Fjernstyr din varmepumpe via SMS

Med denne enhed (PH-1 fra Phonehome.dk) får du nu mulighed for at styre din Varmepumpe hvor som helst du
befinder dig, som om du sad med din fjernbetjening i hånden. Der er ingen installation ud over at du lige skal lære
den hvordan din fjernbetjening virker. Den kan huske op til 6 forskellige kommandoer som virker på samme måde
som om du var der selv og trykkede på din fjernbetjening.
Sådan fungerer den:
Først lærer du enheden op til 6 kommandoer at kende en af gangen. Tryk på ”Lær Kommando nr. 1 på enheden,
peg med fjernbetjeningen på enheden og tryk på knappen på fjernbetjeningen. Enheden lærer nu det signal der
sendes fra din fjernbetjening at kende og gemmer dette under ”Kommando nr. 1”, f.eks. ”Tænd for
varmepumpen”. Dette kan du gøre med på til 6 forskellige kommandoer som du bestemmer.
Nu kan du blot sende en sms til enheden med besked om at aktivere ”Kommando nr. 1” hvorefter enheden
sender signalet til din varmepumpe på samme måde som om du selv havde trykket på fjernbetjeningen og
varmepumpen reagerere derefter nøjagtig på samme måde, f.eks. tænder, slukker, skruer op for varmen, skruer
ned for varmen, frostsikring o.s.v. afhængig hvad du har lært den af kommandoer.
Specifikation:
• Fungerer med alle typer af varmepumper, Panasonic, Bosch, Sharp etc. som styres med en fjernbetjening
• Kan huske samt anvende op til 6 forskellige kommandoer fra din fjernbetjening
• Få en status på SMS som viser hvad temperaturen i huset er netop nu
• Få en alarm på SMS hvis temperaturen bliver for lav eller for høj i huset
• Få en SMS hvis der er strømsvigt og en SMS når strømmen kommer igen
• Kan sættes op til at 3 forskellige mobilnr. kan styre enheden og modtage alarmer
• Meget nem opsætning som styres ved hjælp af enhedens tastatur og flotte
Farvedisplay, samt ved at den lærer din fjernbetjening at kende
• Der er indbygget Backup-batteri som husker alle indstillinger
• Kan hænge på væggen, eller sættes på bordet ved brug af den medfølgende holder
• Rækkevidden mellem enheden og varmepumpen kan være op til 8 m.
• Flot design med smart farvedisplay som også viser dig indendørstemperaturen
• Kan også styre alt andet som har en IR-modtager indbygget på fuldstændig
samme måde som med varmepumpen, f.eks. dit TV etc.
GSM 900 / DCS1800MHz dual frequency
Power supply: DC 5.0V power adapter (230v. 10a)
IR - Infrared signal transmitting distance: ≦10m
Lithium-ion battery: 3.7V 1000mAh
Kun til indendørs brug
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