KLİMANIZI CEP
TELEFONUNUZLA
KONTROL EDİN!

AirPatrol WiFi evinizin kablosuz Wifi hattına bağlanır ve
klimanızı veya ısı pompanızı akıllı telefonunuzu kullanarak
istediğiniz yerden kontrol etme imkanı sağlar!
Klimanızın modunu, fan hızını ve oda sıcaklığını ayarlamanızı
sağlar.

Konforunuzu artırın ve tasarruf edin!

PARA
TASARRUFU
SAĞLAR

Evinizi sadece siz
evdeyken ısıtın veya
soğutun ve kimse
yokken sisteminizi
kapatın.

HAYATINIZI
KONFORLU HALE
GETİRİR

Eve ulaştığınızda artık eviniz çok
sıcak veya çok soğuk olmasın.
Evinize ulaşmadan istediğiniz oda
sıcaklığını ayarlayın ya da zaman
ayarlı program verin.

HABERDAR
OLUN
AirPatrol ile oda sıcaklık ve
nemini kolaylıkla kontrol
edebilirsiniz. Nerede
olursanız. Oda sıcaklığı çok
yüksek veya çok düşük
olduğunda sizi bilgilendirir.

www.airpatrol.eu

KURULUMU
ÇOK BASİT
Kurulumu birkaç
dakikanızı alır ve
neredeyse tüm klima,
ısı pompası ve akıllı
telefonlarla uyumludur.

WiFi MODELİ ÖZELLİKLERİ *
Ücretsiz akıllı telefon uygulamamızı kullanarak klimanıza komutlarınızı
gönderin.
KOMUTLAR VE ÖZELLİKLER
• AÇ / KAPA
• KURUTMA / SOĞUTMA / ISITMA / OTOMATİK
• Sıcaklık ayarı, 10 - 30 °C
• Fan hızı ayarı, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Kanat ayarı
• Donma koruma modu
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ALARMLAR
• Yüksek / düşük oda sıcaklığı
• Yüksek / düşük oda nemi
• Bağlantı durumu
• Servis zamanı

KONFORUNUZU ARTIRIN VE TASARRUF EDIN!

16 mm

AIRPATROL'DEN BİLGİLER
• Fonksiyon modu
• Fan hızı modu
• Kanat ayarı modu
• İstenilen sıcaklık
• Anlık sıcaklık değeri
• Anlık nem değeri
• Yerel hava durumu
• Bağlantı durumu
• Kontrol ünitesinin çalışma zamanı
• WiFi ağı gücü
• Firmware sürümü
EK ÖZELLİKLER
• Zaman ayarı fonksiyonu (Takvim bazlı komutlar)
• Otomatik algılama (Klimanızı otomatik olarak algılar)
• Geniş marka listesi (Neredeyse tüm klima markaları ile uyumludur)
• Önceden ayarlanabilir (Takvim fonksiyonu ile)
• Farklı cihazları akıllı telefon uygulaması üzerinden gruplayabilirsiniz.
• Akıllı telefon uygulaması ile birçok cihazı eş zamanlı kontrol edebilirsiniz.
• 4 LED'li uyarı (Güç, eşleme, WiFi, IR)
• Otomatik güncelleme (Yazılım sürümü otomatik olarak güncellenir)
• Genişletilebilir (Tüm güncellemelerden otomatik yararlanabilir)
• Kullanıcıya özel ayarlar, alarmlar vb. (Limitsiz kullanıcı)

TÜM KLİMA MODELLERİ İLE ÇALIŞMAK İÇİN DİZAYN EDİLDİ
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC • LG
TOSHIBA • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX • ALPICAIR
GREE + Birçok klima markası ile çalışmakla birlikte, liste sürekli
genişlemekte!
Lütfen uyumluluğunu doğrulayınız: www.airpatrol.eu/version.

*Modele göre değişkenlik gösterebilir
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Model: AirPatrol WiFi
Güç: 230 V / 50 Hz
Adaptör: Standart mikro USB (1A)
Ürün boyutu (Y x B x E): 16 x 86 x 86 mm
Kutu boyutu (Y x B x E): 41 x 185 x 113 mm
Ağırlık (adaptör hariç): 45 g
Kutu ağırlığı: 200 g

86 mm

Uygulamayı
buradan
indirebilirsiniz

