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IC5 styrer op til 7 varmepumper fra
samme mobil - uden brug af SMS’er
Varmepumper bliver mere og mere almindelige. Mange har varmepumper
flere steder i huset, værkstedet, sommerhuset og på båden.
Med den nyudviklede og fremtidssikrede IC5’er kan du individuelt styre op
til 7 varmepumper med hver sin IC5 men med samme App og fra den
samme mobiltelefon.
IC5 leveres med tilhørende App, der arbejder med indtastning af data og
fingertouch på både Android og iPhone. Den er uhyre nem at sætte op.
Alle IC5-styringer leveres med indbygget GSM-mobiltelefon og tilhørende
SIM-kort fra Profort/TDC. SIM-kort fra andre udbydere kan også anvendes.
Der medfølger USB strømforsyning.
IC5-enheden kan enten placeres synligt i nærheden af varmepumpens
indedel eller indbygges i denne og dermed være skjult.
Tænd/sluk samt “grundvarme” på 8/10 oC er basale funktioner i IC5.
IC5 sender alarmer til mobilen, hvis temperaturen kommer under
- eller over - dine valgte øvre og nedre grænser. Eller hvis der er strømsvigt.
Med IC5 kan du trinløst regulere rumtemperaturen mellem 17 og 24 oC.
Både hvis der er behov for opvarmning i vinterhalvåret eller hvis der er behov
for nedkøling i sommermånederne.
IC5 har - som den første varmepumpestyring nogensinde - indbygget
fugtighedsmåler og IC5 sender alarmer til mobilen, hvis luftfugtigheden
kommer under - eller over - dine valgte øvre og nedre grænser. Det giver dig
mulighed for at sikre værdierne og hindre fugtskader og dermed råd og svamp.
IC5 har indbygget kalender, så du kan angive den ønskede temperatur på et
hvilket som helst tidspunkt i fremtiden.
IC5 indsamler flere gange dagligt data om rummets temperatur og fugtighed.
Derfor kan du altid gå tilbage i kalenderen og se, hvordan udsvinget har været
i temperatur og luftfugtighed, hvor IC5 er monteret.
IC5 er foruddefineret til at styre varmepumper fra Mitsubishi, LG, Toshiba og
Panasonic. Styring til andre fabrikater kan downloades.

LAVERE ELREGNING
MILJØRIGTIG

FORBEREDT TIL STYRING AF
VARMEPUMPER FRA:

NEM INSTALLATION
DOWNLOAD APP PÅ
WWW.IC5.LINK
(BRUG EVT. QR-KODEN)
FØLG INSTRUKSERNE
PÅ NÆSTE SIDE

STYRING TIL ANDRE FABRIKATER KAN DOWNLOADES
PÅ WWW.IC5.LINK

KOM GODT I GANG MED IC5 APP’EN
STEP

1

• Opsæt ny enhed. Giv enheden et
navn fx. sommerhuset, kælderen
• Vælg varmepumpefabrikat
• Angiv mobilnummeret på det Profort/
TDC kort med fri data, der sidder i
styringen. Det er også muligt at
anvende SIM-kort fra anden udbyder.
I givet fald er det en fordel at kortet
er åbent for data.
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STEP

• Alarmindstillinger. Angiv den
eller de mobiltelefoner, der skal
modtage alarmer. Der kan noteres
op til 24 mobiltelefoner.

• Netværksindstillinger. Vælg mellem
Profort data (medfølgende
SIM-kort), anden udbyder eller
SMS-kommunikation. Man kan ikke
hente historiske data fx. temperatur og fugtighedskurver eller bruge
kalenderfunktion, hvis man vælger
SMS-kommunikation

• Vælg dine alarmindstillinger for
temperatur, fugtighed og strømsvigt

• Gå videre til “næste” trin

• Vælg nedre og øvre grænse for
luftfugtighed. Når fugten bevæger sig
UNDER eller OVER grænserne, sendes
SMS-alarm til de valgte mobiltelefoner

• Gå videre til “næste” trin

4

• Vælg nedre og øvre grænse for
temperatur. Når temperaturen
bevæger sig UNDER eller OVER
grænserne, sendes SMS-alarm til
de valgte mobiltelefoner

• Vælg “Gem opsætning” når alle
mobiltelefoner er indtastet

• Vælg at få alarm ved strømsvigt.
Sker det, sendes SMS-alarm til de
valgte mobiltelefoner
• Gå videre til “næste” trin
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8

• Her kan du hente historiske data
for temperatur og luftfugtighed i det
lokale, hvor IC5 er monteret

Nu er grundindstillingerne foretaget,
og det er nu muligt at vælge i menuen:
• Indstil temperatur her-og-nu
• Planlæg temperatur i fremtiden
via kalender. Se step 7.
• Hente historiske data om temperatur
og luftfugtighed
• Opsætte ny IC5-enhed, der skal
styres med samme App
• Få oversigt over samtlige IC5 enheder

Nu kan man:
• Vælge/indstille idealtemperaturen
med OPVARMNING af lokalet.
Temperaturen vælges ved at flytte
skyderen med fingeren til den
ønskede temperatur.
Aktiver opvarmning ved at prikke
på feltet. Funktionen bruges i de
kolde måneder
• Vælge/indstille idealtemperaturen med
KØLING af lokalet.Temperaturen vælges
ved at flytte skyderen med fingeren til den
ønskede temperatur. Aktiver KØLING ved
at prikke på feltet.
Funktionen bruges i de varme måneder
• Afslut med at klikke på “Send temperatur
indstilling”

• Aktiver kalenderfunktionen og
vælg de tidspunkter og perioder
i fremtiden, hvor der ønskes
bestemt temperatur
• Afslut med at klikke på
“Arkiver temperatur indstilling”

