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Sammanfattning 

Att fjärrstyra sin värmepump gör det möjligt att styra inomhusklimatet även då man inte 

är hemma. Detta passar mycket bra i exempelvis fritidshus då man enkelt kan höja 

temperaturen innan man skall dit och därmed kan njuta av ett behagligt inomhusklimat 

direkt. 

Med dagens fjärrstyrning av Daikins värmepumpar finns två problem. Systemet 

använder GSM-nätet och användaren måste kunna de olika SMS-koderna utantill. 

Fjärrstyrning används oftast i fritidshus på landsbygden och 3G-nätet har idag bättre 

täckning än GSM-nätet på många av dessa platser.  

Målet med examensarbetet är att ta fram ett system som åtgärdar dessa problem.  

Vi börjar med att ta fram en funktionsmodell att utgå från. Går vidare med val av 

hårdvara för modulen, och därefter vidare till mjukvaruutveckling. 

Resultatet av detta examensarbete är ett system för fjärrstyrning av Daikins 

värmepumpar som använder 3G-nätet och enkelt kan styras via en androidapplikation. 
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Abstract 

To remotely control your heat pump makes it possible to control the indoor climate 

from a distance. This fits well in a summer residence, for instance. One can easily raise 

the temperature remotely before leaving and enjoy a comfortable indoor climate 

directly. 

Today’s remote control system of Daikin heat pumps has two problems. The system uses 

the GSM network and the user must remember various SMS codes. Remote control is 

mostly used in homes in rural areas and the 3G network has better coverage than the 

GSM network in many of these places. 

The goal of this thesis is to develop a system that addresses these problems. 

We begin by developing a functional model to start from. Proceeding with the choice of 

module hardware, and then moving on to software development. 

The result of this thesis is a system for remote control of Daikin heat pumps that uses 

the 3G network and easily can be controlled via an Android application.  
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1 Introduktion 

Att fjärrstyra sin värmepump gör det möjligt att styra inomhusklimatet även då man inte 

är hemma. Detta passar mycket bra i exempelvis fritidshus då man enkelt kan höja 

temperaturen innan man skall dit och därmed kan njuta av ett behagligt inomhusklimat 

direkt.   

I dagsläget fungerar fjärrstyrningen av Daikins värmepumpar på följande vis: 

Användaren skickar ett SMS som via GSM-nätet når en mottagare i samma rum som 

värmepumpen. Denna mottagare kontrollerar riktigheten av den mottagna koden och 

sänder därefter ut korrekt IR-signal till den aktuella värmepumpen. GSM-nätet saknar 

dock täckning på stora delar av landsbygden och fjärrstyrningen går således inte att 

använda där. Systemet som används för att styra värmepumpen, att användaren får en 

manual med olika sms-koder för olika kommandon, är även föråldrat. 

 

1.1 Problemformulering 

Problemen med dagens metod: 

 GSM-nätet; Detta nät saknar täckning på stora delar av landsbygden. Då 

fjärrstyrningen ofta används i kundernas sommarstugor är detta ett problem. 

 SMS-styrning; Att behöva använda en manual med olika koder som användaren 

sedan får skicka i ett SMS är både föråldrat och inte användarvänligt. 

Vilket har lett fram till att beställaren eftersträvar en lösning med ny teknik som 

åtgärdar dessa problem.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att anpassa dagens fjärrstyrning av Daikins värmepumpar till 

3G-nätet och s.k. ”smartphones”. 

Vi skall ta fram en modul som kan kommunicera med Daikins värmepumpar över 3G-

nätet. Detta för att utöka antalet platser där fjärrstyrningen kan användas. Vi skall även 

utveckla en mobilapplikation så att systemet blir mer användarvänligt än med dagens 

manuellt inmatade SMS-koder. Användaren skall kunna styra sin värmepump utan att 

behöva kunna de specifika SMS-koder som skickas. 
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1.3 Mål 

Att designa och testa en modul som använder 3G-nätet för att kommunicera med 

Daikins värmepumpar, samt en androidapplikation för att underlätta användandet av 

systemet. 

Alltså: 

 En modul som kan kommunicera över 3G-nätet samt skicka IR-signaler. 

 Modulen skall kunna ta emot SMS-koder, avkoda dessa, och därefter skicka 

korrekt IR-signal. 

 Modulen skall kunna skicka korrekt kodade IR-signaler för Daikins 

värmepumpar. 

 En mobilapplikation med enkelt användargränssnitt, för att användaren skall 

slippa komma ihåg de olika SMS-koderna. 

