
Fjärrstyrning till IVT Nordic Inverter.

IVT TOTAL CONTROL

Smidig styrning via sms eller via app  
(Android). 

Spara mer med steglös värmereglering, 
+10 till +30°C. 

Större trygghet med fuktkontroll och  
röklarm via trådlösa sensorer. 

Installation som kräver lite plats. 

Ställ in värmen med 
din mobil.  
Reglera värmen i ditt hus med mobilen.  
IVT Total Control är ett flexibelt tillbehör för 
fjärrstyrning som även kan kompletteras 
med andra funktioner.
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LÄS MER OM IVT TOTAL CONTROL PÅ IVT.SE

IVT Total Control
Med fjärrstyrningssystemet IVT Total Control kan du enkelt 
styra din IVT Nordic Inverter via sms, eller vår app för Android. 
Du kan ställa in värmen helt steglöst från +10°C till +30°C, och 
dessutom reglera fläkthastigheten. När du lämnar ditt hus 
kan du till exempel välja underhållsvärme +10°C, för att sedan 
höja värmen igen lagom tills du kommer tillbaka. Genom 
veckotimer-funktionen kan du också ställa in fasta tider  
då din värmepump automatiskt reglerar temperaturen. 
Det håller nere dina värmekostnader, samtidigt som tempe-
raturen är tillräckligt hög för att motverka mögel och fukt. 

Förutom att du på ett enkelt sätt kan styra din värmepump, 
får du också tillgång till viktig information om värmepumpens 

drift direkt i din telefon. Du kan också få larm vid strömavbrott. 
Kommunikationen mellan de olika delarna i systemet är  
baserad på radioteknik, vilket innebär att du kan placera 
mottagarenheten var som helst i ditt hus. De trådlösa brand-
varnarna larmar med både ljud och sms vid rökutveckling. 
Det är möjligt att ansluta upp till nio trådlösa funktioner. 
Dessutom finns ingångar för start/stopp av olika elektroniska 
apparater eller villalarm. 

Ytterligare en trygghet är funktionen för fuktkontroll. Med 
hjälp av en fuktsensor som kopplas till fjärrstyrningssystemet  
har du kontroll på temperaturen i huset för att enkelt undvika  
dyra och tråkiga fuktskador.

Scanna QR-koden för att ladda hem appen.

Tillbehör
• IR-förlängning • Temperaturgivare 10 m (ute) • Temperatur-
givare 10 cm (rumsgivare) • Fuktsensor • Rökdetektor. 
 
Kravspecifikation för styrning via app
Android 2.3.3 eller högre. IVT KHR-N eller LR-N med installerad 
radionod. Styrning via IR stöds ej. Rekommenderad minsta 
skärmstorlek: 3 tum med skärmupplösning 320x480.

Modell 300-9110V10

Storlek B,L,H 85×85×28 mm

Modell 300-8262V10

Storlek B,L,H 101×75×16 mm

Teknisk fakta Fuktsensor

Teknisk fakta GSM-modul

Modell 300-8309V10

Storlek B,H Ø105x33 mm

Modell 300-8262V10

Frekvens 433,9 MHz

Teknisk fakta Rökdetektor

Teknisk fakta Radionod


