
AirPatrol to innowacyjny kontroler pomp ciepła, sterowany 
zdalnie za pomocą telefonu komórkowego.  

AirPatrol pozwala na dopasowanie trybu ogrzewania pomieszczeń, ich temperatury 

oraz szybkości obrotu wentylatora pompy ciepła. AirPatrol informuje także o niskiej 

lub wysokiej temperaturze pomieszczeń, przerwach w dostawie energii oraz czasie 

przeprowadzenia przeglądów kontrolnych. 

Najsprytniejszy w swoim rodzaju!

Zmniejsz koszty energii!
Ogrzewaj pomieszczenia 
kiedy jesteś w domu i 
pozwalaj, by ich 
temperatura zmniejszała 
się,gdy wszyscy z 
domowników są poza 
domem

OSZCZĘDZA 
PIENIĄDZE

ZARZĄDZAJ SWOJĄ 

POMPĄ CIEPŁA PRZY 

POMOCY TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO! 

CZYNI ŻYCIE 
WYGODNYM

ŁATWY DO 
SKONFIGUROWANIA

CECHY AIRPATROL 
NORDIC

Teraz nie musisz już jechać do 
domu, by dopasować ustawienia  
pompy ciepła. 
Gdziekolwiek jesteś, wystarczy, że 
prześlesz swoje polecenia za 
pomocą telefonu komórkowego.

Po prostu zainstaluj kartę 
SIM w urządzeniu AirPatrol,
połóż je gdziekolwiek  w 
pobliżu pompy ciepła i 
wszystko gotowe!

Otrzymuj alerty i powiadomienia 
i ciesz się spokojem umysłu.



CECHY WERSJI NORDIC
Wysyłanie poleceń do pomp/-y ciepła przy użyciu nieodpłatnej aplikacji do 
zainstalowania w smartphonie (dostępnej w językach: angielski, szwedzki, 
norweski, ński, du ński ) lub za pomocą standardowego SMS-a.

POLECENIA  DLA  POMPY  CIEPŁA :

• Włącz/Wyłącz
• Ustawienia funkcji: SUCHO / CHŁODNO / GORĄCO / USTAWIENIA 

AUTO MATYCZNE
• 
• Ustawienia szybkości obrotu wentylatora: USTAWIENIA 

AUTO MATYCZNE / MINI MALNE / NOR MALNE / MAKSY MALNE
• Funkcja +8/9/10 °C (niski poziom ciep ła)

KONTROLER WYSYŁA ALERT JE ŚLI:

• Temperatura pomieszczenia jest niska (zakres 1 -16 °C , domyślnie: 5 °C )
• Temperatura pomieszczenia jest wysoka (zakres 17 - 40 °C , domyślnie: 

30 °C )
• 
• T rwają naprawy (1-360 dni, domyślnie: 180 dni)

ŻĄDANIE DANYCH NA TEMAT STATUSU OD K ONTRO LERA 
AIRPATROL OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

• T ryb funkcjonowania pompy ciepła  
• T ryb szybkości obrotu wentylatora   
• P ożądana temperatura pomieszczeń
• Aktualna temperatura pomieszczeń
• Status energii

ŻĄDANIE DANYCH NA TEMAT WERSJI OD URZĄDZENIA AIRPATROL 
OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

• Informacje o czasie sprawności kontrolera
• Siła sygnału sieci GSM  
• Numer wersji  
• Stan mocy kontrolera
• Obszar sieci (roaming /sie ć lokalna)  

CECHY DODAT K OWE

• Możliwoś ć zgrupowania kilku r óżnych pomp ciepła w jednej aplikacji na 
smartphonie
• Możliwość kontrolowania wielu pomp ciepła za pomocą jednej aplikacji na 

smartphonie  
• 

dla wszystkich  
• 3 sygnalizujące diody LED
• Zawiera wytrzymały akumulator litowo-jonowy (Li-ion) (żywotność akumulatora: do 36 h)  

PRZEZNACZONY DO PRACY Z 
POMPAMI CIEP Ł A PONIŻSZYCH 
PROD UCENTÓ W:

• PANASONIC • FUJITSU • FUJI 
• GENERAL • MITSUBISHI 

ELECTRIC  • LG • IVT • BOSCH 
• MITSUBISHI HEAVY • SHARP 
• MIDEA • HITACHI • SAMSUNG 

• ALTECH • DAIKIN • 
ELECTROLUX

 
kompatybilności pompy ciep ła na 
stronie: www. airpatrol.eu/version

TUTAJ POBIERZ 
APLIKACJĘ 

NAJSPRYTNIEJSZY  W SWOIM RODZAJU!

CECHY PRODUKTU

Model: AIRPATROL Nordic
Moc: 230 V / 50 Hz
Akumulator litowo-jonowy (Li -ion) BL -5C / 3 ,7 V
Standardowa przejściówka mikro USB 
Wymiary produktu (Wys. x Dług. x Szer.): 
18 x 76 x 76 mm 
Wymiary opakowania (Wys. x Dług. x Szer.): 
41 x 185 x 113 mm 
Waga (bez przejściówki): 70 g 
Sieć komórkowa: 2G / 3G


