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TOSHIBA
Toshiba 

lämpöpumpun 
kontrollointi 

kännykällä

Combi Control’in esittely - innovatiivinen 
Toshiba lämpöpumppuohjain, jota käytät 
kännykälläsi.

Combi Control soveltuu käytettäväksi Toshiba 
ilma-ilmalämpöpumpuissa ja antaa sinulle 
mahdollisuuden vaihtaa lämpöpumppusi tilan, 
huonelämpötilan ja tuuletinnopeuden helposti. 

Combi Control pystyy myös ilmoittamaan 
sinulle matalasta ja korkeasta 
huonelämpötilasta, sähkökatkoksista ja 
palveluajoista.

Säästää rahaa 

  
 Tekee elämästä 

helppoa

 
 

 Helppo asentaa 

Säästää lämmityiskuluissa! Lämmitä taloasi sen aikaa 
kun olet kotona ja anna sen viiletä kun olet poissa.

Sen sijaan, että ajaisit aina kotiin asti muuttamaan 
lämpöpumppusi asetuksia, voit tehdä sen 
kännykälläsi, riippumatta siitä missä olet.

Aseta vain SIM-kortti Combi Control’in, aseta 
Combi Control lämpöpumpun läheisyyteen ja se 
on valmis!

Maahantuoja:
Oy Combi Cool AB
Ruosilantie 14 E
00390 Helsinki
asiakaspalvelu@toshiba-hvac.�
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TOIMINNALLISUUS
Käskyjen lähetys lämpöpumpulle käyttäen ilmaista 
iPhone / Android / Windows -sovellusta

Suunniteltu toimimaan seuraavien Toshiba ilma-ilma 
-lämpöpumppumallien kanssa:
 - Daiseikai 3
 - Daiseikai 5
 - Daiseikai 6
 - Suzumi +
 - AvAnt
 - Console
 - KRT Digital Inverter 
 - XT Digital Inverter

Lämpöpumppukäskyt:
 - Päällä/Pois
 - Käyttöasetukset, KUIVA/VIILEÄ/LÄMPÖ/AUTO
 - Lämpötila-asetukset 16-30 °C
 - Tuulettimen nopeusasetukset, AUTO/MIN/NORM/MAX
 - +8 °C toiminto

Ohjain lähettää hälytyksen:
 - Jos huonelämpötila on matala (välillä 1-16 °C, oletus 5°C) 
 - Jos huonelämpötila on korkea (välillä 16-40 °C, oletus 30°C) 
 - Ei virtaa (välillä 1-48 tuntia, oletus 24h)
 - Palveluaika (1-360 päivää, oletus 180 päivää)
 
Tilapyyntö – tietoja lämpöpumpusta, jonka säädöt on tehty 
Combi Control säätimellä.
(ml. lämpöpumpun käyttötila, tuulettimen nopeustila, lämpötila, 
huonelämpötila, virtatila jne.)
 
Versiopyyntö - tietoja ohjaimesta
(uptime, verkkovahvuus, versionumero jne.)
Sovelluksessa mahdollista ryhmitellä erilaisia lämpöpumppuja
Useiden lämpöpumppujen ohjaus sovelluksessa
Toimii ilman ulkoista virtalähdettä max 36 tuntia

TUOTETIEDOT

Malli Combi Control
Akku Li-ion BL-5C / 3,7 V 1050 mAh
Standardi mikro-USB -adapteri
Tuotekoko (K x P x L) 18 x 76 x 76 mm
Laatikon koko ( K xPL x L ) 60 x 120 x 140 mm
Paino (ilman adapteria) 70g
Laatikon paino 250gr
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Maahantuoja:
Oy Combi Cool AB

LATAA SOVELLUS
TÄSTÄ!


