Valmistajan takuu
Danfoss patteriventtiileille ja -termostaateille voi saada
jopa 10 vuoden valmistajan takuun!
Olemme Danfossilla valmistaneet energiatehokkaita
tuotteita ja ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin yli 80
vuoden ajan. Hyödynnämme pitkää kokemustamme alalla
tuotekehityksessämme ja koemme erittäin tärkeänä, että
toimittamamme tuotteet ovat korkealaatuisia.
Nyt esittelemme uuden 5 vuoden takuun, jonka annamme
Danfossin patteriventtiileille ja -termostaateille silloin
kun niiden asennuksesta on vastannut ammattimainen
asentaja. 10 vuoden laajennettu takuu astuu voimaan kun
sekä Danfossin patteriventtiilit, että -termostaatit on asentanut
ammattimainen asentaja.

Takuu on voimassa listatuille tuotteille, jotka on valmistettu
1.maaliskuuta 2018 jälkeen. Takuu astuu voimaan, kun
asentaja on selkeästi eritellyt laskulla asentamansa
tuotteet. Järjestelmätakuun saamiseksi edellytetään, että
ammattimainen asentaja, joka on asentanut tuotteet täyttää
ja allekirjoittaa Danfossin takuuasiakirjaliitteen. Tämä takuu
koskee vain ensimmäistä alkuperäistä loppukäyttäjää, ja siihen
sovelletaan tässä kuvattuja ehtoja ja vaatimuksia. Tämä takuu
ei ole siirrettävissä. Takuun piiriin kuuluvat tuotteet, joiden
asennustyöstä aiheutuneet laskut on päivättty 1.1.2019 jälkeen.

5 vuoden takuun Danfoss patteritermostaateille ja -venttiileille
silloin kun niiden asennuksesta on vastannut ammattimainen asentaja.

10 vuoden takuun Danfossin patteritermostaateille ja -venttiileille
kun termostaatti ja venttiili on asennettu yhdessä ja niiden asennuksesta on
vastannut ammattimainen asentaja.

Danfoss on valmistanut edistyksellisiä patteritermostaatteja jo yli 70 vuoden ajan
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Vuonna 1943 Danfoss kehitti termostaattisen patteriventtiilin, jonka avulla asunnon omistajat pystyivät
hallitsemaan huonelämpötiloja ja välttämään energian
tuhlausta.
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Markkinoiden nopein asentaa*

Maailman ainoa patteritermostaatti kaasutäytteisellä
sensorilla. Yksi Danfoss patteritermostaattien yli 20 vuoden
käyttöiän salaisuuksista on kaasutäytteiset, tarkkuus-valmistetut
sensorit. Toisin kuin muut sensorien täytteet, kaasu säilyttää
korkean säätökapasiteetin ja reagoivuuden. Nykyäänkin, vain
Danfossilla on valikoimassaan patteritermostaatteja,
joissa on kaasutäytteiset sensorit.

Nopea klik – pika-asennustoiminto*

*RA2000 sarja

Tiesitkö, että termostaatin reagointiaika riippuu siinä olevasta sensorista?
Elektroninen termostaatti
Kaasutäytteinen termostaatti
Nestetäytteinen termostaatti

1 min.

Uusi Danfoss Eco™ & Link Connect
12 min.

Vain Danfossilla kaasutäytteiset sensorit
22 min.

Vahatäytteinen termostaatti

40 min.

Danfoss termostaatit reagoivat nopeasti lämpötilan muutoksiin ehkäisten yli- ja alilämmitystilanteita.
Tämä näkyy asukkaiden parantuneena asumismukavuutena sekä alhaisempana energiankulutuksena. Nopeasti reagoivat
termostaatit hyödyntävät maksimaalisesti ilmaisenergiaa (kodinkoneista, ihmisistä ja auringosta syntyvä lisälämpö) säätämällä
virtaamaa lämpöpattereihin ja maksavat itsensä nopeasti takaisin pienempinä lämmityskustannuksina.

Uuden sukupolven Danfoss Eco™ patteritermostaatti on itsenäinen,
elektroninen termostaatti, jota voi käyttää kuten perinteistä termostaattia
käsipyörästä säätämällä tai käyttämällä ajastustoimintaa. Se on helppo
tehdä älypuhelimen ja Bluetooth -yhteyden välityksellä. Danfoss Eco™
reagoi nopeasti lämpötilan muutoksiin, joka yksi merkittävä tekijä, kun
halutaan välttää ali- tai ylilämmitystä. Nopea reagointiaika lisää
asumismukavuutta merkittävästi ja säästää energiaa.

Älykkäitä patteritermostaatteja käyttämällä on mahdollista saavuttaa
jopa 30 % energiansäästö*

*keskimääräinen eurooppalainen säästöpotentiaali

