
Total 
kontroll 
var du än befinner 
dig.

varme.danfoss.se

Med Danfoss OnLine kan du styra och övervaka din värmepump via valfri 
mobiltelefon, dator och surfplatta, var du än befinner dig i världen. Du kan till 
exempel sänka temperaturen när du är bortrest och höja den lagom till du kommer 
hem. Skulle du komma hem tidigare än beräknat är det inga problem – via OnLine 
ser du enkelt till att huset är varmt och skönt när du vill att det ska vara det.

Via OnLine kan du när som helst kolla hur ditt värme-system arbetar och vilken 
temperatur du har hemma. Skulle något mot förmodan behöva åtgärdas får du, 
alternativt din installatör om ni avtalat detta, omedelbart information om detta via 
OnLine.  

Du har även möjlighet styra och övervaka flera anläggningar om det skulle behövas, 
till exempel om du har ett fritidshus med värmepump eller har anhöriga som 
behöver hjälp. Självklart finns OnLine för både iPhone och Android.

Styr din värmepump på distans
Justera värmen efter dina 
önskemål

Danfoss OnLine



• Nya Danfoss OnLine kopplas upp mot  
din värmepump via internetanslutning

• Med OnLine är din kund eller du som 
installatör alltid uppdaterad om att 
värmepumpen är igång

• Du kan justera inställningar 
(mode, temperatur, kalender) via 
telefonapplikationen eller PC 

• Larmmeddelanden skickas för maximal 
säkerhet via app eller e-mail till  
kund/installatör 

• Snabb och enkel installation: Anslut  
DCM- modulen till din internetanslutning 
med ethernet-kabeln från värmepumpen 
till hemmets router för bästa resultat

• OnLine fungerar med alla våra befintliga 
villavärmepumpar.

Danfoss OnLine – funktioner och fördelar

Danfoss OnLine – beställning

Danfoss OnLine – mobila  applikationer

Har du redan en uppkoppling på plats så kan din installatör plugga in värmepumpen mot denna. Denna lösning
innebär att inga löpande kostnader tillkommer för datatrafiken. Om du inte redan har internetuppkoppling 
(t.ex. i ett fritidshus) rekommenderar vi att skaffa detta via ett externt 3G/4G-modem – valfri leverantör. 
Tack vare att all data som skickas från värmepumpen lagras på en extern server, kan du när som helst komma  
åt OnLine – logga in från valfri smartphone, dator och surfplatta var du än befinner dig i världen. Det innebär 
också att det inte finns någon begränsning av antalet användare för ditt OnLine.

Producerat av Danfoss AB
VD.BQ.F2.07_Sep2014 

Danfoss OnLine fungerar  med samtliga 
villavärmepumpar, förutom DHP-AQ och 
värmepumpar producerade tidigare än 2008
Beställningsnr:  086L1900
 

Danfoss OnLine AQ fungerar endast med DHP-AQ 
luft/vatten värmepumpar

Beställningsnr: 086L1901 

Kundens egna mobila 3G-modemKundens befintliga bredbandsanslutning

(I fall där bredband inte finns tillgängligt kan internetanslutning 
lösas via ett externt 3G- eller 4G-modem)

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

Danfoss OnLine – Hur fungerar det?

Danfoss ansvarar inte för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss bibehåller rättigheten att utföra ändringar på sina produkter, inklusive produkter som redan beställts, utan förvarning, 
så länge som dessa ändringar kan utföras utan att ändra förutbestämda specifikationer. Alla varumärken i denna text tillhör de respektive bolagen. Danfoss och Danfoss logon är varumärken tillhörande Danfoss A/S. 
Eftertryck förbjudes.
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