
NYT VOIT OHJATA KOTISI 
LÄMPÖPUMPPUA  
ÄLYPUHELIMEN AVULLA
AirPatrol toimii 2G/3G-matkapuhelin-
verkon välityksellä. Puhelimeen ladattava 
sovellus on selkeä ja helppokäyttöinen, 
ja sen avulla voit käyttää lämpöpumpun 
perustoimintoja aivan kuten pumpun 
omalla kaukosäätimellä. Airpatrol myös 
valvoo kohteen tilaa, ja saat varoituksen 
mm. sähkökatkoksesta tai alhaisesta 
lämpötilasta.

AIRPATROL – Nordic

Ilmalämpöpumppuohjaimet



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lataa sovellus tästä.
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Malli  AIRPATROL
Viimeisin versio  1.10
Akku  Li-ion BL-5C / 3,7 V
Verkkolaite   Standardi mikro-USB-adapteri
Tuotekoko (K x P x L) 18 x 76 x 76 mm
Laatikon koko (K x PL x L )  41 x 185 x 113 mm
Paino (ilman adapteria)  70 g
Laatikon paino  330 g
Matkapuhelinverkko  2G / 3G

AIRPATROL NORdIc

www.kaukomarkkinat.fi

AirPatrol on uutuuslaite, jonka avulla 
voit ohjata kodin tai kesäasunnon 
lämpöpumppua matkapuhelimella. 
Laitteen käyttöönotto on todella help-
poa: aseta vain SIM-kortti AirPatroliin, 
pistä pistotulppa seinään ja asenna 
laite lämpöpumpun lähelle. 
 Lämpöpumppua voit ohjata joko 
tekstiviestillä tai älypuhelimeesi ladat-
tavalla ilmaisella sovelluksella. Kun 
lataat AirPatrol-sovelluksen ja annat 
perusasetukset niin puhelimesi ottaa 
yhteyden laitteeseen ja voit käyttää 
lämpöpumpun perustoimintoja. Voit 
käynnistää tai pysäyttää pumpun 
kokonaan, valita lämmityksen tai jääh-
dytyksen, laskea tai nostaa huoneen 
lämpötilaa tai muuttaa puhaltimen 

nopeutta. Sovellus on selkeä, eikä sen 
käyttö vaadi opettelua.

AirPatrol lisää myös turvallisuutta. 
Saat halutessasi matkapuhelimeesi 
tietoa esimerkiksi huoneen lämpöti-
lasta ja puhallinnopeudesta. Ongel-
matilanteissa AirPatrol hälyttää ja 
kertoo mm. sähkökatkoksista, mikäli 
huoneen lämpötila alittaa asettamasi 
minimirajan.

AirPatrolissa on kaksi tehokasta 
infrapunalediä, joten ohjaussignaali 
sen ja lämpöpumpun välillä toimii 
todella luotettavasti. Siinä on myös 
kestävä Li-on-akku, joka takaa jopa  
36 h toimintoajan mahdollisten  
sähkökatkosten aikana.

AirPatrol on suunniteltu ja  
valmistettu Euroopassa. Se toimii 
yleisimpien markkinoilla olevien  
ilmalämpöpumppujen kanssa. iPho-
neen, Androidiin ja Windows Phoneen 
on saatavilla ilmaiset sovellukset ja 
muilla puhelimilla laitetta voi käyttää 
tekstiviesteillä.

Pienikokoinen AirPatrol 
on helppo asentaa lämpö-
pumpun läheisyyteen.

Lämpöpumpun ohjaaminen puhelimen kautta 
on yksinkertaista. Sovellus on suomenkielinen.

versio 1.10.

YHTEENSOPIVAT  
ILMALÄMPÖPUMPUT:
• Fujitsu, Fuji, General  
 (LTC, LEC(N), Nocria, LAC, LGC)

• Panasonic  
 (VE, HE, NE, CE, E, GFEW, RE)

• Mitsubishi Electric  
 (FD, GE, EF, KA, FH, SF)

• Mitsubishi Heavy  
 (SRK-ZJX, SRK-ZK, SRF-ZJX, FDEN)

•  LG  
 (Gallery, (nordic) Artcool,   
 Libero, (nordic) Prestige)

• Bosch (EHP-AA)

• IVT (KHR-N, LR-N, HR-N)

• Electrolux (EXH-HL, EACS)

• Sharp (AY-ZP-KR, AY-XP-GHR,  
 AY-XPC-JR, AY-XPC-JHR, AY-XPC-LR)

• daikin  
 (Nexura (FVXG), Emura (FTXG),  
 Ururu Sarara (FTXR, FTXL, FVXS))

• Hitachi (Summit, Premium)

• Midea  
 (Premier, MSAN, ALPS, MSR1)

• Samsung  
 (K, Y, Crystal, P Plus, P, T-series)

• Altech (VP)


