
Høiax CONNECTED
Velg produkt fra listen under

En smart varmtvannsbereder med skyløsning og enkel fjernstyring fra smarttelefonen, både berederen
hjemme og på hytta. Du kan også styre via et brukervennlig display på bereden.

Høiax CONNECTED er aktuell for alle som ønsker å
bytte ut sin gamle bereder, eller for dem som vil
oppgradere til en mer fremtidsrettet
varmtvannsløsning. Høiax CONNECTED brukes som
energilager. Den kan styres slik at den bruker strøm
når den er rimeligere og man har mulighet til å skru
seg av når strømmen er på sitt dyreste.

 

 

Høiax CONNECTED kan redusere strømregningen; den gir deg mulighet til å utnytte de tidspunktene i
døgnet hvor strømmen normalt er billigst
Brukervennlig display på berederen



Med myUplink app har du smart styring av varmtvannsberederen fra smarttelefonen
Mulighet for å styre varmtvannsberederen på hytta fra app (krever wifi)
Flere nyttige funksjoner og driftsmodus, samt automatisk legionella-program
Kompatibel med futurehome smarthussystem
Sjekk ENOVA støtten

 

Futurehome:
Med Høiax CONNECTED varmtvannsbereder i Futurehome kan du optimalisere energibruken din. Du kan sette
ønsket temperatur eller endre modusene på berederen etter ditt behov. Du kan også monitorere forbruket i
sanntid og som historisk data i grafen. 

 

INTEGRER HØIAX CONNECTED MED FUTUREHOME

ENOVA gir nå støtte til forbrukere med smarte varmtvannsberedere med inntil
kr. 5.000,- (inntil 35%).

KRITERIER FOR STØTTEORDNING FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER.

 

Nyttige artikler om HØIAX CONNECTED:
Nå kan du styre varmtvannstanken etter strømprisen

Smart varmtvannsbereder med skyløsning, Ofte stilte spørsmål
 

 

FILMER
Høiax CONNECTED reklamefilm



PASSER FOR MÅL WATTVEKTM3 NRF-NUMMERTAPPEKLASSEVOLUM, LITERENERGIKLASSE

8025262: HØIAX CONNECTED 200 2-4 Ø 585 X 11912000 31 0,448025262 XL 190 C

8025264: HØIAX CONNECTED 300 5-6 PERSONERØ 585 X 16673000 45 0,558025264 XL 283 D

Koble bereder til app (myUplink)
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Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.


