
Styr värmepumpen via mobiltelefonen.

IVT Anywhere II

Full kontroll. Gör inställningar efter behov direkt i 
appen - var du än befinner dig.

Spara extra pengar. Använd funktionen  
för underhållsvärme när du inte är på plats.  

Större trygghet. Larmar till appen vid  
driftstörningar. 

Tydlig översikt. Se inne- och utetemparatur och  
anpassa driften efter ditt behov.

Koppla upp via ditt  
trådlösa nätverk.  
Med IVT Anywhere II kan du styra din värmepump var 
du än är. Du kommunicerar direkt med värmepumpen 
via ditt trådlösa nätverk. Du kan smidigt reglera tem-
peraturen och alla värmepumpens styrfunktioner finns 
integrerade. Appen är kompatibel med luft/luftvärme-
pumparna i Aero-serien.



LÄS MER OM IVT ANYWHERE II PÅ IVT.SE

IVT Anywhere II
För att komma igång behöver du tillbehöret IP-Gateway som 
din installatör hjälper dig med. Sedan är Luft/luftvärmepum-
parna i Aero-serien förberedda för appstyrning via trådlöst 
nätverk. Genom att ladda hem appen IVT Anywhere II från 
Google Play eller App Store kan du sedan kommunicera di-
rekt med vämepumpen genom din mobil, var du än befinner 
dig. 

Appen är enkel att förstå och använda. Du kan smidigt reg-
lera temperaturen och alla värmepumpens styrfunktioner 
finns integrerade. Du kan när som helst se husets ute- och 
innetemperatur. Dessutom får du larm om du mot förmodan 

skulle drabbas av ett driftstopp. Har du värmepumpen i ett 
fritidshus är appstyrningen ett särskilt smidigt hjälpmedel 
för att spara ännu mer pengar samtidigt som du garanterar 
att du har koll på temperaturen. Du kan exempelvis ställa in 
värmepumpen på underhållsvärme när du inte är på plats, 
för att sedan enkelt höja temperaturen igen så att det är 
varmt och skönt när du kommer fram. 

Du kan också aktivera värmepumpens kylfunktion om det 
är riktigt varmt väder och få en behaglig temperatur. IVT 
Anywhere II är helt enkelt alla funktioner du behöver, smidigt 
samlade i din mobiltelefon.

Appen finns till både Android och Iphone. 
Du hittar den där appar finns.
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