ED

Gjennom halvannet år har vi sammen med Futurehome og høyteknologiselskapet NxTech
utviklet et smart energilager for termisk varme basert på varmtvannsberedere. Løsningen gir
mulighet til både å spare energi, ta ned effekttopper og skape forbrukerfleksibilitet i strømnettet.
Høiax CONNECTED er en helt ny generasjon varmtvannsbereder som gir mulighet til styring
fra mobile enheter og appen myUplink. Den er blant annet kompatibel med Futurehome
(Telia) smarthussystem. Sammen med Futurehome har vi utviklet en sky-løsning, og Høiax
CONNECTED kan nå inngå som en del av smarthjemløsningen. Smartberederen har et
intuitivt display, slik at den også kan betjenes uten APP. Alle funksjoner er kun tilgjengelig
når berederen inngår som en del av FH smarthussystem.
Oppvarming av varmtvann utgjør normalt en stor del av strømforbruket i hjemmet. Med
Høiax CONNECTED kan du nå kontrollere forbruket av strøm og dermed styre unna høye
effekttopper, som kan bli dyre med dagens strømtariffer. Berederen kan fungere som et
energibatteri, fordi den via informasjon fra smarthjemsystemet kan lagre varmtvann når
strømmen er billigst. Man kan også fjernstyre varmtvannsberederen på hytta. (Krever
at man har internettilkobling på hytta.)
Dette er et svært etterlengtet og helt nyskapende produkt innen utvikling av varmtvannsberedere. I dagens samfunn er vi vant til å kontrollere det meste og med CONNECTED vil
man nå kunne få et mer aktivt forhold til berederens energiforbruk.

PRODUKTFORDELER:
æHøiax CONNECTED kan redusere
strømforbruket på flere måter

æIntuitivt display på berederen
æMed myUplink APP styrer du
varmtvannsberederen fra
smarttelefonen

æKan også tilpasses andre

smarthussystemer dersom ønskelig

æMulighet for fjernstyring av

varmtvannsbereder på hytta
(Krever wifi)

æFlere nyttige funksjoner og driftsmodus,
samt automatisk legionella-program

æKompatibel med Futurehome
smarthussystem (Telia)

Type

		

Høiax CONNECTED 200**

Passer for
2-4 pers.

Dia x H

kW

Ø585 x 1191

2

V40* v/ 60oC V40* v/ 75oC Tappekl.
282L

370L

XL

Energikl.
C

NRF. nr
8025262

*V40 = volum ved 40 graders vann (Testtemp. 60 oC)
**Flere størrelser kommer i produksjon fortløpende
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