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Air Patrol is een innovatieve warmtepomp controle unit 
die u eenvoudig met uw smartphone bedient. 
U past de functie, temperatuur en de ventilatiesnelheid 
eenvoudig vanop afstand aan.

Wat is IntesisHome? 

IntesisHome geeft u de mogelijkheid om op de meest geavanceerde 
wijze uw AircoHeater te bedienen door gebruik te maken van uw 
smartphone, tablet of PC.

Hoe werkt het? 

U kunt in de Apple APP Store of in de Google Play Store de gratis 
Intesis - App downloaden. Deze maakt verbinding met uw router 
thuis. Door een draadloze Wifi module in de AircoHeater unit te mon-
teren kan deze bediend worden met uw smartphone, tablet of PC.

Monitoren en bedienen van uw AircoHeater 
op afstand via Wifi.  

• Het aan-/uitschakelen van de unit
• Bedrijfsmodus controleren en instellen
• Ventilatorsnelheid controleren en instellen
• Louver instelling controleren of instellen
• Temperatuurinstellingen controleren en temperatuur instellen
• Storingsmeldingen van uw AircoHeater ontvangen

* Niet van toepassing op het type Nevada ‘i’ en LT

Dankzij nieuwe modules communiceren AircoHeaters na 
LON en BACnet ook met KNX en Modbus voor een com-
plete integratie met uw GBS en domoticasysteem.
Voor meer informatie neemt u contact op met uw verkoop-
vestiging. 

Nordic Lite

Functies
On/Off √ √
Mode setting DRY/COOL/HEAT/AUTO √ √
Temperatuur setting 16°C - 30°C √ √
Fan speed setting AUTO/MIN/MEDIUM/HIGH √ √
LOW HEAT (+8/9/10°C) √ √
Alarm via App
Te lage kamertemperatuur (1-16°C, standaard +5°C) √  -
Te hoge kamertemperatuur (17-40°C, standaard 30°C) √  -
Geen voedingspanning (1-48u, standaard 24u) √  -
Jaarlijks onderhoud (1-360dagen, standaard 180d) √  -

Status opvragen
Toestel naam  - √
Warmtepomp functie √ √
Ventilator snelheid √ √
Gewenste kamertemperatuur √ √
Actuele kamertemperatuur √  -
Voeding status √  -
Versie status informatie
Uptime controller √ √
GSM netwerk signaal sterkte √ √
Versie nummer √ √
Controller voeding status √ √
Netwerk informatie (roaming/lokaal) √ √
Extra functies
Groeperen verschillende warmtepompen in 1 App √ √
Verschillende apparaten bedienen vanuit 1 App √ √
Mogelijkheid om 1 eigenaar + 2 gebruikers te 
definiëren of vrij

√  -

3 LED indicatie (Voeding-GSM-IR) √  -
1 LED indicatie  - √
Bevat een duurzame Li ion batterij 
(tot 36u actief na stroomonderbreking)

√  -

Bespaar op uw verwarmingsfactuur. 
Verwarm enkel op dagtemperatuur wanneer u er bent.

Groot comfort.
Waar u ook bent, u kan steeds de temperatuur van de 
warmtepomp bepalen.

Eenvoudige ingebruikname.
Plaats de SIM-kaart in uw Airpatrol en activeer hem 
in de buurt van uw warmtepomp, klaar voor gebruik!

Extra functies op de “Nordic” versie.
Dankzij de temperatuursensor blijft u op de hoogte 
van de klimaattoestand in uw woning.

www.general.be
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UTY-TFNXZ1

Functies 

• Dit is de meest vooruitstrevende manier om uw aircon-
ditioningsysteem op afstand te bedienen met een mo-
biel apparaat zoals een smartphone of tablet.

• Geen aparte stroomtoevoer nodig
• Geschikt voor alleenstaande binnenunits en voor sys-

temen met meerdere binnenunits
• Foutweergave en melding via e-mail

Basisbediening 

• Units in- en uitschakelen
• Modus selecteren (Warm, Koel, Droog,

Automatisch, Ventilatie)
• Ventilatiesnelheid instellen
• Stand van de lamel (richting van de

luchtstroom instellen)
• Kamertemperatuur instellen
• Timer instellen (weektimer)
• ECO-modus instellen

DRAADLOZE LAN-INTERFACE

BEHEER VAN 
MEERDERE AIRCO’S
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