 

1.4 Avgränsningar 

Ingen batteribackup. 

 

1.5 Krav 

 Sända IR-signaler som kan tas emot av Daikins värmepumpar. 

 Uppkoppling via 3G-nätet. 

 Temperatursensor, för att mäta inomhustemperaturen. 

 Tyst. Eftersom modulen måste placeras i samma rum som värmepumpen får den 

inte störa omgivningen med exempelvis fläktljud. 

 Fungerande mobilapplikation. 

 

 

1.6 Tidsplan 

En tidsplan med viktiga milstolpar utformades vid projektets början.  Denna tidsplan 

kunde hållas projektet ut. (Se Bilaga 1) 
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1.7 Budget 

Två olika budgetar upprättades, en för plattformen Arduino och en för Raspberry Pi. 

Dessa skickades sedan till företaget för utvärdering. 

Företaget gav oss en budget på 4000 kr och meddelade att vi skulle välja den plattform 

vi ansåg lämpligast. 

 

1.8 Uppdragsgivare 

Halmstad Kylteknik AB grundades 1971 och har tack vare lång erfarenhet blivit experter 

och specialister inom industriella kyl- och frysanläggningar, klimatkyla, värmepumpar, 

värmeåtervinning samt luftkonditionering. 
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2 Bakgrund 

Under projektets förberedelsefas studerade vi uppbyggnad och principer för mobil 

kommunikation för att få en genuin förståelse för hur de olika näten fungerar. Även AT-

kommandon för kommunikation med en 3G-enhet samt IR-signaler studerades. 

 

2.1 2G 

2G – andra generationens mobiltelefoni, även kallat GSM. Mobilnätet är uppbyggt av 

basstationer samt ett nätverk som styr dessa. Detta nätverk utgör kärnan i GSM-nätet 

och kallas NSS, Network and Switching Sub-system[1].  

Täckningsområdet för varje basstation kallas cell. Storleken per cell kan variera från 

några hundra meter, till tiotals kilometer[1]. Operatörens frekvensband delas upp i flera 

mindre band, varje basstation använder ett av dessa mindre frekvensband, på så vis 

undgår man störningar från närliggande celler. Användarna i en cell delar på 

tidsluckor(eng. time slots) i frekvensbandet. Detta för att undvika störningar mellan de 

olika mobila enheterna i en cell. GSM nätet använder alltså både FDMA, Frequency 

Division Multiple Access, och TDMA, Time Division Multiple Access[1].  

Mobila enheter har kontakt med sin basstation, det är alltså känt i vilken cell varje enhet 

befinner sig i. När ett samtal kommer kopplar NSS samtalet till korrekt basstation, som 

då sätter upp en kommunikationsväg till enheten[1]. 

I Europa används två olika frekvensband för GSM. GSM900 samt GSM1800. 1800Mhz 

bandet kan hantera fler användare men täckningsytan blir mindre än med 900Mhz 

bandet[2]. 

2.1.1 2.5G 

När ett GSM-nät är utbyggt med teknikerna High-speed Circuit-switched Data (HSCSD), 

General Packet Radio Services (GPRS) eller Enhanced Data Rates for Global Evolution 

(EDGE) utökas hastigheten för dataöverföringar och nätet kallas då 2.5G[2]. 

Med utökade datahastigheter kunde funktioner som krävde högre datahastigheter än 

2G-nätets SMS lanseras[1].  Exempelvis: 

 MMS – Multimedia Messaging Service.  

Meddelanden bestående av t.ex. bilder eller ljud. 

 WAP – Wireless Application Protocol 

Standard som möjliggör kommunikation mellan internet och mobiltelefoner 
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2.2 3G 

3G-nätet, eller UMTS, the Universal Mobile Telecommunications System, är tredje 

generationens nät och är nära besläktat med GSM-nätet. Det använder samma 

nätverksuppbyggnad, däremot krävs nya basstationer och nätet använder högre 

frekvenser än GSM-nätet, omkring 2000Mhz[3]. 

Teknologin som används för radioöverföring i 3G-nätet är W-CDMA, Wideband Code 

Division Multiple Access. Denna teknik baseras till största del på den åtkomstmetod som 

kallas CDMA (Code Division Multiple Access), men nyttjar även TDMA (Time Division 

Multiple Access). Med CDMA kan många användare utnyttja ett visst frekvensområde 

samtidigt. Användarna separeras då genom märkning med unika koder[4].  

