
Smart kontroll av 
uppvärmning, kylning 
och energianvändning

HÖGRE KOMFORT • STÖRRE BESPARINGAR • ENKEL INSTALLATION

Med iOS- 
och Android-
appar

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 temperatur i varje rum
FÅ UT DET MESTA AV DIN VATTENBASERADE GOLVVÄRME

VIKTIGA FÖRDELAR MED SMARTHEAT

Varje rum i ett hem tjänar en unik funktion som bäst uppnås 
med en specifik omgivningstemperatur - du sover bäst i ett 
kallt rum på 20°C medan badrummet ska vara varmt (24°C) för 
att säkerställa välbefinnande. SmartHeat kan realisera detta 
och mycket mer!

Spara upp till 25 % av uppvärmningen 
med optimerade uppvärmningsscheman

Anpassningsbara meddelanden för total 
trygghet

Flerzonsstyrning: styr uppvärmningen i upp 
till 10 rum

Full överblick och 
kontroll över hemmets 
uppvärmning + mycket mer 
via SmartHeats smartphone 
och webbapplikation.

Lämplig för alla vattenbaserade 
golvvärmesystem

Ventil- och frostskydd som skyddar 
ditt värmesystem och hem

Fungerar i alla hem, även utan 
internetuppkoppling

FULL KONTROLL ÖVERALLT



Starta med smart Alla rum, alla typer av golv
SMARTHEAT STYRENHET - KOPPLINGSCENTER, PORT, RELÄER, 
TEMPERATURSENSORER, M-BUS-MÄTARE

SMARTHEAT ROOMUNIT - TRÅDLÖS TERMOSTAT MED ELLER UTAN 
INFRARÖD GOLVSENSOR

Ansluter till alla 
slags vattenbaserade 
golvvärmesystem.

Ansluter trådlöst med 
RoomUnit-termostater.

Kan styras via internet och 
smartphone-app.

Ansluter 1 utomhus- och upp till 
6 inomhustemperatursensorer.

Styr upp till 3 elektriska enheter 
via smartreläer.

Ger användare data från upp till 
3 M-Bus-elmätare.

Sänker elräkningarna med 
smart uppvärmning och 
energihantering.

Mäter rumstemperatur och 
luftfuktighet och skickar 
informationen till styrenheten.

VAD STYRENHETEN GÖR VAD ROOMUNIT GÖR

Hitta det smartaste och 
mest ekonomiska sättet 
att värma upp ditt hem på 
airpatrol.eu/smartheat

SmartHeats styrenhet erbjuder det mest ekonomiska sättet 
att värma upp varje rum till en temperatur som användaren 
ställer in. Men det är bara början.

Den smartaste 
kontrollenheten

SmartHeat rumsenheter (RoomUnits) är snygga plug & play-
enheter som tar bara några sekunder att installera, för att 
börja övervaka och styra temperaturen i valfritt rum.

1

Ger användaröversikt och 
kontroll över rumstemperatur 
och uppvärmningsläge.

2

Infraröd golvsensor ger 
maximal komfort i badrum och 
skyddar känsliga golv.

3

Fungerar med styrenheten 
även när det inte finns någon 
internetuppkoppling.
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Fjärrstyrd komfort
SMART LUFTKONDITIONERINGS- & VÄRMEPUMPSKONTROLL 
FÖR MER KOMFORT OCH BILLIGARE ELRÄKNINGAR

SKICKAR KOMMANDON TILL VÄRMEPUMPEN
• PÅ / AV
• Funktionsinställning, TORR / KYLA / VÄRME / AUTO
• Ställer in temperaturen, 10 - 30°C
• Ställer in fläkthastigheten, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Svängningsläge, AUTO / AV
• Lågt värmeläge1, 5 -15°C

Övriga funktioner
• Schemalagda händelser - kalenderbaserade 
kommandon 

• Styr flera luftkonditionerings-/värmepumpar 
med en smartphone-app

• 4 indikeringslampor (ström, parning, WiFi, IR)
• Automatisk uppdatering till senaste 
programvaran

• Kan utökas med AirPatrol SmartSocket
• Användarspecifika inställningar, larm etc.

Information som visas
• Luftkonditionerings-/värmepumpens funktion, 
fläkthastighet & svängningsläge

• Önskad och aktuell rumstemperatur och fuktighet
• Anslutningsstatus och styrenhetens driftstid
• Lokal väderrapportering
• WiFi-nätverk
• Hårdvaraversion 

Meddelanden
• Rumstemperaturen är för låg / hög
• Rumsfuktigheten är för låg / hög
• Anslutningen har brutits
• Om driftstid

Med AirPatrol WiFi kan du ställa in den perfekta temperaturen 
hemma, var som helst och när som helst med ett tryck på en 
smartphone samtidigt som uppvärmnings- och kylkostnaderna 
minimeras.

Få ännu mer komfort med smarta applets på 
ifttt.com och Amazon Alexa kopplade till det.

VIA

VIKTIGA FÖRDELAR MED AIRPATROL WIFI

Överlägsen komfort
i ditt hem

Spara upp till 25 % på 
uppvärmning och kylning

Meddelanden som gör 
dig trygg

Installera på några få 
minuter

Designad för att fungera 
med alla split-, fönster-, 
stående och vägg-
luftkonditioneringsenheter 
och värmepumpar med 
IR-fjärrkontroll, inklusive 
Panasonic, Mitsubishi Electric, 
Daikin, Fujitsu, Hitachi, 
Midea, Gree, Samsung, LG, 
Altech, AlpicAir, Mitsubishi 
Heavy, + många fler. Verifiera 
kompatibilitet på airpatrol.eu/
version
1 Beroende på 
värmepumpsmodell

Ansluter till hemmets WiFi 
och ger dig full kontroll över 
din luftkonditionerings- eller 
värmepump via en gratis 
smartphone-app.

Passar till nästan alla 
luftkonditioneringsenheter och 
värmepumpar direkt ur boxen 
- anslut och börja njuta av 
fördelarna.

Kan köra luftkonditionerings- 
eller värmepumpen på lågt 
värmeläge vid 5-15°C1 på 
vintern, och erbjuder stora 
besparingar och frysskydd.

Skyddar hemmet mot 
skador genom att meddela 
dig om temperaturen eller 
luftfuktigheten i ditt hem blir för 
hög eller låg.

VAD AIRPATROL WIFI GÖR
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Gör enheter smarta
FUNGERAR ANSLUTEN MED AIRPATROL WIFI

Funktioner
• Sätt valfri enhet på AV / PÅ
• Timer - kalenderbaserad kommandon

Meddelanden
• Daglig förbrukningsgräns
• Månadsförbrukningsgräns
• Överström
• Över-/underspänning
• Information som visas
• Förbrukning, ström, spänning i realtid
• Förbrukningshistorik (tid, dag, månad, år)
• Förbrukning omvandlad i kostnader
• Anslutningsstatus

Övriga funktioner
• Förbrukningsindikator (LED-cirkel)
• Nätverks- & parnings-LED
• Schemalagda händelser, kalenderbaserade 
kommandon

• Möjlighet att gruppera och styra många 
SmartSockets med en smartphone-app

• Automatisk uppdatering till senaste hårdvaran
• Användarspecifika inställningar, larm etc. för 
obegränsat antal användare

• Stödjer upp till 3000 W

Enhet som krävs
• AirPatrol WiFi

Med AirPatrol SmartSocket kan du minska elräkningarna 
genom att installera smart kontroll över vilken elektrisk enhet 
som helst via iOS & Android smartphone-appen.

Liksom alla AirPatrol-enheter, har SmartSocket en gratis iOS- och Android-
app.

VIKTIGA FÖRDELAR MED SMARTSOCKET

Använd smarta 
energisparande timers

Installera på några få 
sekunder

VAD EN SMARTSOCKET GÖR

Tillåter kontroll och övervakning 
av alla enheter som är anslutna 
till den via smartphone-appen.

