IoT-projektet

Bastu
I friggeboden kommer vi ha en bastu (se röd kvadrat). I anslutning
till den en dusch (se rd ring).

Tylö Harmony

Jag har valt Tylö:s modell Harmony som finns som monteringsfärdig efter att man enkelt kunnat välja mått, träslag, belysning,
inredning och aggregat. Jag kommer välja squaremodellen med
glasparti hörn. Tanken är att man ska kunna se ut mot altanen/
poolen eftersom ytterväggen har ett 800x2000-parti. Egentligen
är bastu som köps monteringsfärdigt klokast, lättast och snabbast,
men efter mycket bra dialoger med Tylö så har vi kommit fram till
at det i mitt fall blir bäst att platsbygga med deras material.
Jag kommer därför att avsluta ytterväggen med ÅB-folie, på reglarna sätter jag sen en luftspalt (22 mm) och direkt på den bastupanel av Asp. Då sparar jag in 45 mm.

Jag kommer välja 2x600 mm lavar, mellan lav och aggregat räcker
30 mm och aggregatet bygger 375 mm.
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Tylö
www.tylo.se
Tylö harmony
https://www.tylo.se/harmonybasturum.html
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Duschtunna

Som grädde på moset kommer vi ha en duschtunna strax utanför
bastun för coola killar och tjejer som vill svalka sig.

Aggregatet Sense Combi Elite

Jag väljer aggregat Sense Combi Elite 8 kW som jag kommer ha
stående framför nedre laven. Det är ingen beröringsrisk eftersom
Tylös beröringsskydd Thermosafe garanterar att yttermanteln
aldrig blir för varm.

Sense Combi Elite är Tylös senaste kombiaggregat som möjliggör
såväl torrbastu, våtbastu och ånga i ett och samma aggregat.
Ångbastu innebär lägre temperatur och betydligt högre luftfuktighet som resulterar i en mjuk och mycket behaglig form av
bastubad. Sen kan jag förgylla bastubadandet genom att tillföra
väldoftande naturella örter eller flytande essenser.

Aggregatet har både standbyläge och "delad effekt" för att göra
bastandet energismart. Med "delad effekt" används bara hela effekten under uppvärmningstiden, därefter går aggregatet automatiskt över i sparläge och bibehåller denna nivå under hela badet.
Med "delad effekt" får man upp till 30% lägre energiförbrukning.

Manöverpanel Elite

Dessutom ingår manöverpanelen Elite . En 4,5-tumsskärm med
full-touch som kan installeras diskret och smidigt, till och medhelt infälld i väggen.
Med Elite har jag kontroll över bastuns alla funktioner så som
temperatur, doft och belysning.

Med Elite kan jag sätta igång min bastun direkt från soffan genom att styra den från min egen telefon med hjälp av Tylös app Wellaccess som är tillgänglig för både iOS och Android.

Lokalt/externt API som man kan integrera mot?

Tyvärr är systemet inte anpassat för att fungera med tredje part
utan det är enbart med Tylös app eller pc-program som systemet
kan styras.
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