
Op til 23 % energibesparelser  
og flere gode grunde til at vælge 
Danfoss Eco™ 

Sådan styrer du Danfoss Eco™ 

Nem styring via app: Den intuitive og brugervenlige Danfoss 
Eco™ App giver ubesværet styring af din radiatortermostat via 
Bluetooth, mens du er i hjemmet.

Prøv en gratis 
demoversion af 
Danfoss Eco™ App

Download Danfoss Eco™ App

Aktivér Bluetooth

Programmér hver Danfoss Eco™ termostat individuelt

Nem tilslutning til termostat: Danfoss Eco™ termostaten 
gør det nemt for dig at finde ud af, hvilken enhed du styrer. 
Når du forbinder din smartphone med en termostat, 
tændes et rødt lys, når der er oprettet forbindelse.

Meget lavt lydniveau:  Danfoss Eco™ har en lydkvalitet, der  
er den bedste i sin klasse. Termostatens lydniveau ligger under 
30 dBA, hvilket betyder, at du kan sove roligt om natten, 
samtidig med at du sparer energi.
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Prøv Danfoss Eco™ i dag
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Vil du gerne vide, hvilken løsning der passer 
bedst til dit hjem?  
Find svaret på smartvarme.danfoss.dk

Start enkelt ud med én Danfoss Eco™ til dit hjem

Installer den på en af dine radiatorer

Oplev fordelene ved intelligent opvarmning

Opgrader dine andre termostater til Danfoss Eco™
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Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at 
ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også produkter, der allerede er bestilt, forudsat at sådanne ændringer kan foretages 
uden at gøre efterfølgende ændringer nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale er de 
respektive virksomheders ejendom. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Danfoss Smartvarme
Den nemme vej til intelligent opvarmning 



Danfoss Eco™  

Den nemme vej til  
smart radiatorvarme

 Programmerbar komfort, der passer til din daglige rytme: 
Hjemme, Ferie eller Sover/Ude

Styr hver enkelt radiator med Danfoss Eco™ App, eller skru 
op og ned for varmen med termostatens drejefunktion

Bluetooth-teknologi: Programmér hver Eco™ termostat  
i en afstand af op til 10 meter, og kopier let ugeprogrammer  
til øvrige Eco™ termostater via app og Bluetooth-overførsel 

Nem udskiftning, installation og ibrugtagning

Med ny optimal brugerinterface på Danfoss Eco™ har du fuld kontrol 
over din radiatorvarme. Via Bluetooth kan du programmere Danfoss 
Eco™, mens du er i hjemmet, og Eco™ termostaten er derfor den 
perfekte løsning til mindre boliger og lejligheder.

Smartvarme handler om at tilpasse 
varmen til din daglige rytme

– så du opnår en bedre komfort og større 
energibesparelser

Den nemmeste måde at spare energi på derhjemme er ved at skrue  
ned for varmen, når der ikke er behov for den. Når du ikke er hjemme, 
eller når du sover, kan du spare penge på varmen – uden at løfte  
en finger.

Med Danfoss’ udvalg af innovative Smartvarme-løsninger har det aldrig 
været nemmere at forbedre dit indeklima, samtidig med at du sparer 
penge på energien. Vores løsninger gør det muligt for dig at få fuld 
kontrol over varmen i hjemmet ved hjælp af intuitive apps, der 
programmerer varmen ud fra din daglige rytme. 

Danfoss Smartvarme har en løsning til ethvert hjem og behov –  
fra en enkeltstående intelligent radiatortermostat til et komplet 
Smartvarme-system med fuld kontrol – hvor som helst og når  
som helst.
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Danfoss Ally™  

Den komplette oplevelse  
af Smartvarme fra dag ét

Det intelligente system justerer din varme, alt efter om  
du er: Hjemme, På ferie eller Sover/Ude

Kan styre både radiator- og gulvvarme via Danfos Ally™ App

Benyt din smartphone som fjernbetjening uanset hvor du 
befinder dig – hele løsningen er styret fra Danfoss Ally™ App 

Styr din varmeløsning via din stemme, da Danfoss Ally™ 
kommunikerer med dine andre IoT-venner

Danfoss Ally™ giver let adgang til at fjernstyre din radiator- og 
gulvvarmeløsning. Med så godt styr på varmen er du sikret både høj 
komfort og et perfekt indeklima. Ally™ er det perfekte match, uanset 
om din bolig er opvarmet med radiatorer, vandbaseret gulvvarme 
eller en kombination.

STYRINGSMULIGHEDER MED DANFOSS ECOTM STYRINGSMULIGHEDER MED DANFOSS ALLYTM

MENS DU ER I 
HJEMMET GULVVARMERADIATORUANSET HVOR DU 

BEFINDER DIG STEMMESTYRING

maks. 10 m

MENS DU ER I 
HJEMMET GULVVARMERADIATORUANSET HVOR DU 

BEFINDER DIG STEMMESTYRING

Bemærk, at Danfoss Eco™ er et 
stand-alone system, der ikke 
kan kombineres med andre 
smartvarmeprodukter eller 
gulvvarmestyring.