W-CDMA använder en bandbredd på 5Mhz. Denna bandbredd tillåter över hundra 

samtida röstsamtal, eller datahastigheter upp till 2 Mbps[5].  

WCDMA består av två standarder[4]: 

 WCDMA-FDD 

Frequency Division Duplex. Huvudstandarden, ofta kallad enbart WCDMA[4].  

Skiljer användare genom både koder och frekvenser. En frekvens används för 

trafik uppströms och en annan frekvens används för trafik nedströms[6]. 

 

 WCDMA-TDD 

Time Division Duplex. Sekundär standard[4]. 

Skiljer användare genom koder, frekvenser och tid. Samma frekvens används 

både upp- och nedströms[6]. Denna standard är främst lämpad för 

inomhusbruk[4].  

Med senare förbättringar av tekniken som HSDPA (High-Speed Downlink Packet 

Access), ökar hastigheten nedströms från 2 Mbps till 14,4 Mbps. I Sverige kallas detta 

ofta för ”Turbo-3G”. 

2.3 4G 

När 4G eller LTE, Long Term Evolution, togs fram låg tyngdpunkten på att möta den 

ökade efterfrågan på snabbare datatrafik och kortare svarstider, detta för att prestandan 

på mobil kommunikation skall komma närmare den fasta[7]. LTE i standardutförande 

tillåter datahastigheter på upp till 100 Mbps nedströms. En version kallad LTE Advanced 

är dock på intåg och kommer tillåta hastigheter på upp till 1 Gbps nedströms[8]. 

Grundteknikerna i LTE-nätet är OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), 

SC-FDMA (Single Channel Orthogonal Frequency Division) samt MIMO (Multiple Input 

Multiple Output)[8]. 

4G nätet är helt ip-baserat, allt skickas via paket oavsett om det gäller data eller 

röstsamtal[9].  



7 
 

2.4 AT-Kommandon 

AT-kommandon togs fram av företaget Hayes. Dessa kommandon användes för att 

skicka instruktioner till modem från datorer. Det var önskvärt att använda en och 

samma kabel istället för att använda en separat för att skicka instuktioner[10].  

AT-kommandon används alltså för att styra olika modem från extern utrustning, likt en 

dator. 

Det finns två typer av AT-kommandon; grundläggande och utökade. De grundläggande 

AT-kommandona används av uppringda telefonmodem. GSM-modem har stöd för de 

utökande AT-kommandona som gör det möjligt att skicka SMS, avläsa signalstyrka 

osv[11]. 

Exempel på grundläggande AT-kommandon är[11]: 

 ATD – Ring upp 

 ATH – Lägg på 

Exempel på de utökade[11]: 

 AT + CMGS – Skicka SMS 

 AT + CSQ – Aktuell signalstyrka 

 

2.5 IR-Signaler 

Infraröda signaler sänds ut i pulser som motsvarar en specifik binär kod[12]. När en 

knapp trycks ned på en fjärrkontroll sänds funktionens binära kod till fjärrkontrollens 

IR-diod. Dioden blinkar då ut den mottagna koden. 

De fullständiga IR-koderna som skickas från en fjärrkontroll innehåller dock mer data än 

det valda kommandot[12].  

Ofta är en komplett IR-kod uppbyggd på följande vis: 

 Startkommando 

 Funktionskod 

 Unik adress –  För att koden skall kännas igen av specifika mottagare. 

 Stoppkommando 

Mottagaren av IR-koden konverterar åter ljuspulserna till den binära motsvarigheten 

och utför därefter korrekt funktion. 
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3 Metod 

 

 

Figur 1 - Funktionsmodell 

 

En funktionsmodell (figur 1) som arbetet utgick från, med början i val av hårdvara för 

modulen, och därefter vidare till mjukvaruutveckling. Under projektets gång hade vi 

veckomöten med vår handledare. Under dessa möten diskuterades den gångna veckans 

arbete och lämpligaste väg framåt. Arbetsgången beskrivs nedan: 

 Förstudie 

 Laborationer IR-koder 

 Beställning och uppbyggnad av hårdvara 

 Design och uppbyggnad av mjukvara 

 Sluttester 
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3.1 Laborationer IR-koder 

En Arduino med IR-mottagare kopplades upp. Mjukvara[13] för inläsning av IR-koder 

laddades ned och modifierades för att möjliggöra utläsning av ettor och nollor från 

rådatan[14].  

