
SMART ACCESS
Nyt on älyä ilmassa!
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Unohditko asettaa kotisi ilmanvaihdon matkoilla-tilaan lähtiessäsi lomamatkalle? Ei huolta, Smart Acces-
sin avulla voit säätää ilmanvaihtoa ja tarkkailla kotisi ilmanlaatua suoraan matkapuhelimestasi, missä ikinä 
oletkin. Sinun tarvitsee vain kytkeä Smart Access ilmanvaihtolaitteeseen, liittää se internettiin ja kaikki ilman-
vaihtolaitteesi tärkeimmät ominaisuudet ovat käytettävissäsi miltä tahansa älylaitteelta!

Älykkäämpi tapa hallita sisäilmaa!

Smart Access Cloud

Smart Accessin avulla hallitset asunnon sisäilmaa suoraan matkapuhelimesta tai miltä tahansa 
älylaitteelta. Samalla saat nopean ja helpon pääsyn CASA-verkkopalveluihimme, jotka auttavat 
sinua milloin tahansa haluat.

Smart Access

Toimintatilan vaihtaminen  
(kotona, poissa, tehostus)
Automatiikan käyttöönotto ja hienosäätö
Ilmanlaatudiagnostiikka
Online-tukipalvelut
Käyttöohjeet ja opasvideot
Huoltopyynnöt
Suodatintilaukset
Muistutukset ja hälytykset sähköpostiin
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Toimintatilan vaihtaminen  
(kotona, poissa, tehostus)
Automatiikan käyttöönotto ja hienosäätö
Ilmanlaatudiagnostiikka
Online-tukipalvelut
Käyttöohjeet ja opasvideot
Huoltopyynnöt
Suodatintilaukset
Muistutukset ja hälytykset sähköpostiin



04 06-04-2022 Oikeus muutoksiin pidätetään.



0506-04-2022 Oikeus muutoksiin pidätetään.06-04-2022 Oikeus muutoksiin pidätetään.

Smart Accessin avulla voit helposti tarkkailla asunnon 
lämpötilaa, sisäilman kosteutta, hiilidioksiditasoja ja 
jopa VOC-tasoja (ilmanlaatu), aina valitsemistasi an-
turoinneista ja automaatikoista riippuen. Mikäli halu-
at lisätä enemmän automatiikkaa ja anturointeja il-
manvaihtolaitteeseesi, se onnistuu helposti tilaamal-
la automatiikkapaketin Smart Accessiin linkitetystä 
verkkokaupastamme!

Asentajalle Smart Access tarjoaa helpomman ja 
nopeamman tavan säätää ilmanvaihto! Asentajan 
3G/4G-asennuspaketin avulla säätäjä voi mennä 
päätelaitteelta toiselle ja ohjata ilmanvaihtokonetta 
suoraan kännykältä, mikä nopeuttaa säätötyötä hu-
omattavasti!

Mikäli tarvitset apua tai opastusta ilmanvaihtoon liit-
tyvissä asioissa, Smart Access on integroitu älykkää-
seen onlinetukipalveluumme; CASAHelpiin. Sen av-
ulla voit suorittaa vianetsinnän, ladata käyttöohjeita, 
katsoa opasvideoita tai jopa tehdä huoltopyynnön. 

Smart Access muistuttaa sinua, kun on aika vaihtaa 
suodattimet. Voit myös tilata aidot ja alkuperäiset 
Swegon CASA -suodattimet helposti ja nopeasti suo-
raan Smart Accessin kautta. Näin varmistat, että 
koneesi toimii parhaiten ja kotona on paras sisäilma.

Millaista ilmaa sinä hengität?

Helpompi ja nopeampi asennus!

Nopea apu ongelmiin

Helppo suodatinvaihto
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Yhdistäminen kiinteään LAN-verkkoon (SMA)
Smart Access -moduulin kaapeli kytketään ilmanvaihtokoneen SEC/SEM -liittimeen. Smart Access yhdistetään inter-
netiin LAN-kaapelilla. 
Toimitussisältö: Smart Access + 2m kaapeli IV-koneelle

Yhdistäminen langattomaan WLAN-verkkoon (SMAW)
Smart Access -moduulin kaapeli kytketään ilmanvaihtokoneen SEC/SEM -liittimeen. WLAN-laite liitetään pisto-
rasiaan ja yhdistetään kodin lähiverkkoon. Yhteys muodostetaan WLAN-laitteen ohjeiden mukaan. Smart Access 
yhdistetään WLAN-laitteeseen LAN-kaapelilla
Toimitussisältö: Smart Access + 2m kaapeli IV-koneelle + WLAN + 2m kaapeli Smart Access
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Smart Accessin käyttöönottamiseksi ilmanvaihtokone on liitettävä internettiin Smart Access 
-moduulin (lisävaruste) avulla. Smart Acces -moduuli voidaan liittää kiinteään internet-verkkoon 
LAN-kaapelilla tai langattomaan verkkoon WLAN-reitittimen avulla. Mobiilireititintä (SMAG) 
käyttämällä asentaja tai huoltomies pystyy hyödyntämään Smart Accessin toimintoja 3G/4G-
yhteyden avulla.

Tekniset tiedot

Art. nro Tuote LVI-numero
SMAW SmartAccess + WLAN-reititin 7906841

Art. nro Tuote LVI-numero
SMA SmartAccess 7906838
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Asentajan 3G/4G -mobiilireititin (SMAG)
Smart Access -moduulin kaapeli kytketään ilmanvaihtokoneen SEC/SEM -liittimeen. Mobiilireitittimeen asennetaan 
SIM-kortti (ei sisälly toimitukseen) ja mobiilireitittimen virtalähde yhdistetään pistorasiaan. 
Toimitussisältö: Smart Access + 2m kaapeli IV-koneelle + 3G/4G router + muuntaja

Art. nro Tuote LVI-numero
SMAG SmartAccess + 3G/4G (ei SIM) 7906842
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