
ÄLYKÄSTÄ
ETÄOHJAUSTA

Ilmalämpöpumppujen 
ohjauslaitteet

SMART ENERGY 
-JÄRJESTELMÄ

Smart Energy -ohjaus-
järjestelmä tekee Panasonicin 
ilmalämpöpumpusta entistä 
älykkäämmän. Voit ohjata 
ja valvoa kotisi tai mökkisi 
lämmitystä missä ja milloin 
tahansa sekä yhdistää laitteen 
osaksi kodin turvajärjestelmää.



Lataa Verisure-sovellus  
App Storesta, Google Playsta 
tai Windows Storesta.

NÄIN SAAT 
ETÄOHJAUKSEN 
KÄYTTÖÖSI
1. Jos sinulla on jo Verisure-

turvajärjestelmä, tarvitset vain Smart 
Energy -moduulin. Jos sinulla ei ole 
vielä turvajärjestelmää, tarvitset 
Smart Energy Boxin, joka sisältää 
myös VBox Mini -sovittimen.

2. Panasonic-asentajasi asentaa 
Smart Energy -moduulin.

3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään 
osoitteessa verisure.fi/omat sivut.

4. Noudata sivuston ohjeita ja rekisteröi 
Smart Energy -moduuli ja VBox Mini.

5. Lataa Verisure-sovellus puhelimeesi 
App Storesta, Google Playsta tai 
Windows Storesta.

Smart Energy -ohjausjärjestelmä liittää 
Panasonicin ilmalämpöpumpun Verisu-
ren mobiilisovellukseen ja tekee laitteen 
käyttämisestä entistä helpompaa, älyk-
käämpää ja monipuolisempaa. Voit esi-
merkiksi säätää kesäasuntosi lämpöti-
laa puhelimellasi myös silloin, kun et ole 
paikalla.

Kodin lämmityksen ohjailu onnistuu lo-
mamatkalla, vaikkapa, jos matkaa päättyy 
suunniteltua aiemmin.

Verisure-sovelluksella voi sammuttaa 
ja käynnistää pumpun, asettaa lämpötilan, 
säätää puhaltimen nopeutta ja ilmavirran 
suuntaa sekä valita laitteen perustilan. 

Mahdollisuudet kasvavat, jos ilmaläm-
pöpumppu yhdistetään Verisure-turva-
järjestelmään. Näin ohjauksessa voidaan 
hyödyntää järjestelmän muista laitteista 
saatavia tietoja.

Tulevaisuudessa ilmalämpöpumppuun 
voidaan asettaa tapahtumaohjauksia, esi-
merkiksi ohjelmoida se lämmittämään tai 
viilentämään kotia automaattisesti, kun 
turvajärjestelmä kytketään päälle tai pois. 

Jatkossa sovellukseen on myös mah-
dollista yhdistää säätietoja sekä energi-
an hintoja, jolloin saadaan reaaliaikainen 
kuva kodin energiankulutuksesta.

Kulutusta voidaan verrata edelliseen 
viikkoon, kuukauteen tai vuoteen. Puheli-
meen tuleva ilmoitus varoittaa poikkeuk-
sellisesti nousevasta energiankulutuk-
sesta ja auttaa välttymään yllättäviltä 
sähkölaskuilta.

Sovellus tulee tarjoamaan myös vink-
kejä lämpöpumpun käytön tehostamisek-
si ja lämmityskulujen pienentämiseksi.

HALLITSE ENERGIAKULUJASI
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ETÄOHJAUS OSANA 
TURVAJÄRJESTELMÄÄ
Jos talossa on Verisure-
turvajärjestelmä, 
ilmalämpöpumpun liittämiseen 
riittää Smart Energy -moduuli. 
Osana turvajärjestelmää 
ilmalämpöpumppu voi 
säätää kodin lämpötilan 
automaattisesti. Lämpötila 
voi muuttua esimerkiksi sen 
mukaan ollaanko kotona vai 
poissa, nukkumassa tai valveilla.

YHTEENSOPIVUUS
Smart Energy -järjestelmä sopii 
Panasonicin PKE-sarjan 
NE-, QE- ja HE-malleihin sekä 
VE/NKE -ilmalämpöpumppuihin. 
Suomenkielinen Verisure 
-sovellus on ladattavissa iOS-, 
Android- sekä Windows 8 
-laitteisiin.

ETÄOHJAUS 
ITSENÄISESTI
Jos kodissa ei ole Verisure-
turvajärjestelmää, tarvitaan 
ohjausjärjestelmä Smart 
Energy Box, joka sisältää Smart 
Energy -moduulin ja VBox 
Mini -sovittimen. Sovitinosa 
on helppo kytkeä itse, ohjeet 
löytyvät myös Verisuren 
verkkopalvelusta verisure.fi/
omat sivut. Sovitin kytketään 
Ethernet-kaapelilla 
reitittimeen tai modeemiin. 
Smart Energy -moduulin 
asentaa aina valtuutettu 
ja koulutettu Panasonic-
ilmalämpöpumppujen asentaja.

VALTAKUNNALLINEN 
PALVELUNUMERO 
020 703 2222