Därefter representerades IR-koderna i bytes. Efter att ha testat olika kommandon med 

Daikins fjärrkontroll fann vi att: 

 Bit 1 i Byte 14 styr ON/OFF. 

 Bit 4, 5 och 6 i Byte 14 styr driftläget (HEAT, COLD, FAN). 

 Bitarna i Byte 15 styr temperaturen. 

 Bit 4, 5, 6 och 7 i Byte 17 styr fläkthastigheten. 

 Bit 1 i Byte 22 anger om Powerful-läget skall vara aktiverat. 

 

Testrapporten i sin helhet hittas under Bilaga 2. 

 

3.2 Val av hårdvara 

Vi kom fram till att följande hårdvara var nödvändig: 

 Mikrokontroller 

För att hantera mottagandet av data, avkodning samt styrning av IR-dioder. 

 3G-modul 

För att möjliggöra kommunikation över 3G-nätet 

 IR-dioder 

För att kommunicera med värmepumpen 

 

Det identifierades två möjliga vägar att gå. Att använda en Raspberry Pi tillsammans 

med 3G-dongel eller använda en Arduino Uno med 3G-Shield. 
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3.2.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi (figur 2) är en dator byggd på ett enda kretskort i storlek som ett 

kreditkort. Den har en processor med ARM arkitektur samt 512 MB RAM. Eftersom det 

är en dator körs operativsystemet Raspbian, som är en Linuxversion framtagen speciellt 

för Raspberry Pi. Raspberry Pi har även de in- och utgångar som är brukligt för en dator, 

likt USB-portar, ljud ut osv[15]. 

 

Figur 2 - Raspberry Pi 

 

Fördelar: 

 Lågt pris. 

 PC i litet format, enkelt att koppla in externa enheter. 

 Många färdiga program, exempelvis olika serverprogram för fjärrstyrning. 

Nackdelar: 

 Eftersom en variant av operativsystemet Linux används körs fler tjänster än bara 

vårt program. 

 Fler tjänster utgör större risk för systemfel. 
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3.2.2 Arduino Uno 

Arduino UNO (figur 3) är en utvecklingsplattform utrustad med en 8-bitars 

mikroprocessor som programmeras i Arduinos egen utvecklingsmiljö IDE (integrated 

development enviorment) eller via tredjepartsprogram såsom Visual Studio eller 

Matlab. Programmeringen sker i C/C++[16].  

 

Figur 3 - Arduino Uno 

 

Till Arduino finns olika ”shields” –  kretskort som monteras ovanpå Arduinon och 

erbjuder funktioner som exempelvis motorkontroll och WiFi-anslutning. 

Fördelar: 

 Bra realtidsegenskaper. 

 Dedikerad lösning, endast vårt program körs (mindre chans för mjukvarufel). 

 Färdig 3G-modul som kopplas direkt ovanpå enheten. 

Nackdelar: 

 Dyrare 3G lösning. 

 Inte samma tillgång till olika mjukvaror då alla program måste skrivas av oss. 
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3.3 Val av operativsystem för mobilapplikation 

För utvecklingen av applikationen övervägdes de två största operativsystemen för 

mobila enheter; Apple iOS och Android. 

 

3.3.1 Apple iOS  

Fördelar[17]: 

 Stor marknadsandel 

Nackdelar[17][18]: 

 Kräver licens för distribution av applikationer 

 Slutet – tillåter inte kontroll av enhetens alla funktioner 

 

3.3.2 Android 

Fördelar[17][18]: 

 Stor marknadsandel 

 Fri distribution av applikationer 

 Öppet – tillåter kontroll av enhetens alla funktioner 

Nackdelar[17][18]: 

 Används på många olika typer av enheter. Exempelvis fler skärmstorlekar att 

anpassa sig efter än med iOS. 
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3.4 Mjukvara 

Vi kom fram till att mjukvaran måste kunna utföra följande funktioner(se Figur 1): 

3.4.1 Inbyggd mjukvara 

 Ta emot SMS 

 Radera SMS 

 Avkoda innehållet i ett SMS 

 Skicka IR-signaler 

 

3.4.2 Applikation 

 Spara ett telefonnummer 

 Konstruera koder baserade på aktuell inmatning 

 Sända SMS 

 

Vi började med att ta fram den inbyggda mjukvaran för att säkerställa hårdvarans 

funktion. Därefter pågick programmeringen av applikationen parallellt med vidare 

förbättringar av den inbyggda mjukvaran. 

