PRODUKTBLAD

Ontech IR 9016
BESKRIVNING

Ontech IR 9016 är ett tillbehör som ansluts till Ontech GSM 9040 och
gör det möjligt att kontrollera din luftvärmepump på avstånd. Du
flyttar helt enkelt luftvärmepumpens fjärrkontroll till din telefon,
surfplatta eller dator.
Ontech IR 9016 ansluts till Ontech GSM 9040.
Värmepumpar styrs via Ontech Control eller SMS eller appar för Android och Iphone var du än befinner dig.

PB_15225_SE_171109

Ställ temperatur, mode och fläkt. Passar de större märkena av luftvärmepumpar på marknaden.

Teknisk specifikation

Ontech GSM 9040

Ontech Control

•
•
•

Kabel 1,5 meter

•

Kompatibel med följande märken:
Bosch
Mitsubishi
Canvac
Panasonic
Daikin
Qlima
Electrolux
Sanyo
Fujitsu
Sharp
Hitachi
Toshiba
Invest Living
Zibro
IVT
Med flera
LG
Midea

Ontech GSM 9040
För inomhusbruk. Styrbar 230V utgång
med enpolig brytning. Två larmingångar.
Korthållsradio 2,4 GHz kommunicerar med
extraenheter.
Temperatursensor. Inbyggt backup-batteri.
Larmar vid strömbortfall. Pluggas i nätuttag.

Ontech Control är ett gränsnitt för att kommunicera via Internet med din Ontech huvudenhet, Ontech GSM 9025 eller Ontech
GSM 9040. Gränssnittet är webb-baserat
men det finns även appar för Android och
Iphone.
I kontrollpanelen i Ontech Control får du
överblick över alla Ontech-enheter och kan
enkelt styra och göra inställningar.
Informationen i Ontech Control är alltid
uppdaterad med aktuell status för dina
enheter.
I Ontech Control visas temperaturgrafer
över tid och här adminstrerar du användare samt schemalägger av- och tillslag av
reläerna. Du anger också vem larm skall
skickas till och här sköter du betalningar.
Ontech Control utvecklas hela tiden och
nya funktioner kommer i en jämn ström.

Räckvid cirka 7 meter
Total vikt 24 gram inklusive batteri.
Mått 35*65*10 mm.

En originalprodukt från Onvako utvecklad i Sverige

Ontech GSM 9025
För utomhusbruk. Kapslad i enlighet med
IP65. Drivs med 9-30 VDC eller 24 VAC. Batteriadapter medföljer.
Potentialfritt relä 230V /10 A.
Två larmingångar. Korthållsradio 2,4 GHz
kommunicerar med extraenheter.
Temperatursensor. Inbyggt backup-batteri.
Larmar vid strömbortfall.
GPS-mottagare kan anslutas som larmar om
enheten rör sig och anger position, fart och
riktning.

Artikelnummer: 15225
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För mer information, se www.ontechgsm.com/se

