
HOLD STYR PÅ VARMEN MED Profort IR-FJERNKONTROL 
 

Profort IR-fjernkontrol 
Version 3.07 

Med Profort IR-fjernkontrol kan du styre din varmepumpe, selv når du er langt væk fra huset. 

 

Tag din mobiltelefon og send en sms til Profort IR-fjernkontrol.  

 

Profort IR-fjernkontrol sender et infrarødt signal til 

varmepumpen. Pumpen reagerer, som havde du stået 

ved siden af med fjernbetjeningen. 

 

Der vil nu være dejligt varmt, når du 

kommer tilbage til huset. 

 

 

 

Enheden kan f.eks. også alarmere ved temperaturudsving, tænde for vandvarmeren og overvåge, 

at der er strøm i huset. Se mere om andre funktioner på bagsiden.   

For at bruge Profort IR-fjernkontrol som fjernbetjening skal du starte med at gøre enheden klar 

med SIM-kort og sætte strøm til. Er enheden forprogrammeret, er den straks klar til brug, ellers 

skal du først selv overføre informationer fra varmepumpens fjernbetjening.  

GØR Profort IR-FJERNKONTROL KLAR 

SIM-kort  

Anvend et almindeligt SIM-kort fra en valgfri operatør – dog ikke fra teleselskabet 3. Noter 

kortets telefonnummer, det skal fremover benyttes, når du skal sende sms’er eller ringe til 

enheden.   

1. Tjek SIM-kortet. Kom SIM-kortet i en almindelig mobiltelefon. Tjek, at du kan ringe og 

sende beskeder til og fra telefonen.   

2. Deaktiver pinkoden. Mens SIM-kortet er i mobilen, skal du deaktivere pinkoden (se evt. 

hvordan i manualen til din mobiltelefon).    

3. Installer SIM-kortet. Sæt SIM-kortet i Profort IR-

fjernkontrol.  

 

Strøm  
1. Monter strømforsyningen og tænd for enheden 

2. Monter backup-batteriet i stikket  

3. Den røde diode lyser i cirka 30 sekunder og blinker derefter  

langsomt med et enkelt blink 

4. Enheden er nu klar 

  



 

KOD SELV Profort IR-FJERNKONTROL MED 

FUNKTIONER FRA VARMEPUMPENS FJERNBETJENING 

 

1. Klargør varmepumpens fjernbetjening med de ønskede 

funktioner. Det kan f.eks. være en temperatur på 22 °C, 

auto-swing, auto-fan.  

 

2. Tag din mobil og send en sms med teksten: M1 Varm 

(makro-nummer + valgfri tekst – Husk mellemrum). 

Beskeden skal sendes til nummeret på SIM-kortet, der 

sidder i Profort IR-fjernkontrol. Enheden kvitterer med 

OK>> M1 Varm 

 

3. Nu blinker Profort IR-fjernkontrols røde diode hurtigt i 30 

sek. som tegn på, at den er klar til at modtage signalet fra 

fjernbetjeningen. Hold varmepumpens fjernbetjening hen 

imod oversiden af Profort IR-fjernkontrol. Tryk på 

fjernbetjeningen, som skulle du aktivere varmepumpen. 

Det infrarøde signal optages og gemmes nu på plads nr. 1 i 

enheden. 

 

4. Gentag evt. punkt 2-3 for at indspille andre funktioner fra 

fjernbetjeningen f.eks. på makro-nr. 2, 3 osv.  

 

5. Anbring Profort IR-fjernkontrol med siden vendt mod 

varmepumpen. Sluk varmepumpen og send sms: Varm for 

at teste installationen. Enheden svarer med OK>> R1 

 

Reagerer varmepumpen ikke, skal du flytte enheden til en bedre placering. Som ekstraudstyr kan 

du få en IR-svanehals eller et IR-kabel så der er flere muligheder for at placere enheden. 

Svarer Profort IR-fjernkontrol ikke kan det være for dårlig GSM-dækning. Flyt enheden til en 

bedre placering og send sms: OK Signalstyrken skal mindst være 25% i svaret OK>> OK SQ: 

25%  

Læs mere i manualen på www.profort.dk eller cd’en med Profort Pc-program, hvis du har brug 

for yderligere hjælp. 
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STYR VARMEPUMPEN PÅ LANG AFSTAND 

Sms: 1. Send en sms med navnet på makroen f.eks.: Varm  

Profort IR-fjernkontrol afspiller nu det signal, som starter varmepumpen 

med indstillingerne for ’Varm’. 

