IVT Anywhere
Smidig fjärrstyrning via smartphone.

Styr din värmepump var du än är.
Spara mer med semesterfunktion.
Större trygghet.
Larmar vid driftstörningar.
Enkel att installera och använda.
Prisbelönt användargränsnitt.

Med IVT Anywhere kan du styra din värmepump var
du än är. Sänk värmen när du är på semester och höj
den igen på vägen hem för att spara pengar utan att
kompromissa med komforten. Finns till både Android
och Iphone.

IVT Anywhere

Semesterfunktion.
Semesterfunktionen innebär att värmepumpen håller en
temperatur på 15°C när huset står tomt, och sedan automa
tiskt höjer värmen lagom till du kommer hem. Du ställer bara
in vilket datum du är tillbaka från semestern, så sköter IVT
Anywhere resten.

enheten kopplas till din värmepump och ansluts via en kabel
till internet. Sedan är det bara att ladda ned appen till
din Android eller iPhone och göra inställningar direkt i din
smartphone. Systemet är avsett för IVT värmepumpar med
Rego 1000, Rego 2000 och Rego 3000. IVT Anywhere ingår
till värmepumparna IVT Geo 500, IVT Vent 402 och IVT AirX 400.
Finns som tillbehör till övriga modeller.

Enkel installation.
Fjärrstyrningssystemet består av en gateway (kommunika
tionsenhet) och en app till din smartphone. Kommunikations
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En trygg lösning.
IVT Anywhere är ett säkert system. Ingen data sparas centralt,
all information finns istället i din egen kommunikationsenhet.
Dessutom har vi minimerat datatrafiken som skickas mellan
din smartphone och kommunikatonsenheten, för att undvika
dyra telefonräkningar.

Mecka Reklambyrå.

Med IVT Anywhere styr du enkelt din värmepump direkt i din
smartphone. Alla användbara styrfunktioner finns integre
rade i appen som du laddar ned direkt till din Android eller
iPhone. Du kan till exempel reglera temperaturen för värme
och varmvatten. Du kan också göra inställningar för extra
varmvattenproduktion. Om du till exempel sitter på jobbet
och bestämmer dig för att bada bastu med vännerna när du
kommer hem kan du genom några enkla tryck se till att det
finns extra varmvatten till alla som vill duscha.
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