1

2

Möjliggör besparingar 
genom att hantera 
högenergikonsumerande 
enheter - upp till 3000 W.

3
Kan skicka meddelanden om 
elektrisk överkonsumtion och 
ström- eller spänningstoppar.

4
Ansluter till AirPatrol WiFi 
smarta styrenhet via ett extremt 
pålitligt radionätverk.

Perfekt för elektriska 
radiatorer och värmepannor

Övervaka användning 
av energi och utgifter



Styr enheten från överallt
STYR VÄRMEPUMPEN MED VALFRI MOBIL VIA SMS ELLER SMARTPHONE-APP

AirPatrol Nordic använder GSM-nät för att ge dig kontroll över 
dina luftkonditionerings- eller värmepumpar, vilket gör den 
idealisk för sommarstugor, även på mycket avlägsna platser.

Förutom standardmodellen Nordic, finns det två 
specialmodeller: Nordic for Daikin och CombiControl för 
Toshiba. Läs mer på airpatrol.eu

VIKTIGA FÖRDELAR MED AIRPATROL NORDIC

Nordic-funktioner: lågt 
värmeläge & meddelanden

Njut av överlägsen 
komfort överallt

Spara upp till 25 % på 
uppvärmning & kylning

Installera på några få 
minuter

VAD AIRPATROL NORDIC GÖR

Fungerar via GSM-nät med 
SIM-kort1, vilket gör den 
idealisk för även mycket 
avlägsna platser.

1

Kan köra värmepumpen på 
lågt värmeläge vid 8-15°C2 på 
vintern vilket ger besparingar 
och frysskydd.

3

Har ett inbyggt starkt backup-
batteri som garanterar stabil 
drift även vid strömavbrott.

5

Ger fullständig kontroll och 
översikt över värmepumpen 
via en smartphone-app eller 
via SMS.

2

Skickar anpassningsbara 
meddelanden om låg eller 
hög inomhustemperatur och 
vid strömavbrott.

4

Erbjuder en rad olika 
funktioner, vilket gör den till 
den smartaste värmepump-
styrenheten i sitt slag.

6

Kommandon till värmepumpen
• PÅ / AV
• Funktionsinställning, TORR / KYLA / VÄRME / AUTO
• Ställ in temperatur, 16 - 30°C
• Ställ in fläkthastighet, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Lågt värmeläge2, 8 -15°C

Övriga funktioner
• Möjlighet att gruppera och styra många 
värmepumpar med en smartphone-app

• Möjlighet att ställa in 1 ägare och 2 användare 
eller hålla systemet öppet för alla

• 3 indikator-LED-lampor (ström, GSM, IR)
• Hållbart 950 mAh Li-ion backup-batteri

Meddelanden
• Rumstemperaturen är för låg / hög
• Anslutningen har brutits
• Om driftstid

Information som visas
• Värmepumpens funktion & fläkthastighet
• Önskad & aktuell rumstemperatur
• GSM-nätstyrka och -område (roaming / lokal)
• Styrenhetens strömstatus
• Styrenhetens driftstid
• Versionsnummer

AirPatrol Nordic är perfekt för Panasonic, Mitsubishi 
Electric, Daikin, Fujitsu, Hitachi, Midea, Gree, Samsung, 
LG, Altech, AlpicAir, Mitsubishi Heavy, Electrolux, 
General, Sharp, Bosch, IVT, Fuji + många fler.
Verifiera kompatibiliteten på airpatrol.eu/version

1 SIM-adapter ingår, SIM-kort ingår ej
2 Beror på värmepumpsmodell



Tillverkad med  det 
bästa för dig i åtanke
SMARTA ENHETER SOM FÖRBÄTTRAR DITT LIV

Alla AirPatrol-produkter är utvecklade och tillverkade i Estland 
för att garantera en överlägsen kvalitet. AirPatrols styrenheter 
har testats grundligt och framgångsrikt under flera år i svåra 
skandinaviska förhållanden.

Professionell tillverkning i EU

Upptäck vilka fördelar AirPatrols smarta 
styrenheter kan ge dig på airpatrol.eu


