VARMEPUMPESTYRING VIA APP

EN GENNEMTÆNKT LØSNING

FREMTIDENS OPKOBLING
MED myUplink
myUplink er appen, som du bruger til at styre din
smarte varmepumpe fra din smartphone.
Enkelhed og tydelighed har været ledestjerner i
udviklingen af myUplink. Det skal gå lynhurtigt at
finde det, man har brug for, uden at skulle famle
rundt i menuen på produktets display.
Via den nye, enkle og skandinavisk designede grænseflade kan du hente realtidsdata fra varmepumpen og
overvåge installationen på din smartphone eller tablet
og sikre dig, at varmepumpen fungerer fejlfrit. Smart
Price Adaption, softwareopdateringer, overvågning,
alarm og vejrprognosestyring indgår som standard.
Med et premium-abonnement styrer og justerer du
ganske enkelt indstillingerne på din smarte varmepumpe, uanset hvor du er. Du skal også have premiumabonnement til tjenesterne IFTTT og stemmeassistenter.
Ved at give dig kontrol over det varme vand og
indeklimaet hjælper appen dig også med at opnå
energibesparelser. Det er godt både for miljøet og
pengepungen.

?

• myUplink er en vigtig del af vores kommende produkter
og bliver opdateret med nye funktioner, som øger komforten og sænker energiforbruget.
• Fuld kontrol over dit energiforbrug via din smartphone
og tablet.
• Indbygget trådløs opkobling til dit Smart Home med
myUplink.
• Energibesparende smart teknik for maksimal komfort.

NYHED!
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myUplink

Ved hjælp af internettet og myUplink får du
hurtigt overblik over varmepumpens status
for opvarmningen i dit hjem. Denne problemfrie løsning gør, at du nemt kan følge og styre
varme- og varmtvandsproduktionen. Hvis
systemet påvirkes af driftsforstyrrelser, får du
hurtigt besked med en push-notifikation eller
via e-mail.
• Et effektivt værktøj, som hurtigt og nemt
giver dig kontrol over din varmepumpe,
uanset hvor du er.
• Tydeligt, letanvendeligt system til overvågning og kontrol af opvarmning og varmtvandstemperatur for maksimal komfort.
• Logger også varmepumpens driftsdata,
som vises i et brugervenligt historikdiagram.

IFTTT

En gratis webbaseret tjeneste, som gør, at du
kan udnytte din Smart Home-teknik fuldt ud.
Tilslut produkter og tjenester i boligen, og få
maksimal komfort.

SMART PRICE
ADAPTION

Denne smarte funktion giver dig mulighed for
at vælge variabel prissætning for din energiplan. Du vil så automatisk købe energi, når
prisen er lav, og bruge selvproduceret eller
oplagret energi, når prisen stiger.

VEJRSTYRING

Med vejrstyring kan du lade din varmepumpe
tilpasse sig efter vejrprognosen, hvilket især
er godt ved hurtige vejrforandringer. Den
smarte varmepumpe er mere proaktiv og ved,
hvornår der kommer en vejrforandring, og
kan håndtere temperaturskift endnu mere
effektivt.

Scan og læs mere
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