
Fjernstyr din                 
luft/luft varmepumpe
Wi Heat

Appen Wi Heat giver dig fuld kontrol over varmepumpen, uanset hvor 

du befinder dig. I appen kan du se drifstinformation, og indstille  

bestemte temperaturer for varme og køling. Du kan også få oplyst den 

aktuelle    rumtemperatur. 

� Fjernstyr din varmepumpe, hvor end du er

� Få overblik over driftsinformationen

� Modtag alarm ved driftsforstyrrelser

� Gør det enkelt at installere og betjene



Fjernstyr din varmepumpe 

- uanset hvor du befinder dig. 

Samtlige Bosch luft/luft varmepumper er  forberedt til at 

kunne fjernstyres. For at kunne fjernstyre skal du bruge  

appen Wi Heat og et WiFi-modul. Appen downloader du 

gratis på App Store eller Google Play. WiFi-modulet køber du 

hos en Bosch installatør. Modulet monteres på din 

varmepumpe, som derefter opkobles til din  trådløse 

netværksrouter. Nu er varmepumpen opkoblet til 

internettet, og du kan fjernstyre den uanset hvor du er.

Enkel at anvende. 

Samtlige funktioner, der findes i varmepumpen, kan styres 

via appen. Du kan indstille opvarmningsperioder, justere 

varmen og se aktuel temperatur. I tilfælde af fejl på varme-

pumpen, modtager du advarsler direkte på din mail.

Smart løsning til sommerhuse.

Har du en luft/luft varmepumpe i dit sommerhus, giver 

appen dig mulighed for at spare penge.  Du kan f.eks. 

indstille varmepumpen på vedligeholdelsesvarme, når du 

ikke er til stede. Du kan skrue op for temperaturen, så der 

igen er skønt og varmt, når du ankommer.  Og er det rigtig 

varmt vejr kan du selvfølgelig aktivere varmepumpens 

kølefunktion. For dig, som udlejer flere feriehuse, kan appen 

styre op til 50 luft/luft varmepumper samtidigt. 

�  Læs mere om vores varmepumper på bosch-climate.dk

Download Wi Heat fra  
App Store eller Google Play. 
Prøv også gerne demoversionen i appen.
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