Danfoss Ally™ on Danfossin uusi älykkäiden
lämmitysratkaisujen edelläkävijä. Danfoss Ally™ on
pilvipohjainen ratkaisu, jonka avulla saat täyden
hallinnan patterilämmitykseen ja vesikiertoiseen
lattialämmitykseen - paikasta riippumatta.
Älykkäiden ominaisuuksien ansiosta varmistat
lämpömukavuuden ja täydellisen sisäilmaston.
Danfoss Ally™ tuotevalikoima sisältää:

Danfoss Ally™ älykäs koti
- entistä älykkäämpänä

• Danfoss Ally™ Gateway
• Danfoss Ally™ Patteritermostaatti
• Integraatio vesikiertoisen lattialämmityksen älykkääseen
Danfoss Icon™ -ohjaukseen
• Kaikki ohjaus tapahtuu Danfoss Ally™ sovelluksella, saatavilla
App Storesta ja Google Play -kaupasta

Danfoss Ally™ tarjoaa täydellisen älykkään lämmitysjärjestelmän edut - yksinkertaisessa ja helppokäyttöisessä
sovelluksessa. Danfoss Ally™: n avulla saat täyden hallinnan
patterilämmityksestä ja vesikiertoisesta lattialämmityksestä
sekä lämmityslaskusta. Lähes mistä tahansa ja milloin
tahansa, olitpa sitten kotona tai tien päällä.

Danfoss Ally™ on täydellinen valinta oli kotonasi sitten patterit,
vesikiertoinen lattialämmitys tai molemmat.

Voit jopa ohjata lämmitysjärjestelmääsi äänelläsi, sillä Danfoss
Ally™ puhuu kaikkien muiden IoT-ystäviesi kanssa.

Smart Home Heating

Ally™ - uusi älykkäiden
lämmitysratkaisujen
edelläkävijä!

Elämä on tarpeeksi monimutkaista.
Älykkään lämmityksen ei tarvitse olla.

iOS ja Android yhteensopivuus
Danfoss Ally™ sovellus on yhteensopiva iOS ja Android -käyttöjärjestelmien
kanssa. Lataa ilmainen sovellus Google Play -kaupuasta tai App Storesta.

Jopa

30 %
energiensäästöt.
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Danfoss Ally™ on Zigbee 3.0 -sertifioitu. Tämä tarkoittaa, että se puhuu samaa
langatonta kieltä kuin tuhat muuta älylaittetta ympäri maailmaa. Antaen
mahdollisuuden yhdistää Danfoss Ally™ nykyiseen älykotisi kokoonpanoon. Ja
tehdä älykkäästä kodistasi vieläkin älykkäämpi.
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Älykäs koti – vieläkin
älykkäämmäksi

Intuitiivinen sovellus
Danfoss Ally™ sovellus on
kirjaimellisesti kaikki mitä tarvitset
ohjataksesi, aikatauluttaaksesi ja
valvoaksesi kotisi lämmitystä missä ja milloin haluat.

Ääniohjattu
Danfoss Ally™ mahdollistaa kotisi
lämmityksen ohjauksen
ääniohjauksella yhdistämällä sen
suosikki digitaalisen apulaisesi
kanssa. Yksinkertaisilla
äänikommennoilla voit
välittömästi säätää lämmitystä
tarpeen mukaan.

Patterit, vesikiertoinen lattialämmitys tai molemmat? Danfoss Ally™
on ratkaisu jokaiseen kotiin ja tarpeeseen. .

Ei enää tarvetta perinteiselle
keskusyksikölle - älypuhelimesi
on ainot mitä tarvitset hallitaksesi
patterilämmitystäsi ja vesikiertoista lattialämmitystäsi.
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App
control from
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Avoin API –
ohjelmistorajapinta

Kustannussäästöjä
aikataulutetulla lämmityksellä
Danfoss Ally™ sovelluksen avulla voit
helposti aikatauluttaa lämmityksesi
sopimaan yhteen päivättäisen
elämänrytmisi ja rutiiniesi kanssa.
Verratonta tarkkuutta ja jopa 30%
energiansäästöt. Unohditko
mukauttaa lämmityksesi kun lähdit
kodistasi? Ei huolta. Sovelluksen avulla
voit helposti säätää lämmitystarvetta
pienemmälle tien päältä - ja nostaa
takaisin - ja palaat kodin lämpöön.
Vain muutamalla painalluksella.
Mukavuus ylös. Kustannukset alas.
Se on yksinkertaisesti niin älykäs.

Helppo asennus
Danfoss Ally™:n asentaminen ja
käyttöönotto on helppoa.
Yksinkertaisuudessaan seuraat vain
sovelluksessa olevaa intuitiivista
opasta – ja olet valmis muutamassa
minuutissa.
Danfoss Ally™ (patteritermostaatti) on
yhteensopiva 95% markkinoilla
olevien venttiilien kanssa.

Up to 30%
energy
savings

Yksi plus yksi on usein kolme.
Danfoss Ally™:n avoin
sovellusliittymä antaa muiden
järjestelmien yhdistää, lukea ja
hyödyntää dataa - tämä tarjoaa
rajattomat mahdollisuudet
kolmansien osapuolten
tuotteille tarjota sinulle
kokonaisvaltaisemman
järjestelmän.
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Huipputarkkaa lämpötilan
hallintaa
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noise
Precise
temp. control

Tutustu tuoteperheeseen ja kaikkii etuihin kotisivuillamme
www.danfoss.fi

Danfossilla olemme olleet lämpötilan
tarkkuudessa edelläkävijöitä vuosikymmenien ajan. Vuodesta 1933 täsmällisesti. Ja tänään korkean lämpötilatarkkuuden varmistaminen on
edelleen DNA: n ydin. Olemme
rakentaneet Danfoss Ally ™ -ohjelmiston
markkinoiden johtavan kokemukseen
nojalla.

