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Olvassa be a QR-kódot, töltse le az alkalma-
zást, és a demó módban meggyőződhet arról, 
hogy milyen egyszerű is ez.

A Danfoss Link™ intelligens fűtésvezérlő lehetővé teszi az energia 
megtakarítását. De mint tudjuk, az élet nem mindig követi az előre 
eltervezett ütemtervet. Ezért alkottuk meg a Danfoss Link™ App 
okostelefon alkalmazást, mely segítségével a Danfoss Link™ CC 
összes funkcióját bárhonnan, bármikor elérheti. 

Hamarabb ér haza? Meghosszabbítja a vakációt? Megváltozott a 
terv? Semmi gond! Szabályozza otthona fűtését menet közben és 
nem kell lemondania a kellemes hőmérsékletről, vagy éppen az 
energiatakarékosságról.

Danfoss Link™
Vezeték nélküli fűtésvezérlés ottho-
nában. A Danfoss Link™ CC központi 
vezérlővel és a Danfoss Link™ Connect 
radiátortermosztáttal nagyfokú 
rugalmassággal szabályozhatja 
fűtését: egy központi helyről, vagy 
szobáról szobára. Mindezen túl a 
Danfoss Link™ alkalmazással az egész 
rendszert bárhonnan, okostelefonjá-
val vezérelheti, legyen szó radiátoros 
vagy padlófűtéses rendszerről.

Kiegészítők
HC – vizes padlófűtés modul 
FT – elektromos padlófűtés modul 
RS – helyiség termosztát 
RU – jelerősítő

Otthonának tökéletes kiegészítői

Okos fűtésvezérlés

Fűtésvezérlés okostelefonnal 
bárhonnan
Az energiamegtakarítás intelligens módja 

Teljes kontroll
bárhonnan

Akár

23%  
energiamegtakarítás  
érhető el az 
intelligens radiátor-
termosztátoknak 
köszönhetően.  

smartheating.danfoss.hu

Tudjon meg többet! Látogassa meg 
a smartheating.danfoss.com  
oldalt, vagy keresse fel az Ön 
fűtéstechnikai szakemberét.
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Hogyan takaríthat meg fűtési energiát?

• Ha a régi (15 évnél idősebb) radiátortermosztátját lecseréli 
intelligens Danfoss termosztátra, akkor akár 23% fűtési energiát 
is megtakaríthat.

• A Danfoss Link™ rendszer érzékeli, ha nyitva van az ablak, és a 
szellőztetés idejére automatikusan leállítja a fűtést.

• Állítsa be ugyanazt a hőmérsékletet, mint ami a termosztátcsere 
előtt volt a helyiségben.

• Csökkentse a hőmérsékletet a távollét/éjszakai időszakban 17°C-ra, 
pl. munkaidőben és éjszaka.

• Hosszabb távollét esetén válassza a „Vakáció” módot.

• Ha az egyes helyiségekben más hőmérsékletet állít be, akkor 
tartsa becsukva a helyiségek ajtajait.

Fontos: 
Az energiamegtakarítás a helyiség hőmérsékletének csökkentésé-
ből adódik. Az intelligens Danfoss termosztátok ezt a csökkentést 
végzik automatikusan, az Ön igényeihez és életritmusához 
igazodva.

További előnyök:

• A Danfoss Link™ rendszer többek között szobatermosztáttal 
(RS), padlófűtés vezérlővel (HC), kazánrelével (BR), vagy 
elektromos padlófűtés kapcsolására alkalmas padlótermosz-
táttal (FT) egészíthető ki.

• A fenti kiegészítők segítségével a Danfoss Link™ alkalmaz-
ható távfűtés, lakáshőközpont és kazános rendszer esetén is, 
a hőleadó pedig lehet radiátor, meleg vizes felületfűtés, 
elektromos padlófűtés, továbbá ezek kombinációja is. 

• A rendszer összes eleme rádiófrekvencián kommunikál egy-
mással, így nem kell a vezetékek kiépítésével foglalkozni.

• Minden helyiségre egyedi hőmérséklet programozható be, 
így csak ott és akkor fog fűteni a rendszer, ahol Önnek való-
jában szüksége van rá. 

• A központi vezérlő öntanuló algoritmussal rendelkezik, így 
megtanulja, hogy meddig tart a felfűtési időszak, és már a 
komfort időszak első percében a kívánt hőmérsékletet biz-
tosítja. 

Mit jelent a fűtési energiamegtakarítás?
A helyiségfűtésre használt energiának akár a 30%-át is meg lehet taka-
rítani. A távfűtéses lakások fűtésszámlája tartalmazza a fűtésre hasz-
nált energia árát, a meleg víz díját és a fix költségeket. Normál esetben 
a fűtésszámla 2/3-át teszi ki a helyiségek fűtésére felhasznált energia.   
Európában átlagosan akár 30% fűtési energiát lehet megtakarítani az 
intelligens Danfoss termosztátoknak köszönhetően.

Az Ön radiátortermosztátja milyen idős?

Intelligens és elegáns 
korszerűsítés

Átlagosan 5%  
energiát takaríthat 
meg, ha a beállított 
szobahőmérsékletet 
1°C-kal csökkenti

A Danfoss Connect® volt az első elektronikus radiátor- 
termosztát, amely megszerezte a kiváló, AA energia-
osztályú minősítést az eu.bac szervezettől (European 
Building Automation and Controls Manufacturers’ 
Association – www.eubac.org).


