
Styr luftkonditioneringen med din smartphone





M Climate är en allsidig Wi-Fi-styrenhet 
för luftkonditionerare.

Allt du behöver är Wi-Fi.

Styr din luftkonditionering med 
din smartphone.
Gör varje märke eller modell av 
luftkonditionerare SMART.
Spara upp till 25% på el.

Upprätthåll perfekt rumstemperatur.



Smart teknologi.

M Climate ansluter till din smartphone 
via Internet. När du skickar ett komman-
do från mobilappen så simulerar 
M Climate luftkonditionerarens fjärrkon-
trol och skickar den IR-signal som mots-
varar fjärrkontrollens kommando.



På landet, i stugan, på jobbet eller fastnat i trafiken…

Starta mobilappen (iOS /Android) och:
Justera temperaturen
Byt funktionsläge
Justera fläkthastigheten

Kontrollera luftfuktigheten

Ställ in timern och spara inställningarna

Starta geolokalisering 



Installation på 3 minuter.
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Ställ M Climate så att det inte finns några 
hinder mellan enheten och 
luftkonditioneraren.

Hämta mobilappen från AppStore eller 
Google Play och följ instruktionerna.

Du behöver inga specialkunskaper för att installera 
M Climate. Så här gör du det på mindre 
än 3 minuter:

Anslut M Climate till ett uttag.



Värdeförslag

Skaffa den! Prova den! Se själv!

LåggG TILL värdet av "smart hem" 
i din portfölj.
Erbjud SMARTA funktioner med 
varje split-system för luftkonditionering. 
Oavsett luftkonditionerarens märke 
eller modell.
Den absolut mest prisvärda lösningen.

Den tekniskt överlägsna lösningen.



Sälj alla märken eller modeller av
luftkonditionerare LÄTTARE: smarta 
funktioner till en bråkdel av kostnaden.

Gör din portfölj mer diversifierad och 
konkurrenskraftig.
Erbjud SMARTA automatiska funktioner 
för luftkonditionerare av alla märken 
och modeller.
Erbjud dina kunder tekniskt överlägsna 
produkter.

Är du en oberoende återförsäljare
av luftkonditionerare?



Denna produkt säljer sig själv!

En nästa generations 
hemautomationsprodukt.
Superenkel självinstallation.

Sparar upp till 25 % på el.

Ökar luftkonditionerarens livslängd 
med upp till 15 %

Tekniskt överlägsen.

Absolut mest prisvärd.

Är du en återförsäljare 
eller grossist?



Följ utvecklingen av Sakernas Internet (IoT).

Spara miljoner på FoU.

Teknik som är klar att integreras i 
luftkonditionerare, varmvattenberedare 
och värmeelement.

Inbyggda SMARTA energibesparande
algoritmer.

Stabil och lätt mobil- och webbteknik.

Tid till marknad – månader i stället för år.

Är du en tillverkare av luft- 
och vattenreningsprodukter?



Få ner dina kostnader och antalet 
underhållsbesök hos kunder.

Använd fjärrövervakning.

Var alltid i tid och förberedd.

Var en proaktiv tjänsteleverantör i 
stället för en reaktiv.

Förse alla dina kunder med häftiga 
automationsfunktioner för smarta hem. 

Öka produkternas livslängd med upp till 15 %

Är du ett HVAC-underhållsföretag?



Globala trender:

Energikostnaderna stiger.

Hur har vi kommit så långt? 

Klimatsvängningarna blir allt kraftigare.

Vi delade en gemensam passion för automation och 
robotteknik. Alltså, var skulle vi investera detta geni för att 
skapa ett avgörande värde?

Konsumenternas köpkraft minskar.

IoT och BIG DATA.

Green-home-automation-filosofin är nu ett faktum.



M Climate – den allsidiga Wi-Fi-styrenheten för luftkonditionerare av split-typ.
Snart kommer du även att möta:

Den mest prisvärda och geniala lösningen.

Hennes syster  - Vicki: 
den smarta ventilen för 

värmeelement.

:
Samt hela familjen- M Climate 

enterprise: en lösning för
smart klimatstyrning 

av byggnader.

Hennes bror  - Bobbi:
den smarta styrenheten för 

varmvattenberedare.





Vi väntar på er...

www.eslat.ee




