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MELCloud er den nyeste generation af cloud-baseret styring til
Mitsubishi Electrics varmepumper og klimaanlæg. 
MELCloud giver brugerne problemfri styring af sit varmeanlæg
selvom du er væk fra hjemmet eller bare ligger på sofaen og
slapper af.

MELCloud

MELCloud giver dig mulighed for at fjernstyre 
din varmepumpe eller aircondition og
foretage indstillinger.

Det har aldrig været nemmere at styre dit Mitsubishi Electric
udstyr gennem en bred vifte af PC, Tabletter og Smartphones.



Produktinformation

For mere information kontakt din lokale forhandler

MAC-557IF-E WiFi-adapter

MSZ-SF25/35/50VE   MFZ-KA25/35/50VA

MSZ-GF60/71VE   MFZ-KJ25/35VEHZ

MSZ-EF25/35/50VE   MLZ-KA25/35/50VA

MSZ-FH25/35VE   SEZ-KD25/35/50/60/71VAQ

MSZ-FD25/35VA   SEZ-KA35/50/60/71VA

MSZ-GE25/35/50/60/71VA  SLZ-KA25/35/50VAQ

MSZ-GA25/35/50VA   SLZ-KA25/35/50VA

Følgende indedele kan fungerer med MELCloud via WI-Fi Interface (MAC-5571F-E)

M-serien & S-serien
PCA-RP50/60/71/100/125/140KAQ

PEAD-RP35/50/60/71/100/125/140JA(L)Q

PEA-RP200/250GAQ

PKA-RP35/50HAL

PKA-RP60/71KAL

PLA-RP35/50/60/71/100/125/140BA/BA2/BA3

PSA-RP71/100/125/140KA
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Med MELCloud , en cloud-baseret styring, kan du
nemt fjernstyre din varmepumpe eller aircondition. 
Uanset om du er ude på farten eller slapper af på
sofaen. Eventuelle fejl på varmepumpen vil også
blive vist på din skærm og på anlægget. Du kan
også se temperaturen på installationsadressen
og har adgang til brugersupport .

Hvordan fungerer det?

Der skal anvendes en Wi-Fi -adapter fra Mitsubishi
Electric, for hver varmepumpe / klimaanlæg til
styring af anlægget via MELCloud . Wi- Fi-adap-
tereren skal derefter være i kontakt med dit lokale
trådløse Internettet. Vi anbefaler, at installation
gøres ved en autoriseret installatør , som samtidigt
kontrollere, at anlægget er kompatibelt
med MELCloud.

MELCloud arbejder med Smartphones , Tablets
eller via PC . Applikationen passer til alle kendte
mærker som Apple , Samsung, Nokia, Blackberry
og andre, og sammen med browsere fra Microsoft,
Apple, Google og andre.

Hvor virker det?

MELCloud service er tilgængelig i Europa og
ansøgningen er indgivet af de fleste europæiske
sprog fra starten og flere er planlagt i fremtiden.

Kontakt din lokale Mitsubishi Electric forhandler
at se, om netop din varmepumpe / aircondition
er mulig at styre via MELCloud.


