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Vytápění pomocí mobilního telefonu. 

Pozdravte se s Ally™ - 
Vašim novým úžasným 
členem rodiny 

ally.danfoss.cz 

Kompatibilní se systémy iOS a Android 
Aplikace Danfoss Ally ™ je kompatibilní s operačními  

systémy Android a iOS. 
Stáhněte si aplikaci zdarma z obchodů Google Play nebo App Store 

Pro fanoušky důmyslných 
vynálezů a milovníky  
designu 
Danfoss Ally™ Vám poskytuje všechny výhody plnohodnotného 
inteligentního topného systému – v jednoduché a snadno  
použitelné aplikaci. 
S aplikací Danfoss Ally™ získáte plnou kontrolu nad svými  
radiátory či teplovodním podlahovým vytápěním i nad účtem  
za vytápění. 
Prakticky kdekoli a kdykoli, ať už jste doma, nebo na cestách. 
 
Svůj systém vytápění můžete dokonce ovládat hlasem, neboť  
aplikace Danfoss Ally™ se dorozumívá se všemi dalšími Vašimi  
přáteli propojenými v systému IoT.  
 
Danfoss Ally ™ je navržena tak, aby propojila formu a funkčnost. 
Je to důmyslný vynález pro milovníky techniky, a zároveň  
záležitost nekompromisního designu, vymoženosti a pohodlí. 

Danfoss Ally™ má certifikaci Zigbee 3.0. To znamená, že se dorozumívá stejným  
bezdrátovým jazykem jako spousta dalších inteligentních zařízení v domácnostech 
po celém světě. Umožňuje připojit aplikaci Danfoss Ally™ ke stávajícímu nastavení  i
nteligentní domácnosti. Vaše chytrá domácnost bude ještě chytřejší. 

Život je už sám o sobě dost komplikovaný.      
Není třeba, aby takové bylo i vaše  

inteligentní vytápění. 

Aplikace Danfoss Ally™ je novým průkopníkem  
společnosti Danfoss v oblasti inteligentních řešení 
vytápění. Danfoss Ally™ je založena na cloudovém  
systému, a poskytuje Vám tak plnou kontrolu nad  
radiátory a teplovodním podlahovým vytápěním,  
ať jste kdekoli. Se vším pod kontrolou tak máte  
zajištěné pohodlí a dokonalé vnitřní klima. 
Nabídka produktů Danfoss Ally™ zahrnuje: 

•   Danfoss Ally™ Gateway 
•   Radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™  
•   Integrace s inteligentním ovládáním vašeho podlahového  
    vytápění Danfoss Icon™  
•   Celé řešení řídí aplikace Danfoss Ally™, která je k dispozici          
    v  Google Play a App Store 
 
Danfoss Ally™ je Vaším dokonalým partnerem, ať už je Váš  
domov vyhřívaný radiátory, teplovodním podlahovým  
vytápěním nebo kombinací obojího.  



Objevte celou produktovou řadu a všechny výhody           
aplikace Danfoss Ally™ na ally.danfoss.cz 

Ve společnosti Danfoss jsme po několik  
desetiletí průkopníkem přesnosti teploty.  

Přesněji – od roku 1933. I v dnešní době  
tvoří mimořádná přesnost teploty  

samotnou podstatu naší DNA.  
A to natolik, že jsme software Danfoss  

Ally™ vystavěli na vrcholu našich tržních 
 zkušeností a odborných znalostí v oblasti  

termostatů a ventilů. 

Mimořádná přesnost 
teploty 

Jedna plus jedna často rovná  
se tři. Díky svému otevřenému  

programovacímu rozhraní  
umožňuje aplikace Danfoss Ally™ 

ostatním systémům, aby se  
připojily, četly a využívaly data,  
což dává nekonečné možnosti  

produktům třetích stran, a nabízí 
tak ještě propojenější zážitek.  

Otevřené programovací 
rozhraní aplikace (API)  

– připraveno na budoucnost 

Danfoss Ally™ vám umožňuje  
ovládat vytápění vaší domácnosti  
hlasem tím, že se prostě připojíte  

ke svému oblíbenému digitálnímu 
asistentovi. Pomocí jednoduchých 

hlasových příkazů můžete vytápění 
okamžitě upravit podle náhlé 

 změny potřeby. 

Instalace a nastavení aplikace  
Danfoss Ally™ je tak snadné jako 
napočítat do tří. 
Jednoduše postupujte v aplikaci 
Danfoss Ally™ krok za krokem  
podle intuitivního průvodce 
 – během několika minut jste 
 hotovi! 
 Danfoss Ally™ je kompatibilní 
 s 95 % všech ventilů. 
 

Snadná instalace 

Aplikace Danfoss Ally™ vám umožňuje 
snadno naplánovat vytápění tak, aby  
odpovídalo vašemu každodennímu  
životu a rutinám. S bezkonkurenční  
přesností a až s 30% úsporou energie. 
Zapomněli jste před odchodem  
z domova upravit nastavení vytápění?  
Žádný problém. S aplikací můžete  
vytápění snížit kdykoli za pochodu  
– a pak zase přidat pro návrat do tepla  
domova. Stačí pouze několik kliknutí.  
Komfort stoupá. Náklady klesají.  
Jak inteligentní. 

Úspora nákladů  
s plánovaným vytápěním 

Aplikace Danfoss Ally™ je doslova 
 vše, co potřebujete k ovládání,  
plánování a sledování vytápění  
Vaší domácnosti – odkudkoli  
a kdykoli. 
 
Už nepotřebujete žádnou řídicí  
jednotku – váš smartphone je  
nyní vše, co potřebujete k ovládání  
a sledování všech vašich radiátorů  
a podlahového vytápění. 
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Vaše inteligentní domácnost  ještě chytřejší 
 

Radiátory, teplovodní podlahové vytápění, nebo obojí? Aplikace Danfoss Ally™ nabízí řešení pro každou  
domácnost a každou potřebu. 