 2. Du modtager som svar en sms med kvitteringen “OK>> R1“ 

R1 henviser til makronummer 1, R2 til makro 2 osv. 

Ring til enheden: Efter tonen: tast NR på den funktion du ønsker udført (1-9). F. eks. ’1’ 

for ’Varm’. Efter to toner: læg på 

 

10 FORSKELLIGE GENVEJE 

Profort IR-fjernkontrol kan indeholde 10 forskellige signaler fra varmepumpens fjernbetjening. 

De gemmes som ‘makroer’ og nummereres fra 1 til 9 

 

Bemærk, plads nr. 0 er som standard kodet med navet ‘Temp’. Den returnerer den aktuelle 

temperatur i en sms - se endvidere bagsiden.   

 

Makro nr. 1 er udfyldt som i eksemplet med kodning på side 2. Du kan i skemaet nedenfor 

notere hvilket navn og hvilke funktioner, du har tildelt de forskellige makroer. 

 

NR NAVN FUNKTION 

1 Varm 22 °C, auto-fan, auto-sving 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

0 Temp Oplyser temperaturen med sms (forkodet fra fabrikken) 

  



ANDRE FUNKTIONER MED Profort IR-FJERNKONTROL  

 

Få oplyst temperatur 
Send en sms med teksten: Temp 

Du modtager en sms med indholdet OK>> V1 R TEMP 22,1 hvis der er 22,1 grader i rummet. 

 

Kod mobilnumre til at modtage alarm 
Vil du have alarm fra enheden, skal du oprette modtagere til alarmer. 

Send sms: N1 xxxxxxxx (N1 = plads nr. 1 + xxxxxxxx = mobilnummer) Opret evt. modtager nr. 

2 med sms: N2 xxxxxxxx  nr. 3 med sms: N3 xxxxxxxx osv. (max. 25) 

Slet en modtager f. eks. på plads nr. 2 ved at sende sms: N2 

Alarm ved strømafbrydelse 
Ved strømafbrydelse på mere end 30 min. sender enheden sms-beskeden ’POWER FAILURE’. 

Ønskes besked straks, sendes sms: JS eller ingen besked, sms: JF 

 

Modtag temperaturalarm 
Du kan få en alarm, hvis temperaturen passerer et kritisk niveau. 

Send f. eks. sms: V1 M 5 63 så bliver du alarmeret, hvis temperaturen når 5 °C. Send V1 M 5 30 

hvis du både vil have alarm ved 5 °C og ved 30 °C. 

  

Tænd eller sluk gulvvarmen 
Hvis du kobler f.eks. gulvvarme til Proforts IR-fjernkontrols udgang, kan du også tænde og 

slukke med en sms.  

Sms’en S0 (S + nul) slutter relæet og tænder dermed for gulvvarmen. 

Sms’en B0 (B + nul) bryder relæet og slukker således for gulvvarmen. 

 
Enheden kan også bruges som alarmanlæg  
Den har 3 indgange der kan tilsluttes bevægelsesføler, dørkontakter, elmåler, o.l.  

 

Håndter Profort IR-fjernkontrol på internettet 
Gå til www.profort.dk. Opret dig som bruger og se, hvordan du gør. 

 

Læs mere i manualen på cd’en eller installer Profort Pc-program til opsætning af 

enheden, enten via RS232 kabel eller GPRS/Internet. Yderligere vejledninger, f.eks. til at 

opsætte tyverialarm, varmestyring eller GPRS, kan du finde på www.profort.dk under support.  

 

OBS: VIGTIGT MED MELLEMRUM 

Når du sender sms’er til Profort IR-fjernkontrol skal du være opmærksom på følgende: 

 Der skal altid være mellemrum mellem kommandoer og tekst. 

 Laver du mellemrum i den valgfrie tekst til makronavnet, skal det også altid skrives, når 

du anvender makroen. 

                                Profort a/s * Gunnar Clausens vej 3 * DK – 8260 Viby J. * info@profort.dk * www.profort.dk 


