ME CONTROL

STYR DIN LUFTVÄRMEPUMP
PÅ DISTANS VIA MOBILEN
Förutom besparingen med en värmepump från Mitsubishi Electric kan du nu enkelt fjärrstyra
temperaturen i ditt hus. Med ME Control, kan du med en knapptryckning styra värmepumpen
i ditt fritidshus eller villa via mobiltelefonen (sms), oberoende av var du befinner dig.
ME Control är framtagen för alla som vill kunna styra sin värmepump när man själv inte är
på plats. Framförallt för alla oss fritidshusägare som vill kunna köra igång värmepumpen innan man kommer till stugan för att ha en behaglig temperatur redan vid ankomst. Nästan alla
funktioner som finns på fjärrkontrollen kan även fås när du använder ME Control.

ME CONTROL

Höj eller sänk värmen med ME Control
oavsett var du befinner dig.

Produktdata
ME Control är framförallt utvecklad för att fungera tillsammans med våra värmepumpsmodeller MSZ-GE.VAH och MSZ-FD.VABH. (för info om värmepumparna, se respektive
broschyr/produktblad)

Ditt SMS tas emot och värmepumpen
följer din minsta vink. Varmt och skönt vid
er ankomst eller 10°C underhållsvärme
under vintern. Nästan alla funktioner som
på fjärrkontrollen.

SMS:a din värmepump för att styra den
lika enkelt som om du själv var på plats.

Skicka iväg ett SMS för att starta, stänga
av eller ändra temperaturen. Få statusrapport till din mobil om befintlig temperatur
eller vid ev. strömavbrott.

Passande värmepumpsmodeller
Dimensioner (mm)
I Paketet ingår

BxHxD

ME Control
MSZ-GE25/35/50VAH
MSZ-FD25/35/50VABH
75x90x50
ME Control
El Adapter med 3 m kabel
CD manual

Styrmöjligheter
ON/OFF
Kyla/Värme
Önskad Temperaturändring
10°C underhållsvärme (endast MSZ-GE modeller)
Fläkthastighet
4 färdiga scenarion kort (snabb) kommandon
Möjlighet att bygga egna scenarion med kort (snabb) kommandon
Ägarlista (endast vissa personer kan SMS:a eller styra värmepumpen
Info i mobilen vid strömavbrott och vid spänningen åter
Temp. givare finns samt möjlighet att kalibrera denna
Statuskontroll (terminal status, nuvarande temp., batteri nivå, senaste order)
Övrigt
Kontantkort
Köpes separat
Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

Återförsäljare:
www.mitsubishivillavarme.se
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