ETÄOHJAUS LÄMPÖPUMPULLESI
- JA MUILLE SÄHKÖLAITTEILLE
CTSmall-yksikön ja älypuhelimen avulla voit ohjata ilmalämpöpumppuasi tai
ilmastointia, olit missäpäin maailmaa tahansa. Voit vaikkapa kytkeä mökkisi lämmityksen
päälle ollessasi matkalla. Samalla säästät myös rahaa, kun laitteet ovat toiminnassa vain
silloin, kun tarvitsee.
Lisävarusteena hankittavalla Climatech-relerasialla voit lisäksi kytkeä päälle ja pois päältä
myös muita sähkölaitteita, esimerkiksi lattialämmityksen, lämminvesivaraajan, valot jne.

Ohjaus älypuhelimella
Ohjaa ilmastointia tai lämpöpumppua tekstiviesteillä
tai älypuhelinsovelluksella Androidille, iPhonelle tai
Windows-puhelimelle

Pienempi sähkölasku
Säästä rahaa pitämällä ilmalämpöpumppuasi
käynnissä vain silloin, kun todella tarvitsee.

Helppo asentaa
Sinun tarvitsee vain asettaa avattu SIMkortti, kytkeävirta ja kiinnittää CTSmall
seinälle, ja etäohjaimesi on
toimintavalmis.

Virta- ja lämpötilahälytykset
Vältä ikävät yllätykset. CTSmallin
hälytystoiminnot varoittavat sinua
tekstiviestillä lämpötilan muutoksista
ja virtakatkoista.

Sähkölaitteiden käynnistys ja sammutus
Climatech-relerasian (lisävaruste) avulla voit esimerkiksi
kytkeä lattialämmityksen tai lämminvesivaraajan päälle ja pois päältä.

Kätevät ajastintoiminnot
Sisäänrakennetun ajastimen avulla ohjaat lämpöpumppua tai relerasiaa.Voit esimerkiksi
asettaa lämpöpumpun käynnistymään aamulla ja sammumaan illalla, tai asettaa
lattialämmityksen tai muita sähkölaitteita
toimimaan tiettyinä ajanjaksoina.

CTSmall

Climatech-relerasia

Ominaisuudet
Pieni koko, sopii kaikkialle (P70 x L40 x K20)
Sisäänrakennettu antenni
Varoitus, jos lämpötila laskee alle +5°:seen
Varoitus, jos lämpötila nousee yli +45°:en
Varoitus, jos itse valittu matala lämpötila on välillä 1–30°
Varoitus, jos itse valittu korkea lämpötila on välillä 1-45°
Sähkövaroitus – saat tiedon ja voit estää jääkaapin tai pakastimen
sisällön pilaantumisen
Sähkökatkoksen aikana saat tilaraportin aina lämpötilan laskiessa
2°, jos huonelämpötila on alle 10°.
Lämpötila-anturi, jossa on sisäänrakennettu kalibrointi (-5° – +5°)
GSM-roaming-tuki
Neljä hälytysnumeroa
Itse valittu yksilöllinen ID esimerkiksi omaan osoitteeseesi
Pitkä IR-intervalli, joten sen voi sijoittaa kauas lämpöpumpusta.
GSM-moduuli toimii kaikkialta maailmasta GSM
(850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Kaikki käyttöasetukset säilytetään turvallisesti
Li-Po-paristo, jossa on varavirtaa n. kolmeksi päiväksi tai 60 tunniksi
Virtajohto EU-pistokkeella, sisäänmeno 100-240 VAC. Ulostulo: 5 VDC
Erikoisvalmisteinen ohjelma pyynnöstä
Kahden relekontaktin tekniset tiedot:
Enintään 30 VDC tai VAC / 3 A
Kontakti on tyyppiä NO.
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