
Fjärrstyrning för 
ett enklare liv. 
Wi Heat

Appen Wi Heat ger dig full kontroll över värmepumpen, var du än 

 befinner dig. I appen presenteras driftinformation och ger dig 

 möjlighet att ställa in exakt vilken värme eller kyla du vill ha för 

stunden. Du kan dessutom få aktuell   rumstemperatur samt 

 temperaturgrafer  presenterade för dig. 

� Fjärrstyr värmepumpen var du än är

� Få full kontroll på driftinformationen

� Appen larmar till din e-post vid driftstörningar

� Enkel att installera och använda



Fjärrstyr var du än befinner dig. 

Samtliga Bosch luft/luftvärmepumpar är  förberedda att 

kunna fjärrstyras. För att fjärrstyra behöver du appen  

Bosch WiHeat och en WiFi-modulen. Appen laddar du ned 

gratis på App Store och Google Play. WiFi-modulen handlar 

du av din återförsäljare eller Bosch Värmepartner. Modulen 

monteras på din värmepump som sedan kan kopplas upp 

mot din lokala  trådlösa nätverksrouter. Nu är värmepumpen 

 uppkopplad mot internet, och du kan fjärrstyra den var du 

än befinner dig.

Enkel att använda. 

Samtliga styrfunktioner som finns i värmepumpen kan 

styras via appen. Se husets ute- och inne temperatur, reglera 

värme och kyla, få eventuella larm direkt i e-postens inkorg 

om du mot  förmodan skulle drabbas av ett driftstopp. 

Smart lösning för fritidshus.

Har du luft/luftvärmepumpen i ditt fritidshus är 

 fjärrstyrningen ett extra smart hjälpmedel för att spara  

pengar. Du kan exempelvis ställa in värmepumpen på 

 underhållsvärme när du inte är på plats, för att sedan höja 

temperaturen igen så att det är varmt och skönt när du 

kommer dit. Är det riktigt varmt väder kan du självklart 

aktivera värmepumpens kylfunktion och få skön svalka. För 

dig som har flera luft/luftvärmepumpar i samma fastighet, 

eller till exempel i en stugbyanläggning, kan appen styra upp 

till femtio pumpar samtidigt. 

�  Läs mer om våra värmepumpar på bosch-climate.se

Ladda ner Wi Heat gratis från  
App Store eller Google Play.
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