
AirPatrol 
– värmepumpskontroll genom mobiltelefonen

AirPatrol är en innovativ värmepumpskontroll som styrs med hjälp av mobiltelefonen. 
AirPatrol används lättast med en smartphone men kan även styras med SMS från en
vanlig mobiltelefon. Genom tillhörande applikation, som laddas ner från Google Play
eller App Store, kan du på ett enkelt sätt ändra värmepumpens driftsläge, temperatur-
inställning samt fläkthastighet. AirPatrol kan även larma vid till exempel för låg rums-
temperatur, strömavbrott och serviceintervaller. 

√ Sparar pengar
Skär ner på dina uppvärmningskost-
nader! Värm upp ditt hus under den 
tid du är hemma och låt det vara 
svalare när alla är borta. 

√ Gör livet bekvämare
Istället för att köra hela vägen hem 
för att justera värmepumpen kan 
du skicka dina kommandon via 
mobiltelefonen, oavsett var du 
befinner dig. 

√ Enkel att installera
Installera bara SIM-kortet till din 
AirPatrol, placera AirPatrol någon-
stans i närheten av din värme-
pump, så är du klar!

 



FUNCTIONALITY

Sending commands to heat pump(s) using free iPhone / Android 
APP ( available in English, Swedish, Norwegian, Finnish)
Sending commands to heat pump(s) using mobile phone SMS

Designed to work with heat pump models:
 - Fujitsu ( LEC, LTC, LGC, Nocria) 
 - Panasonic (NE, HE, XE, RE, E, CE, E-GFEW) 
 - Mitsubishi Electric ( FD, GE, EF) 

Heat pump commands:
 - On/Off
 - Function setting, DRY / COOL / HEAT / AUTO
 - Temperature setting, 16 - 30 °C
 - Fan speed setting, AUTO / MIN / NORM / MAX
 - +8/+10 function

Controller sends an alarm:
 - If room temperature is low ( range 1-16°C, default 5°C )
 - No power ( range 1 – 48 hours , default 24h )
 - Service time ( 1 – 360 days, default 180 days )

Status request - information about heat pump 
(incl heat pump function mode, fan speed mode, tempera-
ture mode, room temperature, power status etc)

Version request - information about the controller
(uptime, network strength, verison number etc)

Possible to group different heat pumps
Multiple heat pumps controlling
3 indication LED’s (Power, GSM, IR)
Works without external power source approx 24 hours

PRODUCT FEATURES

Model AIRPATROL
Power 230 V / 50 Hz
Battery Li-ion BL-5C / 3,7 V 
Adapter Standard micro USB
Product size ( H x L x W ) 18 x 76 x 76 mm
Box size ( H x L x W ) 60 x 130 x 130 mm
Weight (without adapter)  70g
Mobile network  2G / 3G

INFO CHANNELS BETWEEN AIRPATROL AND USER

SMS / APP – Commands, requests and alarms
VoiceCall – Status request

FG Nordic AB • www.fgnordic.se

Återförsäljare: 
Det här är FG Nordic
FG Nordic är generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem. 

Dessa kan erbjudas i olika utföranden från 2 kW till 120 kW och passar därmed 

till allt från villor till större anläggningar med skiftande verksamhet. 

FG Nordic är ett professionellt, modernt och effektivt företag som vill se 

kunderna som partner och utifrån det skapa värden som gör dem kompetenta 

och konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Snabba leveranser och 

hög servicegrad på eftermarknaden är annat som kännetecknar FG Nordic.

Funktionalitet
Skicka kommandon till värmepumpen med hjälp av gratis Android/
iPhone applikation (tillgänglig på engelska, svenska, norska och 
�nska). Skicka kommandon till värmepumpen med hjälp av SMS. 

Utformad att drivas med alla modeller från: 
Fujitsu, Fuji Electric och General

AirPatrols kommandon: 
• On/Off
• Funktionsinställning: DRY/COOL/HEAT/AUTO
• Temperaturinställning: 16-30°C 
• Fläkthastighetsinställning: AUTO/MIN/NORM/MAX
• 10°C funktion

AirPatrol larmfunktion: 
• Låg rumstemperatur (1-16°C, förinställt 5°C)
• Strömavbrott (direkt + intervall 1-48 t, förinställt 24 t)
• Servicetid (1-360 dygn, förinställt 180 dygn)

Statusförfrågan: 
Information om värmepumpens funktionsläge, temperatur-inställning, 
fläkthastighet, aktuell rumstemperatur, effektstatus osv.)

Versionsförfrågan:
Enhetsinformation (drifttid, nätverksstatus, version, osv.)

Gruppkontroll: 
Kontroll av flera anläggningar i grupp 

Produktegenskaper
Modell: AIRPATROL
Driftspänning: 230 V / 50 Hz
Batteri: Li-ion BL-5C / 3,7 V
Adapter standard mikro-USB
Produktstorlek (HxLxB) 18x76x76 mm
Lådans storlek (HxLxB) 60x130x130 mm
Vikt (utan adapter) 70 g
Mobilt nätverk 2G / 3G
3 lampor indikerar spänning, GSM och IR
Fungerar utan spänningsanslutning ca 24 t

Informationskanaler mellan AirPatrol och användaren
Smartphone Applikation/SMS
Kommandon, förfrågningar och larm
VoiceCall - Statusförfrågning

Läs mer om AirPatrol på www.fgnordic.se

Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel. 




