
Fjärrstyrning via ditt trådlösa nätverk.

IVT WiHeat

Fjärrstyrning via ditt trådlösa nätverk  
för Android och Iphone. 

Spara extra pengar med funktionen  
för underhållsvärme.  

Större trygghet. Larmar vid  
driftstörningar. 

Enkel att installera och använda. 

Fjärrstyrning via ditt  
trådlösa nätverk.  
Med IVT WiHeat kan du styra din värmepump var du än 
är. Du kommunicerar direkt med värmepumpen via ditt 
trådlösa nätverk. Till exempel kan du sänka värmen när 
du är på semester och höja den igen på vägen hem för 
att spara pengar utan att kompromissa med komforten. 



M
ecka Reklam

byrå. 
 

 
 

 
Producerad enligt Svanens m

iljökrav: D
anagårdLiTH

O
 nr 341.196. M

ed reservation för eventuella tryckfel.  
A

pril 2017.

LÄS MER OM IVT WiHeat PÅ IVT.SE

IVT WiHeat
Alla modeller av IVT Nordic Inverter luft/luftvärmepumpar 
är förberedda för styrning via ditt trådlösa nätverk. För att 
aktivera funktionen behöver du tillbehöret IVT WiHeat. Det 
är en liten WiFi-modul som du kopplar upp mot din lokala 
trådlösa nätverksrouter. Genom att ladda hem appen WiHeat 
från Google Play eller App Store kan du sedan kommunicera 
direkt med värmepumpen via internet, var du än befinner 
dig någonstans. Appen är enkel att förstå och använda. Du 
kan smidigt reglera temperaturen och alla värmepumpens 
styrfunktioner finns integrerade. Du kan när som helst se 
husets ute- och innetemperatur. Dessutom får du larm direkt 
till värmepumpen om du mot förmodan skulle drabbas av 

ett driftstopp. Har du värmepumpen i ett fritidshus är fjärr-
styrningen ett särskilt smidigt hjälpmedel för att spara ännu 
mer pengar samtidigt som du garanterar att du har koll på 
temperaturen. Du kan exempelvis ställa  in värmepumpen 
på underhållsvärme när du inte är på plats, för att sedan 
enkelt höja temperaturen igen så att det är varmt och skönt 
när du kommer fram. Tvärtom kan du också aktivera värme-
pumpens kylfunktion om det är riktigt varmt väder och få en 
behaglig temperatur. IVT WiHeat är helt enkelt alla funktioner 
du behöver, smidigt samlade i din mobiltelefon. Kompatibel 
med LR-N, PR-N, KHR-N, PHR-N, SliverLine och THR-N.