 

3.5 Sluttest 

När både hårdvaran, dess inbyggda mjukvara samt vår applikation var färdig utförde vi 

tester för att säkerställa funktionen. Detta utfördes genom att montera systemet i ett 

rum med en installerad värmepump och därefter skicka olika kommandon till vår modul 

genom applikationen. Vi kontrollerade att värmepumpen reagerade korrekt på de 

kommandon vi skickade.  
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4 Resultat 

 

4.1 Hårdvara 

Valet föll på lösningen med Arduino Uno då vi ville ha en dedikerad lösning som endast 

kör ett program, det som vi skrivit. Risken för mjukvarukrascher och liknande 

störningar blir därmed mindre.  

 

Figur 4 - Färdig modul 

 

4.1.1 Mikrokontroller 

Mikrokontrollern är en Arduino Uno.  

 

  



16 
 

4.1.2 Arduino 3G-Shield 

Arduino Shield (figur 5) som möjliggör kommunikation över 3G-nätet[19].  

 

Figur 5 - 3G-Shield 

 

4.1.3 IR-Shield 

Vi tillverkade en toppmonterad Shield (figur 6) med fyra IR-dioder[20], en diod mot 

varje väderstreck, samt en temperatursensor[21]. 

 

Figur 6 - IR-Shield 

 

4.2 Val av operativsystem för mobilapplikation 

Vi valde att utveckla vår applikation för Android pga fördelarna med fri distribution och 

operativsystemets öppenhet. Dessutom har vi tidigare erfarenheter av utveckling för 

Android. 
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4.3 Mjukvara 

4.3.1 Inbyggd mjukvara 

Programmerades i Arduino IDE.  

 

Figur 7 - Flödesschema huvudprogram 

 

Den inbyggda mjukvaran (figur 7) väntar på inkommande SMS. När ett SMS mottagits 

kontrolleras dess innehåll. Består innehållet av en kod för uppdatering av 

värmepumpens inställningar skickar modulen motsvarande IR-signal. Består innehållet 

istället av koden för inomhustemperatur utför modulen en temperaturmätning och 

skickar därefter inomhustemperaturen i ett SMS till avsändaren. När önskad åtgärd är 

utförd raderas SMSet. Om innehållet inte kan avkodas till en giltig funktion raderas det 

direkt. 

Mjukvaran använder AT-kommandon för att kommunicera med 3G-shielden. 

Exempelvis används: 

 AT+CMGF=1 

Sätter SMS-läge till text. 

 

 AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\" 

Väljer minnesplatsen SIM-kort. 

 

 AT+CMGR 

Läser in SMS. 
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4.3.2 Applikation 

Programmerades i Eclipse IDE med ADT (Android Developer Tools).  

Applikationen genererar och skickar SMS-koder baserade på de angivna inställningarna.  

Användaren väljer önskade inställningar och trycker därefter på ”Skicka”. Fältens status 

och användarens inmatning kontrolleras. Är kontrollen godkänd konstrueras 

motsvarande kod och skickas till numret som användaren sparat under ”Inställningar”. 

Därefter nollställs fälten och en notifikation om att SMSet är skickat visas. 

Applikationen startar även en Broadcastreceiver[22] för att ta emot SMS från modulen 

och därmed möjliggöra presentation av inomhustemperaturen. Enkelt förklarat skickar 

operativsystemet Android ut en signal när ett SMS mottagits. Applikationens 

broadcastreceiver reagerar på denna signal och kontrollerar om SMSet är från modulens 

telefonnummer, om så är fallet uppdateras fältet för inomhustemperatur under 

inställningar och temperaturen sparas även i minnet. Därefter raderas SMSet.  

Kommunikationen mellan applikation och modul sker alltså helt i bakgrunden, utan 

inblandning av Androids egen SMS applikation. 

(Se Bilaga 3 för applikationens användargränssnitt) 
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4.3.3 SMS-koder 

SMS-koderna är uppbyggda på samma vis som de är för Daikins nuvarande system. 

Första bokstaven anger driftläget: 

 ”C” – Kyla 

 ”H” – Värme 

 ”F” – Fläkt 

Efter driftläget placeras den önskade temperaturen, följt av fläktläget: 

 1 – 5 

 ”A” – Automatiskt 

 ”T” – Tyst läge 

Fläktläget ersätts helt om powerful-läget är valt, då adderas istället: 

 ”P” – Powerful 

Exempel på kompletta koder: 

 C20  Kyla, 20°C. Inget nytt fläktläge valt. 

 H223  Värme, 22°C, Fläktläge 3. 

