Okos fűtésvezérlés

Ismerje meg az Ally™
alkalmazást, a legújabb
családtagunkat
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A Danfoss Ally™ a Danfoss új vezető megoldása
az okos fűtési megoldások terén. A Danfoss Ally™
felhőalapú, és segítségével bárhonnan teljes mértékben vezérelni tudja radiátorát és meleg vizes
padlófűtését. Mindent kézben tartva garantált a
kényelem és a tökéletes beltéri klíma.
A Danfoss Ally™ termékkínálat tartalma:
• Danfoss Ally™ Gateway.
• Danfoss Ally™ radiátortermosztátok.
• Integráció a Danfoss Icon™ intelligens padlófűtés vezérléssel.
• A teljes megoldás a Danfoss Ally™ alkalmazásból vezérelhető, amely megtalálható az App Store és Google Play
áruházakban.
A Danfoss Ally™ a tökéletes választás Önnek, akár radiátorokkal, akár padlófűtéssel, akár a kettő kombinációjával fűti
otthonát.

A Danfoss Ally™ Zigbee 3.0 tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy
azonos vezeték nélküli nyelvet használ, mint számtalan más otthoni okoseszköz
szerte a világon. Mindez lehetővé teszi, hogy a Danfoss Ally™megoldását
összekösse a meglévő otthoni rendszerével, és otthonát még okosabbá tegye.

Az Ön okos otthona – még okosabb

Intuitív felhasználói felület

Radiátoros fűtés, meleg vizes padlófűtés, vagy kombinált?
A Danfoss Ally™ megoldást kínál minden otthon minden igényére.

A Danfoss Ally™ alkalmazás szó szerint mindent biztosít, amire otthona
fűtésének vezérléséhez, időzítéséhez
és ellenőrzéséhez szüksége lehet
– bárhonnan és bármikor. Nincs
többé vezérlőegység – mostantól
csak az okostelefonjára van szüksége minden fűtőtest és a padlófűtés
szabályozásához és ellenőrzéséhez.

Egyszerű telepítés
A Danfoss Ally™ telepítése egyszerű, mint az egyszeregy. Csak
kövesse az intuitív, lépésről lépésre
haladó útmutatót a Danfoss Ally™
alkalmazásban – és percek alatt
végez! A Danfoss Ally™ a szelepek
95%-ával kompatibilis.

A Danfoss Ally™ lehetővé teszi,
hogy otthona fűtését hangjával
vezérelje; csak kedvenc digitális
asszisztensével kell az alkalmazást összekapcsolnia. Egyszerű
hangutasításokkal azonnal be
tudja állítani a fűtést, ha hirtelen
változtatni szeretne.
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A Danfoss Ally™ alkalmazás segítségével egyszerűen időzítheti fűtését,
hogy megfeleljen mindennapi
életritmusának, ráadásul példátlan
pontossággal és akár 30% energiamegtakarítással. Elfelejtette beállítani
a fűtést indulás előtt? Nem probléma.
Az alkalmazással bármikor leveheti a
fűtést menet közben is – majd ismét
feljebb állíthatja, hogy meleg fogadja
hazatéréskor. Csupán néhány érintéssel. Több kényelem, kevesebb kiadás.
Ennyire okos.
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Nyílt API – készen áll
a jövő fogadására

Akár 30%
energiamegtakarítás

Egy előny gyakran hárommal
is felér. Nyílt API felületével a
Danfoss Ally™ más rendszereknek
is lehetővé teszi, hogy kapcsolódjanak, adatokat olvassanak és
használjanak fel – ezzel végtelen
lehetőségeket nyitva külső termékeknek, hogy a még nagyobb
mértékű összeköttetés élményét
nyújthassák Önnek.
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Fedezz fel a teljes termékskálát és a Danfoss Ally™
minden előnyét a danfoss.hu oldalon!

A Danfoss évek óta vezető a pontos
hőmérséklet-szabályozás terén; hogy
egészen konkrétak legyünk, már 1933
óta. A kimagasló pontosság biztosítása pedig ma is vállalatunk egyik
központi jellemzője. Olyannyira, hogy
a Danfoss Ally™ szoftvert piacvezető
tapasztalatainkra, valamint a termosztátok és szelepek iparágában szerzett
szaktudásunkra építve alkottuk meg.

A kütyük megszállottainak
és a dizájn szerelmeseinek
A Danfoss Ally™ egy csúcstechnológiás okos fűtésrendszer
minden előnyét biztosítja – egyszerű és könnyen használható
alkalmazással. A Danfoss Ally™ segítségével teljes mértékben kontrollálni tudja radiátorait és padlófűtését, mindezek
mellett persze fűtésszámláját is. Gyakorlatilag bárhonnan és
bármikor, akár otthon tartózkodik, akár úton van.
A fűtésrendszerét akár a hangjával is vezérelheti, mivel a
Danfoss Ally™ minden más IoT eszközzel is képes kommunikálni.
A Danfoss Ally™ tervezésekor a forma és a funkcionalitás
ötvözése volt a célunk. Épp annyira izgalmas kütyü a technika
szerelmeseinek, mint amennyire kifinomult a dizájn, és kimagasló a kényelem, amit nyújt.

Az élet épp eléggé bonyolult.
Az okos fűtésvezérlés ne legyen az.

iOS és Android rendszerekkel kompatibilis.
A Danfoss Ally™ iOS és Android rendszerekkel kompatibilis.
Töltse le az alkalmazást ingyen a Google Play vagy az App Store áruházból.
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