Danfoss Ally™ on Danfossi uus esinumber nutikate
küttesüsteemide valikus. Danfoss Ally™ on
pilvepõhine ja annab sulle kontrolli oma
radiaatorite ja vesipõrandküttesüsteemi üle, kus
iganes viibid. Kontrollitavus annab sulle kindluse ja
mugavuse ja tagab ideaalse sisekliima.
Danfoss Ally™ tootevalik sisaldab:
•
•
•
•

Danfoss Ally™ Gateway Keskkontroller
Danfoss Ally™ Radiaatoritermostaadid
Integreerimine Danfoss Icon™ vesipõrandkütte süsteemiga
Kogu süsteemi juhitakse Danfoss Ally™ App rakendusest,
saadaval App Store'is ja Google Play's.

Danfoss Ally™ on ideaalne valik, kui sinu kodu kütavad
radiaatorid, vesipõrandküte või nende kahe kombinatsioon.

Nutitehnika fännidele
ja disainihuvilistele
Danfoss Ally™ annab sulle kõik täieliku nutikütte süsteemi
hüved – lihtsasti kasutatavas nutirakenduses.
Danfoss Ally™ annab sulle kontrolli radiaatorite
vesipõrandkütte üle. Ja samas ka kontrolli küttekulude üle.
Ükskõik, kus oled ja millal, kodus või eemal.

Nutika Kodu Küte

Tervitame Ally™-t
meie brändi pere uut
liiget

Saad oma küttesüsteemi kontrollida ka oma häälega, Danfoss
Ally™ suhtleb ka sinu teiste IoT seadmetega.
Danfoss Ally™ on loodud vormi ja funktsionaalsuse
ühendamiseks. See on seadeldis tehnikahuvilistele, kuid
samas ka vastus kompromissitu disaini, käepärasuse ja
mugavuse otsimisel.

Elu on niigi keeruline.
Nutiküte ei pea selline olema.

Sobib iOS ja Android seadmetega
Danfoss Ally™ App sobib iOS ja Android seadmetega.
Lae rakendus tasuta alla Google Play'st või App Store'ist.

Kuni

30 %
energiasäästu
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Danfoss Ally™ on Zigbee 3.0 sertifitseeritud. See tähendab, et see räägib sama
juhtmevaba keelt, nagu mitmed muud nutikodu lahendused. See lubab Danfoss
Ally™ lisada sinu olemasolevasse nutikodu süsteemi ja muuta sinu nutikodu
veelgi nutikamaks.

Danfoss ei vastuta võimalike vigade eest kataloogides, reklaamprospektides või muudes trükistes. Danfoss jätab endale õiguse
etteteatamata teha muudatusi toodetes, ka juba tellitud toodetes, nii, et see ei muuda varem kokkulepitud parameetreid. Kõik
käesolevas trükises olevad kaubamärgid on vastavate ettevõtete omandus. Danfoss ja Danfoss logotüüp on A/S Danfoss
kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.

AD350547889689et-010201

© Copyright Danfoss I 2020.08

www.danfoss.com/et-ee/campaigns/dhs/smart-heating/
danfoss-ally/

Sinu nutikodu – veel nutikam

Intuitiivne kasutajaliides

Hääljuhtimine

Radiaatorid, vesipõrandküte või mõlemad? Danfoss Ally™
pakub lahendust igale kodule ja igale vajadusele.

Danfoss Ally™ nutirakendus on
kõik, mida vajad, et seadistada
graafikuid, juhtida ja monitoorida
oma küttesüsteemi, millal ja kus
iganes.
Keskkontrollerit ei ole enam
seinale vaja, nutitelefonist saad
monitoorida ja juhtida oma
radiaator- ja vesipõrandkütet.

Danfoss Ally™ võimaldab sul oma kodu
kütet juhtida ka lihtsalt häälkäsklustega,
kui ta ühendada sinu nutikodu digitaalse
assistendiga. Lihtsate häälkäsklustega
saad muuta kütte seadistust, kui selleks
peaks vajadus tekkima.

Hääljuhtimine

21°C
17 °C

Kütmise
graafik

Nutirakendusega
eemalt juhtimine
from

Open API – valmis
tuleviku lahendusteks

Energiasääst kütmise
graafiku abil
Danfoss Ally™ nutirakendus lubab sul
lihtsasti seadistada kütmise aeggraafikuid vastavalt sinu iganädalasele
rutiinile. Seda rivaalitu täpsusega ja
kuni 30% energiasäästuga. Unustasid
kütet enne kodust lahkumist maha
keerata? Nutirakenduses saad seda
teha ka olles eemal ja enne saabumist
uuesti tagasi lülitada, et saabuda
hubasesse koju. Nii lihtne ongi, lihtsalt
vajuta nuppe ja mugavus tõuseb ja
kulud langevad.

Lihtne paigaldamine
Danfoss Ally paigaldamine ja
seadistamine on lihtne, nagu 1-2-3.
Lihtsalt järgi samm-sammult
intuitiivset juhendit Danfoss Ally
rakenduses ja ongi mõne minutiga
valmis. Danfoss Ally sobib 95%
ventiili tüüpidega.

Kuni 30%
energiasäästu

Üks pluss üks on tihti hoopis kolm.
Avatud API lubab Danfoss Ally´l suhelda
teiste süsteemigdega, et vahetada infot
ja ühilduda. See annab tulevikuks
lõpmatult lahendusi kolmandate
osapoolte süsteemidega sidumiseks, et
tõsta veelgi kodu nutikust.

Vesipõrandküte

Radiator

Lihtne kasutada
(intuitiivne)

API Open
interface

Lihtne
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Suurepärane
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Avasta kogu tootevalik ja kaasnevad hüved Danfoss Ally™ süsteemiga
www.danfoss.com/et-ee/campaigns/dhs/smart-heating/danfoss-ally/

Danfoss on olnud pioneer temperatuuri
juhtimise vallas juba kümnendeid. Juba
aastast 1933. Tänaseni on täpne
temperatuuri juhtimine meie DNA
keskmes. Oleme Danfoss Ally tarkvara
loonud vastavalt oma turuliidri
kogemustele ja teadmistele ventiilide ja
termostaatide alal.

