Thermia Online

Online

Fjernstyr din varmepumpe
uanset hvor du befinder dig
Med det valgfrie tilbehør Thermia Online 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.
På hvilket som helst tidspunkt på dagen kan du bruge Online til at se om dit
varmesystem virker korrekt og hvilken temperatur dit hjem er. Skulle noget
uventet opstå som skal udbedres, vil du - eller din installatør, hvis aftalt straks modtage denne information via Online. Du kan også styre og overvåge 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.
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Thermia Online

Funktioner
Total sikkerhed

Fuldstændig kontrol

√ Overvåg varmepumpen når som helst du vil.

√ Fjernstyr varmepumpen uanset hvor du befinder dig i verden.

√ Alarm funktion – hvis et problem opstår vil du automatisk
modtage en notifikation.

√ Mulighed for at ændre temperaturer og driftsparametre.

√ Alt data er lagret på en ekstern server – skulle din computer
eller din mobiltelefon være utilgængelig, kan du logge på fra
hvilken som helst anden enhed.

√ Kalenderfunktion – tillad Online at sænke temperaturen når du
ikke er hjemme.
√ Hændelsesoversigten lader dig se aktiviteshistorikken.

√ Mulighed for at styre og overvåge adskillige andre
installationer, f.eks., hvis du har et sommerhus eller
familiemedlemmer som har brug for hjælp.

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.
Download app´en til Thermia Online fra App Store (iPhone) eller fra Google
Play (Android). Systemet virker på alle Thermias’ nuværende boligvarmepumper så vel som på Thermia Solid.

Prøv en demo
Du kan allerede nu prøve en demo af Thermia Online på din PC eller mobiltelefon:
På din PC skal du gå ind på hjemmesiden www.online.thermia.se og bruge ”thermiademo” som bruger og ”demo”
som kode.
På din mobiltelefon downloader du blot Thermia Online fra enten App Store (iPhone) eller Google Play ( A n d r o i d )
og vælger demo øverst på login skærmen.
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