 F5  Fläkt, Fläktläge 5. 

 C19P  Kyla, 19°C, Powerful. 

 

Vi har även lagt till koden ”T” för att begära en mätning av inomhustemperaturen.  

 

  



20 
 

4.4 Tester 

4.4.1 Modul 

Tester utfördes med Arduinon inkopplad till dator via USB. På datorn kördes seriell 

monitor via Arduino IDE. Varje del av programmet, exempelvis mottagande av SMS, 

byggdes upp och testades separat. Under testerna användes ”serial.print” för att skriva 

ut relevant information. Detta gjorde det enkelt att felsöka, se vad som hände och var det 

gick fel via den seriella monitorn, för att därefter utföra förändringar i koden.  

 

4.4.2 Applikation 

Applikationen testades (tabell 1) på en telefon[23] inkopplad till dator via USB, 

eventuella fel skrevs då ut i Eclipse IDE under körning.  

Exempel på test: 

Angivna inställningar Genererad kod Önskad kod 
Driftläge: Kyla 
Temperatur: 20°C 
Powerful: Av 
Fläktläge: Ej valt 

C20 C20 

Driftläge: Värme 
Temperatur: 20°C 
Powerful: Av 
Fläktläge: Ej valt 

H20 H20 

Driftläge: Kyla 
Temperatur: 19°C 
Powerful: Av 
Fläktläge: Automatiskt 

C19A C19A 

Driftläge: Värme 
Temperatur: 28°C 
Powerful: Av 
Fläktläge: 4 

H284 H284 

Driftläge: Kyla 
Temperatur: 19°C 
Powerful: På 
Fläktläge: Ej valt 

C19P C19P 

Tabell 1 - Test av applikation 

 

  



21 
 

4.4.3 Sluttest av färdigt system 

Vid sluttestet (tabell 3) kopplades systemet in i ett rum med en installerad värmepump 

och alla funktioner testades. Kommandon skickades via applikationen och det 

kontrollerades att värmepumpen reagerade på förväntat vis. Eftersom det inte finns 

någon tvåvägskommunikation går det inte att veta om värmepumpen ställt in exakt det 

som önskats. Det finns däremot en diod på värmepumpen som ändrar färg beroende på 

inställt driftläge (tabell 2). Fläkthastigheten gick även att bedöma via hörsel och känsel. 

Vi har också jämfört de IR-koder vi skickar med de som Daikins fjärrkontroller skickar, 

och dessa stämmer överens. 

Driftläge Färg på värmepumpens diod 
Kyla Blå 
Värme Röd 
Fläkt Vit 
Tabell 2 - Värmepumens diodfärg 

Exempel på test: 

Skickade inställningar  Värmepumpens reaktion 
Starta värmepump  Värmepumpen startade. 

 
 
 

Stäng av värmepump  Värmepumpen stängdes av. 
 
 
 

Driftläge: Kyla 
Temperatur: 20°C 
Powerful: Av 
Fläktläge: 5 

 Blå diod. 
Hög fläkthastighet. 

Driftläge: Kyla 
Temperatur: 20°C 
Powerful: Av 
Fläktläge: 3 

 Blå diod. 
Lägre fläkthastighet. 

Driftläge: Kyla 
Temperatur: 20°C 
Powerful: Av 
Fläktläge: 1 

 Blå diod. 
Låg fläkthastighet. 

Driftläge: Värme 
Temperatur: 25°C 
Powerful: Av 
Fläktläge: 1 

 Röd diod. 
Låg fläkthastighet 

Driftläge: Fläkt 
Temperatur: - 
Powerful: - 
Fläktläge: 5 

 Vit diod. 
Hög fläkthastighet. 

Tabell 3 - Sluttest 
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5 Slutsats 

5.1 Resultat 

Systemet vi tagit fram löser problemen med Daikins nuvarande system och uppfyller de 

mål som sattes upp vid projektets början. Systemet fungerar över 3G-nätet och kan 

kontrolleras via en applikation där användaren inte behöver komma ihåg de olika SMS-

koderna. Eftersom kommunikationen fortfarande sker via SMS är systemet kompatibelt 

med alla mobiltelefoner, även om en applikation endast är framtagen för Android. 

Systemet är helt fristående. För att installera systemet är det enda som behövs vår 

modul och ett SIM-kort, anslut ström och systemet är redo att användas. 

