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Alde App Start för husvagnar och husbilar

Ny app fjärrstyr camparens värmepanna
I dagarna kommer en app som enkelt hjälper var campare att
styra sin värmepanna från var man än är. Med Alde App Start
kan värmepannan startas och stängas av, dessutom kan el, gas
och temperatur ställas in och kontrolleras med ett enkelt
handgrepp.
Alde App Start heter appen som gör livet enklare för alla som har en
husbil eller en husvagn med Alde värmepanna. Den nyutvecklade
appen är sms-baserad och hjälper till att hålla koll på fordonets
värmesystem. Med Alde App Start installerad i fordon och
smartphone går det lätt att starta värmepannan utan att vara i närheten
av fordonet. Det går också att styra el, gas och temperatur.
Appen installeras enkelt i en smartphone med några enkla knapptryckningar och är lika enkelt att använda.
Lika enkelt är det att installera den tillhörande boxen i fordonet.
– Alde App Start gör frihetskänslan för en campare än större genom att det går att styra värmepannans
manöverpanel var man än befinner dig. När man anländer till fordonet är det redan behagligt varmt, säger
Håkan Streimer, Sales & Marketing Manager på Alde.
Alde tillverkar värmesystem för husbilar och husvagnar. Bakom dagens Alde finns finurlige uppfinnaren
och entreprenören Alde Rask. Redan på 50-talet saknade Alde komfort i den husvagn han lät bygga till sin
familj. På 60-talet lanserade Alde den första värmepannan för fritidsfordon, som snabbt blev
uppmärksammad för sin effektivitet. Än i dag ligger företagets huvudkontor och tillverkning i Färlöv
utanför Kristianstad och i dag är företaget världsledande på sitt område med representation på ett stort
antal marknader.
Alde App Start fungerar för senare Alde 3010-pannor samt alla 3020 pannor.
Alde App Start är gratis och finns att ladda ner både för IOS och android via App Store från april i år.
För att läsa mer om Alde, gå in på www.alde.se
För att ladda ner högupplösta bilder, gå in på www.alde.se
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