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Fjernstyr din varmepumpe
uanset hvor du befinder dig
Med Thermia Online-tjenesten har du mulighed for at fjernstyre og
overvåge din varmepumpe fra hvilken som helst mobiltelefon, computer
eller tablet uanset hvor du befinder dig i verden. For eksempel kan du
sænke temperaturen når du er på ferie og hæve den når du kommer hjem
igen. Kommer du hjem før tid; intet problem - via Online kan du sikre at dit
hus er varmt og behageligt når som helst du har brug for det.
Via Online kan du til enhver tid overvåge, hvordan dit varmesystem fungerer
og hvilken temperatur du har i varmesystemet derhjemme. Med en
indendørs sensor tilsluttet varmepumpen, kan du også se den aktuelle
indetemperatur. Skulle noget uventet skulle løses, får du - alternativt selv
din installatør, hvis du har accepteret dette - øjeblikkelig information om
dette via online. Du har også mulighed for at kontrollere og overvåge flere
faciliteterom nødvendigt, for eksempel hvis du har et sommerhus med dig
varmepumpe eller har pårørende, der har brug for hjælp. flere installationer
hvis nødvendigt; for eksempel hvis du har et sommerhus med en
varmepumpe eller et familiemedlem som har brug for hjælp.
Thermia Online forbinder din varmepumpe med din eksisterende
internetforbindelse. Er der ingen bredbåndsforbindelse tilgængelig er det
også muligt at forbinde via et mobilt 3G/4G modem (leveret af din lokale
teleudbyder). Online app’en er tilgængelig for både Android og iPhone.
Thermia Online er en gratis service, er er inkluderet i al Thermias
villavarmepumper. Nogle varmepumper skal suppleres med et tilbehør
(Thermia Online Kit), der skal tilsluttes Thermia-tjenesten On-line. Bed din
forhandler om flere oplysninger og se sammenligningstabellerne til vores
jordvarmepumper og vores luft / vand varmepumper på thermia.se.
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Thermia Online er forbundet til din
varmepumpe via internettet. Har du
allerede en internetforbindelse kan din
installatør forbinde varmepumpen direkte.
Det betyder, at der ikke er nogen løbende
ekstra omkostninger til datatrafik. Har du
ikke allerede en internetforbindelse (f.eks.
i et sommerhus), anbefaler vi anskaffelse

af en ekstern mobilt 3G/4G modem fra din
lokale teleudbyder.
Da alle data fra varmepumpen er lagret på
en ekstern server kan du tilgå Online når
som helt – log ind fra hvilken som helst
mobiltelefon, computer eller tablet, uanset
hvor du befinder dig i verden.
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Det betyder også, at det er muligt at tilføje
flere brugere til din Online, som derefter
også modtager en e-mail om eventuelle
driftsforstyrrelser.
Download app´en til Thermia Online fra
App Store (iPhone) eller fra Google Play
(Android).

thermia.dk

Thermia AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden yderligere varsel. Thermia Online 201028_DK

Sådan virker det:

