
Full 
Control 
no matter where 
you are.

www.lampo.danfoss.com

Danfoss OnLine lisävarusteella voit ohjata ja valvoa lämpöpumppusi toimintaa 
internet yhteyden avulla mistä tahansa matkapuhelimesta, tietokoneesta tai 
tabletista. Voit esimerkiksi alentaa talosi lämpötilaa lomamatkan ajaksi ja korottaa 
sitä ennakkoon kalenteriohjelmalla. Mikäli palaatkin suunniteltua aiemmin; ei hätää 
– OnLine avulla varmistat joka tilanteessa että talo on lämmin silloin kun haluat.  
Voit milloin tahansa tarkistaa OnLine avulla lämmitysjärjestelmäsi toiminnan sekä 
vallitsevan sisälämpötilan. 
Jos jotain yllättävää tapahtuu saat OnLine välityksellä automaattisesti ilmoituksen 
mahdollisesta viasta jolloin sinä, tai huoltoliikkeesi voi reagoida tilanteeseen. 
Sinulla voi luonnollisesti olla useampia lämpöpumppujärjestelmiä valvonnassasi eri 
paikkakunnilla . Sinulla on esim. vapaajanasunto jossa on lämpöpumppu tai sinulla 
on sukulainen joka tarvitsee apua lämmitysjärjestelmänsä huolenpidossa.
OnLinea voit käyttää myös mobiilisovelluksella, joka on ladattavissa Google play ja 
App Store sovelluskaupoista.

Valvo ja säädä lämpöpumppuasi 
etäkäytöllä. Mukava ja hienostunut 
tapa huolehtia lämmityksestä.

Danfoss OnLine



(Edellyttää 3G tai 4G yhteyttä)

• Uusi OnLine voidaan liittää suoraan 
olemassa olevaan laajakaistaan ilman erillisiä 
lisäkustannuksia

• Uuden OnLine avulla asiakas / huoltoliike voi 
varmistua lämpöpumpun toiminnasta sekä 
tarvittaessa tehdä asetusmuutoksia (kuten 
lämpötilaasetteluja, kalenteritoimintoja jne.) joko 
älypuhelinsovelluksen tai PC:n avulla milloin ja 
missä tahansa.

• OnLine ilmoittaa tarvittaessa automaattisesti 
sähköpostin tai sovelluksen avulla käyttäjälle ja/tai 
huoltoliikkeelle mahdollisesta toimintahäiriöstä.

• OnLine on helppo asentaa. OnLine 
kytketään Ethernet kaapelilla suoraan talon 
Internetreitittimeen jolla aikaansaadaan 
toimintavarma ja luotettava yhteys.

• Uusi OnLine voidaan yhdistää kaikkiin Danfoss 
pientalolämpöpumppuihin.

Danfoss OnLine – Toiminnot ja mahdollisuudet

Danfoss Online – Tilaaminen

Danfoss OnLine – Mobiilisovellukset

Danfoss OnLine kytkeytyy lämpöpumppuusi Internetin kautta. Jos sinulla on jo Internetliittymä, voidaan 
lämpöpumppusi suoraan liittää tämän kautta. Tämä tarkoittaa sitä että mitään ylimääräisiä kustannuksia ei 
tule tietoliikennöinnistä.Jos sinulla ei ole aikaisempaa Internetliittymää (esim. kesämökki) suosittelemme että 
hankit erillisen ulkoisen 3G/4G modemin. Koska kaikki lämpöpumpusta lähetetty data varastoidaan ulkoiselle 
palvelimelle , voit olla yhteydessä OnLine yksikköön älypuhelimella, PC:llä tai tabletilla milloin vain mistä päin 
maailmaa tahansa.

Danfoss ei vastaa luettelossa , esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itsellään oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo 
tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss 
A/S tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Danfoss OnLine toimii kaikkien DHP pientalo 
maalämpöpumppujen kanssa.

Tuotenumero:  086L1900
 

Danfoss OnLine AQ toimii DHP-AQ ilma-vesi 
lämpöpumppujen kanssa.

Tuotenumero: 086L1901 

OnLine käyttö mobiilidataverkon kautta.OnLine käyttö kiinteän internetyhteyden kautta

Website:  www.heatpumps.lanonline.danfoss.com
Mobile:  www.heatpumps.lanonline.danfoss.com/mobile

Danfoss OnLine – Miten se toimii?


