläge, önskad rumstemperatur 
samt fläkthastighet. 

Spara pengar, öka bekvämligheten!

STYR DIN 
VÄRMEPUMP / AC MED DIN 

SMARTPHONE

Kyl eller värm ditt 
endast då du är 
hemma och stäng av 
när du inte är på 
plats.

SPARA 
PENGAR

GÖR LIVET 
BEKVÄMARE

HÅLL DIG 
UPPDATERAD 

Du behöver aldrig mer 
komma hem till ett kallt hus. 
Ställ in önskad temperatur 
innan du kommer hem eller 
använd den automatiska 
timer funktionen.

Med AirPatrol  håller du dig 
enkelt uppdaterad med 
aktuell rumstemperatur och 
luftfuktighet, oavsett var du 
befinner dig. AirPatrol 
larmar/informerar t.o.m om 
det blir för hög/låg tempera-
tur.

Installationen tar endast några 
minuter och AirPatrol är 
kompatibel med 
värmepumpar/AC från alla 
större tillverkare samt smart-
phones från alla större 
tillverkare.

ENKEL ATT 
INSTALLERA!



16 m
m

86 mm

SPARA PENGAR, ÖKA BEKVÄMLIGHTEN!

LADDA NER
APPEN HÄR

AIRPATROL WiFi FUNKTIONER*

Skicka kommandon till värmepumpar/AC med hjälp av vår gratis app för 
smartphones.

KOMMANDON OCH FUNKTIONER
• ON / OFF
• DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Temperaturinställningar, 10 - 30 °C
• Fläkthastighet, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Fläkt-/luftflödesriktning
• Underhållsvärme (Frostvakt)

PERSONLIGA LARMFUNKTIONER
• Låg/hög rumstemperatur
• Låg/hög luftfuktighet
• Anslutningsstatus
• Service intervaller

AIRPATROL WiFi RAPPORTERAR OM
• Pumpläge
• Fläkthastighet
• Fläkt-/luftflödesriktning
• Önskad temperatur
• Aktuell temperatur
• Aktuell luftfuktighet
• Lokal väderprognos
• Anslutningsstatus/spänning
• Enhetens dritstid
• Nätverkets signalstyrka
• Aktuell version (mjukvara)

YTTERLIGARE FUNKTIONER
• Schemalagda händelser (kalenderbaserade kommandon)
• Automatisk identifiering av värmepump/AC
• Obegränsat antal fabrikat
• Skapa inställningar (möjligt att spara IR-koder)
• Möjlighet att gruppera att gruppera flera enheter i appen
• Möjlighet att styra flera enheter i appen
• 4 indikerande LED-dioder (ström, sammankoppling, WiFi, IR)
• Automatisk uppdatering till senaste versionen (mjukvaran)
• Möjlighet att sammankoppla med fler AirPatrol mottagare
• Användarspecifika inställningar, larm mm (obegränsat antal användare)

KOMPATIBEL MED VÄRMEPUMPS/AC MODELLER
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC • LG 
TOSHIBA • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA 
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX • ALPICAIR 
GREE  + Många fler, listan utökas konstant!

Vänligen kontrollera på: www.airpatrol.eu/version.

*Med reservation för de olika tillverkarnas/modellernas specifika 
funktioner

PRODUKTFAKTA
Modell: AirPatrol WiFi
Ström: 230 V/50 Hz
Standardadapter: Micro-USB (1A) 
Storlek (HxLxB): 16x86x86 mm 
Förpackning (HxLxB): 41x185x113 mm 
Vikt (utan adapter): 40 g
Förpackning: 200 g


