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“Koppla ihop systemet med Tibber och optimera 
användningen utifrån vad elen kostar per timme.
Rekommenderas!” M3

“Om du vill göra din luftvärmepump eller AC smart 
och uppkopplad, då är detta en riktigt prisvärd  
lösning. Rekommenderas!” Tek.no

Du kan spara upp till 40%      
genom att enkelt göra din 
luftvärme pump smart.

Betyg: 8,5/10

Betyg: 5/5



FUNKTIONER

Förutom automatisering via appen får du 
full överblick över inomhusklimatet i ditt 
hem. Information om temperatur, luftfukt- 
ighet och luftkvalitet. Schemalägg och styr 
med geofencing samt övervaka allting var 
du än befinner dig via Sensibo-appen.
Du kan också aktivera vinterläge för att 
ge frostskydd, så att temperaturen aldrig 
understiger 5 grader. Detta kräver dock att 
din luftvärmepump har stöd för detta. 

INSTALLATION
Sensibo Air är enkel att installera. Allt som 
behövs är en smartphone, Sensibo-appen, 
samt tillgång till ett WiFi-nätverk (2,4 GHz).

INNEHÅLLER

•  Sensibo Air-enhet

•  USB-kabel 1,2 m (USB-A/Micro-USB)

•  Produktblad

Observera att ingen nätadapter finns 
med i paketet. En USB-adapter (som den 
du använder för din telefon) kan användas 
för att driva Sensibo Air.

RÄKNEEXEMPEL

Uträkningen baseras på en modern 
standardvilla som förbrukar 20 000- 
25 000 kWh per år. Utan annan extern 
värmekälla. Direkt elvärme tillsammans 
med värmepump.

Beräkning på 25 000 kWh per år:  
(137 500 kr 5.50 kr/Kwh = 377 kr/dag). 
Spara upp till 55 000 kronor per år och 
sänk din dagliga kostnad till 115 kronor.
(Kwh 5.50 kr, elområde 4, 230103)

Din faktiska kostnad baseras på vilken 
luftvärmepump du har, ålder på ditt hus, 
isolering mm.  

FAKTA

Sensibo Air fungerar tillsammans med alla 
värmepumpar som har IR-fjärrkontroll. 

Styrenhetens mått: 67 x 67 x 17 mm

Kommunikation: WiFi , IR, Bluetooth

Fungerar med: 
Apple Homekit och Google Home

Kompatibla röstassistenter: 
Google Assistant, Amazon Alexa 
och Apple Siri

Garanti: 1 år från tillverkare
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SMARTA SCHEMAN

Spara energi genom att 
sätta ett schema efter 
vilka tider och dagar ni 
är hemma. Då behöver 
luftvärmepumpen aldrig 
vara igång när huset är 
tomt.

GEOFENCING

Sätt platser och avstånd 
så att din luftvärme-
pump stängs av när du 
lämnar ett rum eller 
går hemifrån. Värmen 
kan automatiskt sättas 
igång när du närmar 
dig sommarstugan eller 
kyla ner hemmet innan 
du kommer hem. Din 
luftvärmepump drar helt 
enkelt ingen energi när 
du inte är i närheten.


