Danfoss OnLine

Bedien uw warmtepomp
op afstand Een comfortabele
manier om warm te blijven
Met Danfoss OnLine kunt u uw warmtepomp op afstand bedienen en controleren
vanaf iedere computer, tablet of smartphone waar dan ook ter wereld. U kunt
bijvoorbeeld temperatuur verlagen tijdens een vakantie en verhogen voor u thuis
komt. Door Danfoss OnLine te gebruiken is uw woning altijd comfortabel en warm
op momenten die u kiest.
Op ieder moment van de dag kunt u op afstand uw warmtepomp controleren en
uitlezen. In geval van een alarm kunt u en eventueel uw installateur via een e-mail of
sms op de hoogte gebracht worden. U bent dus gelijk op de hoogte dat er iets mis
is met de warmtepomp. De warmtepomp kan op afstand gereset worden. Het is ook
mogelijk om meerdere warmtepompen te tonen, bijvoorbeeld uw woning en uw
zomerhuisje.
Danfoss OnLine is als app beschikbaar voor zowel iPhone als Android toestellen.

24 u
per dag beschikbaar
en het maakt niet
uit waar u bent

kleincomforttechniek.nl

Danfoss OnLine – functies en voordelen

• Danfoss OnLine kan direct aangesloten worden
op uw breedband zonder extra kosten
• Met Danfoss OnLine weten de gebruiker en
installateur of de warmtepomp wel of niet goed
werkt. En het is mogelijk waarden uit te lezen en
te veranderen via een smart phone, tablet of PC,
waar en wanneer het uitkomt
• Alarmfunctie voor maximale betrouwbaarheid:
Een e-mail wordt verzonden via de app naar de
gebruiker en/of installateur
• Snelle en eenvoudige installatie: sluit de DCM met
een ethernetkabel aan op de Online unit en de
internet router
• OnLine werkt met alle Danfoss warmtepompen
vanaf 2008 ongeacht het type, behalve de DHP-R.
(Voor de DHP-AQ is een andere versie
beschikbaar)

Danfoss OnLine – Hoe werkt het?

Danfoss OnLine is aangesloten via de warmtepomp op internet. Als u al internet heeft is de installatie eenvoudig.
Er zijn geen extra kosten mee gemoeid. Heeft u geen internet dan kunt u toch gebruik maken van OnLine via
een extern 3G/4G modem. Het maakt niet uit wie de internetprovider is. Alle data wordt op een externe server
opgeslagen, waardoor u elk moment van de dag, waar u ook bent, de warmtepomp kunt controleren.

Bestaand breedband

Danfoss OnLine – mobile applications

3G/4G mobiel modem
(In geval dat er geen breedband aanwezig is kan men een
internet connectie maken met een 3G of 4G modem)

Website: www.heatpumps.lanonline.danfoss.com
Mobile: www.heatpumps.lanonline.danfoss.com/mobile
Danfoss OnLine – bestellen

Danfoss OnLine werkt met alle typen behalve de
DHP-R en DHP-AQ en niet met warmtepompen
geproduceerd voor 2008
Artikelnummer: 086L1900

Danfoss OnLine AQ werkt uitsluitend met de
DHP-AQ lucht/water warmtepompen
Artikelnummer: 086L1901
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