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KOSKETUSNÄYTTÖ JA 
KÄTEVÄT PIKATOIMINNOT 
-HELPPO JA LUOTETTAVA

Pikatoiminnot löytyvät yhdellä kosketuksella näytön 
etusivulta. Järjestelmä tallentaa historiatiedot 

laitteen muistiin.

JOUSTAVA JA MONIPUOLINEN
ÄssäControl mahdollistaa laajat sovellusmahdol-
lisuudet vaativiin tarpeisiin mm. hybridilämmityk-
seen, laajempaan jäähdytykseen ja maatalouteen.

Laajennusmahdollisuutena:

MOBIILI ETÄHALLINTA 
JA VISUAALINEN SEURANTA

ÄssäControl voidaan kytkeä lisävarusteella inter-
nettiin (WLAN, 3G, kiinteä verkko), jolloin laitetta 

voi käyttää ja valvoa mistä vain. 

Vapaa-ajan asunnolle lämmön saa sädettyä 
mukavaksi jo kotoa käsin ja näet kaikkialta mitä 

laitteellesi kuuluu.  

Mittaustietojen ja selkeiden graafisten kuvaajien 
avulla maalämpöpumpun käyttöä voi halutessaan 
optimoida omien käyttötottumusten mukaisesti. 

Tiedot tallentuvat pilvipalveluun.
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1. Huoneenlämpötilan muutos
Lämmityspiirin lämpökäyrän asetusta voidaan 
muuttaa Huonelämpötilan muutos -pikatoimin-
non avulla, jolloin huonelämpötila joko nousee 
tai laskee. Asetusta voidaan muuttaa välillä 
-3°C...+3 °C. Huonelämpötilan muutos -toiminto 
on tarkoitettu hetkellistä lämpötilan muuttamista 
varten.
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2. Käyttöveden tehostus
Käyttöveden tehostus toteutetaan pelkällä maa-
lämmöllä ilman sähkövastusta.
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3. Kotona/Poissa-toiminto
Toimintoa voi käyttää esimerkiksi pidemmän 
lomamatkan aikana. Poissa-toiminto muuttaa 
lämmityspiirien ja varaajan lämpötilaa asetetuksi 
ajanjaksoksi, jonka päättyessä toiminnot palaa-
vat automaattisesti normaalitilaan Kotona-toi-
minnolle.

4. Mittaukset
Maalämpöpumpun toimintaa voidaan seurata 
useiden eri mittaustietojen avulla. Selattavia ar-
voja ovat kaikkien antureiden mittausarvot. Omi-
naisuuksia voidaan laajentaa internetissä olevalla 
pilvipalvelulla, joka kerää ja tallentaa maalämpö-
pumpun mittaustietojen historian.
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5. Ajastustoiminto
Ajastustoiminnolla voidaan ajastaa varaajan ja 
lämmönjakopiirien lämpötiloja eri vuorokauden-
aikoina ja viikonpäivinä. 
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6. Säätökäyrät
Seitsenpisteisellä säätökäyrällä ohjataan tarvit-
taessa kolmea lämmönjakopiiriä, joista yhtä voi-
daan käyttää lämpimän käyttöveden lämpötilan 
ohjaamiseen. Vakiona yhden lämmönjakopiirin 
ohjaus.
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7. Varaajan asetukset
Varaajan perusasetuksilla säädetään varaajan 
ylä- ja alaosan lämpötilarajat vastaamaan koh-
teen lämpimän käyttöveden kulutusta.
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8. Lisävarusteet
Lisävarusteista löytyvät tilaamiesi lisävarustei-
den ohjaukset.
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