
Ohjaa ilmalämpöpumppuasi fiksusti älypuhelimen avulla.



M Climate on kaiken kattava ilmastointilaitteiden 
Wi-Fi-ohjausjärjestelmä.

M Climate avulla voit ohjata ilmastointilaitettasi älypuhelimella-
si. M Climate voi oppia tapasi ja ohjata ilmastointilaitetta 
puolestasi. Tämä älykäs laite voi säästää jopa 25 % sähkölaskus-
ta, ja pitää samanaikaisesti yllä sopivaa lämpötilaa huoneessasi 
koko ajan.
M Climate pystyy ohjaamaan ja tekemään jokaisesta ilmastointi-
laitteesta “älykkään” merkistä, mallista tai valmistusvuodesta 
riippumatta. Tarvitset vain Wi-Fin.
M Climate asentamiseen ei tarvita erikoistaitoja. Riittää kun 
liität laitteen pistorasiaan ja laitat sen paikalle, josta ilmastoin-
tilaitteesi näkee sen.



Älykäs teknologia.

M Climate liitetään älypuhelimeesi Internetin välityk-
sellä. Kun lähetät käskyn matkapuhelinsovelluksesta, 
ohjaa Melissa ilmastointilaitteesi kaukosäädintä ja 
lähettää käskyä vastaavan IR-signaalin. 



Androidille ja iOS:lle suunnitellun sovelluksemme avulla voit 
muuttaa lämpötilaa, määritellä laitteen toimintatilan, muut-
taa tuulettimen nopeutta tai jopa saada tietoja huoneen 
kosteusprosentista.
Haluaisitko, että ilmastointilaitteesi voisi itse määrittää ja 
ylläpitää haluamaasi lämpötilaa ennen kotiintuloasi 
tai nukkuessasi? Tällä matkapuhelinsovelluksella voit 
helposti asettaa ajastimet etukäteen sovitulle päivämää-
rälle, kellon ajalle ja haluamallesi lämpötilalle.
Melissa ymmärtää, että olet ajamassa kotiin ja kysyy sinulta 
haluatko viileämmän vai lämpimämmän asunnon kotiin 
tullessasi.

Ei haittaa vaikka olisit maalla, huvilalla, 
töissä tai liikenneruuhkassa...



Asennus kestää vain 3 minuuttia.
M Climate asentamiseen ei tarvita mitään 
erikoistaitoja. Kaikki tapahtuu näin vain 3 minuutissa:

1 Työnnä USB-kaapeli paketin mukana tulevaan 
AC/DC-adapteriin.

2 Aseta M Climate paikalle, josta ilmastointilaitteesi 
näkee sen niin, ettei niiden välissä ole mitään 
esteitä.

3 Liitä M Climate sähköpistokkeeseen.

4 Lataa matkapuhelinsovellus AppStoresta tai 
Google Playstä ja noudata helppoja ohjeita.



Erikoistarjous.

Tarjoamme sinulle tuotteen, joka tuo Smart Wi-Fi
toiminnot jokaiseen markkinoilla olevaan IR 
ohjauksella toimivaan ilmalämpöpumppuun, merkistä 
ja mallista huolimatta.

M Climaten on mahdollista tehdä edullisimmastakin
ilmalämpöpumpuista Wifi-toiminnoiltaan yhtä kattavia
kuin kalliimmistakin malleista.

Tuomme sinulle uuden sukupolven energiatehokkaan
tuotteen, joka on kenen tahansa erittäin helppo 
asentaa. Asennus ei vaadi erityistaitoja ja se vie vain
hetken. M Climaten avulla voi säästää jopa 25%
energiankulutuksesta.

Jos olet huoltoyhtiö tai joku muu lämpöpumpun 
huollosta vastaava, vakuutamme että työtaakkasi 
kevenee ja kulusi tulevat pienenemään kun voit 
seurata laitteiden toimintoja ja mahdollisia vikatiloja 
etänä.



M Climate:n valtuutettu
maahantuoja on Costella Oy
Mikäli olet kiinnostunut M Climate:n
jälleenmyynnistä, ota rohkeasti yhteyttä!

Katso lisää: cooperhunter.fi



Kiitos.

Costella Oy
Varastokatu 3

45200 Kouvola
(05) 366 4155

info@costella.fi
cooperhunter.fi




