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MELCloud
Mobiele app voor het bedienen van uw warmtepomp
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MELCloud voor PC, tablet of smartphone

MELCloud

Op afstand toegang krijgen tot uw
klimaatsysteem, in alle veiligheid, ...
MELCloud behoort tot de nieuwe generatie cloudgebaseerde
besturingen voor klimaatsystemen van Mitsubishi Electric. Met
onze gratis software regelt u moeiteloos uw installatie, zowel
thuis als onderweg.

En u hoeft zich geen zorgen te maken. De Wifi interface communiceert enkel met onze MELCloud server, beveiligd door
Mitsubishi Electric. Zo kan niemand toegang krijgen tot uw
verwarmingsinstallatie.

De toegang tot uw installaties is nooit zo gemakkelijk geweest.
Het kan online via pc, tablet en smartphone.

De nieuwe MELCloud-onlineservice vindt u op:
www.MELCloud.com. U vindt de mobiele app voor MELCloud
in alle bekende stores: in de App Store van Apple, bij Google
Play™ voor Android en in de Windows Store.

... waar u ook bent
Onze MELCloud applicatie past zich automatisch aan. Het
maakt niet uit of u gebruik maakt van een pc, tablet of smartphone.
Of u nu onderweg of thuis bent en ongeacht het medium waarmee
u online bent – de toegang tot uw installatie verloopt comfortabeler dan ooit.

Beheer uw comfort en energiebesparing
via pc, tablet of smartphone
Eenvoudig regelen
MELCloud biedt een gestructureerd overzicht van de belangrijkste instellingen van
uw installatie. Met één klik kunt u uw toestel online besturen.
MELCloud informeert u continu over de plaatselijke weersituatie en de huidige
kamertemperatuur. Met MELCloud kunt u de gewenste temperatuur, bedrijfsmodus
of ventilatiefunctie van uw installatie aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden.

Vakantiemodus
U gaat met vakantie en ziet er tegen op om voor uw vertrek alle apparaten een voor
een uit te schakelen.
MELCloud doet dit voor u. Met de functie vakantiemodus kunt u uw installaties
automatisch op het gewenste tijdstip in- en uitschakelen.

Vorstbeveiliging
Stel een temperatuurgrenswaarde in. Als de temperatuur onder deze waarde daalt
wordt de verwarmingsmodus van uw warmtepomp ingeschakeld om de minimale
kamertemperatuur te behouden.
Deze functie biedt u het nodige comfort, ook op een koude winterdag als u later dan
gepland thuis komt.

MELCloud

Geniet van gepersonaliseerde sturing,
vanop afstand
Personalisering
Of het nu in uw hoofdverblijfplaats, in uw buitenverblijf of op kantoor is, u kunt alle
locaties beheren op hetzelfde scherm.
Een foto genomen met uw smartphone of tablet wordt geïntegreerd als miniatuur en
vertegenwoordigt de locatie.

Timerprogrammering
Combineer comfort en energiebesparing dankzij de timerfunctie van MELCloud.
In enkele stappen bepaalt u precies wanneer uw installatie ingeschakeld wordt en
wanneer de temperatuur automatisch moet worden verlaagd.
In MELCloud kunt u uw installaties gemakkelijk en snel aanpassen met de timerprogrammering. Heel eenvoudig en via een beveiligde toegang.

Alarmfunctie
En wat als er thuis iets niet klopt? Als een toestel uitvalt, ontvangt u meteen een
foutmelding via e-mail. Zo kunt u snel handelen en staat u niet voor verrassingen.

MELCloud

Ontdek meer over het gebruik
van MELCloud
Ik wil MELCloud gebruiken. Wat moet ik doen?
Om de communicatie tot stand te brengen tussen MELCloud
en uw lucht/lucht warmtepomp hebt u de wifi-adapter
MAC-557IF-E van Mitsubishi Electric nodig.
Neem contact op met uw installateur of met Mitsubishi
Electric via www.mitsubishi-electric.be om contactgegevens
van installateurs te bekomen.

Kan ik MELCloud ook aansluiten op
bestaande installaties?
MELCloud kan op bestaande installaties worden geïnstalleerd.
De vereiste wifi-adapter MAC-557IF-E moet door een installateur worden aangesloten.

Moet de bekabeling van een bestaande installatie worden
aangepast voor MELCloud?
Nee, de wifi-adapter MAC-557IF-E, wordt probleemloos en
zonder wijziging aan de bestaande bekabeling geïnstalleerd.

Welke basisvoorwaarden gelden voor de ingebruikstelling
van het systeem?
U hebt een Mitsubishi Electric lucht/lucht warmtepomp nodig.
Hierop wordt de wifi-adapter MAC-557IF-E op vakkundige
wijze aangesloten.
Een vaste internetverbinding en een actief e-mailadres volstaan
om MELCloud te gebruiken.

Functioneert MELCloud ook zonder internetverbinding?
MELCloud is een onlineservice van Mitsubishi Electric. Een
internetverbinding zonder overdrachtsbeperking (flatrate) is
altijd vereist voor toegang tot MELCloud.

Met welke installaties is MELCloud compatibel?
MELCloud is compatibel met de lucht/lucht warmtepompen uit
de productseries Serie M en Mr. Slim.
Een overzicht van onze compatibele producten vindt u op:
www.mitsubishi-electric.be.
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