Fjernstyring for et
enklere liv
Wi Heat

for luft/luft-varmepumper

Appen Wi Heat gir deg full kontroll over din luft/luft-varmepumpe, hvor
du enn befinner deg hen. Appen viser driftsinformasjon og gir deg
mulighet til å stille inn eksakt hvilken oppvarming eller kjøling du ønsker.
Du kan dessuten få aktuell romtemperatur, samt temperaturgrafer
presentert på skjermen.
 Fjernstyr varmepumpen hvor du befinner deg
 Få full kontroll på driftsinformasjonen
 Appen gir alarm til din e-post ved driftsforstyrrelser
 Enkel å installere og bruke

Wi Heat
Fjernstyr fra hvor du enn befinner deg

Smart løsning for fritidshus og hytter

De aller fleste Bosch luft/luft-varmepumper er forberedt for

Har du luft/luft-varmepumpen i ditt fritidshus eller din hytte

å kunne fjernstyres. For å fjernstyre trenger du appen Wi

er fjernstyringen et ekstra smart hjelpemiddel for å spare

Heat og en WiFi-modul. Appen laster du gratis ned fra App

penger. Du kan eksempelvis stille inn varmepumpen på

Store og Google Play. WiFi-modulen kjøper du hos din

vedlikeholdsvarme når du ikke er tilstede, for deretter å heve

installatør, NRF nr 8420011. Modulen monteres i din varme-

temperaturen igjen sånn at det er varmt og behagelig når du

pumpe som deretter kan kobles opp mot ditt lokale trådløse

kommer dit. Er det veldig varmt vær kan du selvsagt aktivere

nettverk. Nå er varmepumpen oppkoblet mot internett og du

varmepumpens kjølefunksjon og få deilig kjøling. For deg

kan fjernstyre den fra hvor som helst.

som har flere luft/luft-varmepumper kan appen styre alle
samtidig.

Enkel å bruke
Samtlige funksjoner som finnes i varmepumpen kan styres

 Les mer om våre varmepumper på bosch-climate.no

via appen. Se husets ute- og innetemperatur, reguler varme
og kjøling, få eventuelle alarmer direkte til din e-post
adresse om du mot formodning skulle utsettes for et driftsstopp.

Robert Bosch AS
avd. Termoteknikk
Postboks 350, 1402 Ski
bosch-climate.no

Last ned Wi Heat gratis fra
App Store eller Google Play.