 

5.2 Vidareutveckling 

Eftersom systemet använder 3G-nätet och dess höga datahastigheter skulle enheten 

kunna utvidgas med funktioner som drar nytta av detta. Exempelvis videoövervakning 

för okulär kontroll av husets och värmepumpens status. 

Idag kan användaren skicka en förfrågan om inomhustemperatur till modulen. Modulen 

kontrollerar då den aktuella temperaturen och skickar denna till användaren. Detta 

hade kunnat vidareutvecklas så att modulen med jämna mellanrum kontrollerar 

temperaturen och skickar ett SMS med larm om temperaturen under- eller överstiger 

inställda värden. 

Slutpriset för hårdvaran blev drygt 2000 kr, där 3G-shielden står för omkring 1600 kr. 

Detta kan tyckas dyrt då det finns 3G-mobiltelefoner för endast ett par hundra kronor. 

Vid försäljning av systemet skulle det förmodligen löna sig att konstruera ett kretskort 

med färdiga komponenter istället för att bygga upp systemet med Arduino och Shield. 

 

5.3 Erfarenheter 

Det har varit ett mycket intressant projekt där vi fått använda de kunskaper inom både 

javaprogrammering och programmering av inbyggda system vi fått under vår studietid. 

Vi har också fått mycket nya kunskaper inom de områden som omfattades av projektet. 

Mobilnätens utformning, IR-koders uppbyggnad samt kommunikation med AT-

kommandon. 
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5.4 Samhällsvinster 

Att fjärrstyra sin värmepump kan resultera i positiva effekter för miljön inom följande 

områden: 

 Minskad bilkörning 

Eftersom inomhusklimatet kan kontrolleras på distans elimineras de bilturer som 

tidigare utfördes i liknande syfte. 

 

 Minskad energiförbrukning 

När det på ett enkelt sätt går att reglera inomhustemperaturen ökar 

sannolikheten för att användaren drar ned temperaturen när bostaden inte skall 

besökas. Istället för att låta temperaturen vara på normalnivå för att slippa 

anlända till ett kallt hus, dras temperaturen ned under den tid då bostaden inte 

besöks. Detta resulterar i energibesparingar.  
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6 Diskussion 

Efter de olika testerna har vi konstaterat att systemet fungerar utan kända fel, däremot 

har vi upptäckt områden där det finns utrymme för förbättringar. 

IR-dioderna har för liten spridningsvinkel och enheten måste därför placeras så att en av 

dioderna är riktad direkt mot värmepumpens mottagare. En uppgradering till IR-dioder 

med större spridningsvinkel hade resulterat i att enheten i det närmaste blivit 

runtstrålande. Detta hade medfört att enheten kunnat placeras mer valfritt i det aktuella 

rummet. 

Temperatursensorn som används har visat sig ha låg noggrannhet då 

temperaturresultaten varierar ganska kraftigt och ofta visar en något hög temperatur. 

Genom att montera en temperatursensor med högre noggranhet skulle detta förbättras. 

Vid projektets början övervägde vi att använda tcp/ip kommunikation mellan modul och 

applikation. Då en 3G-telefon inte har en ip-adress på samma sätt som exempelvis en 

dator skulle varje modul kräva unik mjukvara med uppdatering via dynamisk DNS, 

alternativt en server för att sköta kopplingen mellan mobila enheter och moduler. En 

sådan serverlösning skulle kunna möjliggöra inloggning för användare där modulens 

data och annan information kunde presenteras. Användaren skulle också ha möjligheten 

att styra sin modul direkt från webbläsaren. En serverlösning skulle även möjliggöra 

central övervakning av alla enheter som finns kopplade till systemet.  

Detta valdes dock bort till förmån för kommunikation via SMS. Kommunikation via SMS 

medför att vårt system blir helt fristående och inte kräver att en server är online för att 

fungera. Ingen behöver bekosta serverdrift och systemet fungerar så länge det finns 

mobilnät som är kompatibla med dagens standarder, och inte till dagen då någon 

beslutar sig för att stänga en server.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Tidsplan 

 

Viktiga milstolpar: 

 Beställning av hårdvarukomponenter, senast 28/2. 

 Färdig hårdvarudel, senast 31/3. 

 Färdig mjukvarudel, senast 30/4. 

 UtExpo, senast 17/5. 

 

Gantt: 
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8.2 Bilaga 2 – Testrapport IR koder 

 

Termer och förkortningar 

Arduino Arduino Uno Rev. 3 

IR-mottagare IR-mottagare TSOP38238 

 

Genomförande 

Uppkoppling av Arduino och IR-mottagare 

Montera IR-mottagare på Arduino. (Se bilaga 2.1). 

