
AirPatrol hitas llir 

Sparaðu peninga

Lækkaðu hitunarkostnaðinn. Hitaðu upp húsið/íbúðina þegar þú ert heima og lækkaðu 
hitas gið þegar engin er heima.



Gerðu lífið einfaldara

Þú þar  ekki að vera heima l að s lla hitann. Notaðu farsímann l að gera það. Það skip r 
engu máli hvar þú ert staddur/stödd

Einfalt að nota símann

S lltu SIM kor ð í símanum þínum og notaðu AirPatrol l að s lla hitann heima.

AirPatrol

Hitas lling í gengum farsímann

AirPatrol er hitas llir fyrir hitadælu  þar sem farsíminn er notaður að stjórna hitanum. 

Það er mjög auðvelt að nota snjallsíma en einnig er hægt að nota SMS með venjulegum 
farsímum. 

Með því að hlaða niður forri  á Google Play eða App Store er hægt að breyta á einfaldan há
hitas gi,  stjórnun á s llingu og vi uhraði. AirPatrol getur einnig lá ð vita ef hitas g í 
herbergi er of lágt, rafmagn fer af eða Skortur á annari þjónustu. 



Virkni

Sendu skipanir l varmadælu ókeypis
með Android /Iphone umsókn (á
ensku, sænsku, norsku og ensku).
Sendu skipanir l varmadælu með SMS.
Hannað fyrir allar gerðir af: Fujitsu,
Fuji Electric og General
AirPatrol skipanir:

 On/Off
 Virkni s llingar: :

DRY/COOL/HEAT/AUTO

 Hitas llingar: 16-30°C

 Vi uhraða s llingar: 
AUTO/MIN/NORM/MAX

 10°C virkni

AirPatrol viðvörunarkerfi:

 Lár stofuhi  (1-16°C, fors llt 5°C )
 Stöðvun rafmagns ( strax, + svið 1-

48 t, forstillt  24 t)

 Þjónustu mi (1-360 daga, fors llt 180 daga)

Upplýsingar um stöðu:
Upplýsingar  um  virknigetu  varmadælu,  hita- stillingar,  viftuhraða,  núverandi  stofuhita,  almenna  stöðu  

o.s.fr

Upplýsingar um útgáfu:
Tími aðgerða,staða net, tegund
Stöðuskoðun:
Stjórn á mörgum aðgerðum í einu

Vörutegund
Tegund: AIRPATROL
Spenna: 230 V / 50 Hz
Adapter standard mikro-USB
Stærð: (HxLxB) 18X76X76 mm
Stærð á kassa: (HxLxB) 60X130X130mm
3 ljós sýna spennu, GSM og IR
Virkar án spennu tengingu/tengli ca 24t
Upplýsingar á milli AirPatrol og notanda
Snjallsíma umsókn/SMS
Skipanir,fyrispurnir og viðvaranir
Nota Voice call í snjallsíma varðandi fyrispurnir um stöðu 
Lestu meira um AirPatrol á www.fgnordic.se 