Koppla in USB-kabel mellan dator och Arduino. 

Hämta och modifiera mjukvara 

Ladda ned mjukvara[1] för inläsning av IR-signaler. 

Modifiera mjukvaran för att utläsa ettor och nollor ur rådata. (Se bilaga 2.2) 

Rådatan översätts enligt följande[2]: 

ONE pair: Värden omkring ”425, 1300” = etta. 

ZERO pair: Värden omkring ”425, 440” = nolla. 

Lead-in pair: Värden omkring ”3440, 1745” = start. 

Lead-out pair: Värden omkring ”425, 30, 000” = fördröjning. 

Ladda över program och utför test 

Ladda över programmet på Arduino. 

Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren och tryck ned knapp. 

Arduino skriver ut rådata och ettor & nollor visas i bytes. (Se bilaga 2.3). 

 

Resultat 

Vi lyckades få IR-koder representerade i bytes. Efter att ha testat olika kommandon med 

Daikins fjärrkontroll fann vi att: 

 Bit 1 i Byte 14 styr ON/OFF. 

 Bit 4, 5 och 6 i Byte 14 styr driftläget (HEAT, COLD, FAN). 

 Bitarna i Byte 15 styr temperaturen. 

 Bit 4, 5, 6 och 7 i Byte 17 styr fläkthastigheten. 

 Bit 1 i Byte 22 anger om Powerful-läget skall vara aktiverat. 

 

Sammanfattning av aktiviteter 

Laboration utfördes som beskrivet under ”Genomförande” den 12 mars 2013. 
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Bilagor 

Bilaga 2.1 

  



33 
 

Bilaga 2.2 

int test[30]; 

//Skriver ut rådata 

/* 

Serial.println("\n\r\n\rReceived: \n\rSPACE \t  MARK"); 

for (uint8_t i = 0; i < currentpulse; i++) 

{ 

Serial.print(pulses[i][0] * RESOLUTION, DEC); 

Serial.print(" usec, "); 

Serial.print(pulses[i][1] * RESOLUTION, DEC); 

Serial.println(" usec"); 

} 

 */   

 

//Raderar första värdet i arrayen som är sensorns delay 

for (uint8_t i = 0; i < currentpulse-1; i++) 

{ 

pulses[i][0]=pulses[i][1]; 

pulses[i][1]=pulses[i+1][0];    

} 

 

 

//Skriver ut hela den nya arrayen med rådata 

Serial.println("\n\r\n\rReceived: \n\rSPACE \t  MARK"); 

for (uint8_t i = 0; i < currentpulse; i++) 

{ 

Serial.print(pulses[i][0] * RESOLUTION, DEC); 

Serial.print(" usec, "); 

Serial.print(pulses[i][1] * RESOLUTION, DEC); 

Serial.println(" usec") 

} 

    

//Gör om arrayen med rådata till binär form och presenterar det i bytes 

for (int i = 1; i < currentpulse-1; i++) 

{ 

        if((pulses[i][1] * RESOLUTION)>11000 && (pulses[i][1] * RESOLUTION)<14000) 

        { 

        Serial.print("1"); 

          if(counter2 <=1) 

        { 

              value+=(pow(2,counter2)); 

        } 

        else 

        { 

         value+=(pow(2,counter2)+1); 

        } 

 } 
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else if((pulses[i][1] * RESOLUTION)>28000 && (pulses[i][1] * RESOLUTION)<31000) 

{ 

counter -=2; 

Serial.print("GAP........."); 

} 

else if ((pulses[i][1] * RESOLUTION)>3200 && (pulses[i][1] * RESOLUTION)<5200) 

{ 

Serial.print("0"); 

} 

 

if(((counter-7)%8 )==0 ) 

{ 

counter2=-1; 

test[counter3]=value; 

value=0; 

counter3++; 

Serial.print("\t"); 

Serial.print("||"); 

Serial.print("\t"); 

} 

counter2++; 

counter++; 

} 

 

Serial.println(""); 

counter=0; 

 

//Skriver ut de bytes som påverkas och presenterar det i HEX 

//Serial.println(test[14], HEX ); 

//Serial.println(test[15], HEX ); 

//Serial.println(test[17], HEX ); 

//Serial.println(test[22], HEX ); 

} 
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Bilaga 2.3. 

 

Slutligen vid samma utskrift, rådatan omvandlad: 
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8.3 Bilaga 3 – Applikation 
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