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Skanna koden för att ladda 
ned appen med en demo och 
testa själv hur enkelt det är.

Den intelligenta programmeringen i centralenheten Danfoss Link™ 
säkerställer energibesparingar. Men som vi alla vet går livet  
inte alltid att schemalägga. Det är därför vi tagit fram  
Danfoss Link™-appen. Med den kommer du åt alla funktionerna 
i centralenheten Danfoss Link™ CC, när du än behöver. 

Kommer du hem tidigare? Förlänger semestern? Eller helt enkelt  
nya planer? Inga problem. Reglera värmekomforten och 
energibesparingar i ditt hem även när du är på språng. 

living connect® och 
Danfoss Link™ CC
Styr hela ditt hem med trådlös teknik. 
För fullständig flexibilitet kan alla 
radiatorer styras från en central punkt 
eller rum för rum beroende på vad du 
önskar. Du kan dessutom styra hela 
systemet med Danfoss Link™-appen, 
var du än befinner dig.

eco
Som alternativ kan du välja 
intelligenta stand-alone-termostaten 
eco för en kostnadseffektiv kontroll 
av energianvändningen. Inkluderar 
barnlås och semesterfunktion.

Det perfekta komplementet  
till ditt hem

Smart värmestyrning

Läggdags. 
Sparläge: på
Det smarta sättet att spara energi 

Total kontroll var du 
än befinner dig

Upp till

30 %
i energibesparingar 
med en intelligent 
radiatortermostat. 

smartheating.danfoss.se

Läs mer på  
smartheating.danfoss.se 

Kontakta din lokala installatör för 
hur ditt hem kan bli smartare.



1943 1961 1969 1979 1985 1994 2003

212200

2011 2015

Så här kan du spara energi på värmeanvändningen:

• Om du byter ut dina gamla radiatortermostater (äldre än 15 år)  
mot Danfoss intelligenta termostater kan du spara upp till 23 %  
av din energianvändning

• Om du byter ut din manuella radiatorventil mot intelligenta 
termostater från Danfoss kan du spara upp till 46 % av din 
energianvändning

• Behåll samma temperatur i hemmet som innan du bytte 
termostater

• Sänk temperaturen till 17 °C under ekonomiperioder,  
inklusive nattetid och under arbetstid

• Välj funktionen Bortrest när du åker bort

• Om du ställer in olika temperaturer i olika rum ska du  
komma ihåg att stänga dörrarna mellan rummen

Viktigt: 
Energibesparingarna uppnås endast genom att sänka 
rumstemperaturen. De intelligenta termostaterna från  
Danfoss gör detta automatiskt.

För att spara energi ska du tänka på följande faktorer:

• Kontrollera att ditt värmesystem är rätt inställt och anpassat för 
temperatursänkning (kontrollera detta med din installatör).

• Före installationen av intelligenta Danfoss-termostater var ditt 
värmesystem redan inställt på temperatursänkning på natten 
(värmepumpar, pannor) eller så har du sänkt temperaturen 
manuellt nattetid

• Yttre förhållanden påverkar energiförbrukningen (kWh)  
varje år. Exempel på yttre förhållanden: fri värme (t.ex. solljus), 
utomhustemperatur, användning av spis, vindförhållanden etc.

• Tegel- och betongbyggnader (kraftiga byggnader) lagrar 
värme bättre än lättare byggnader av trä och gips. Välisolerade 
byggnader lagrar värme bättre än de som har mindre isolering. 
Det kan vara svårare att uppnå hela 30 % energibesparing  
om ditt hus är en kraftig och välisolerad byggnad.

Vad innebär det att spara på värmeanvändningen?
Du kan spara upp till 30 % av energin som används för 
rumsuppvärmning: normalt utgör den här uppvärmningen två 
tredjedelar av den totala värmekostnaden. Kostnaden för värme 
omfattar även varmvatten och fasta avgifter (gäller endast fjärrvärme). 
Den genomsnittliga energibesparingsmöjligheten med en intelligent 
radiatortermostat är upp till 30 % i Europa.

Hur gamla är dina termostater?

Den intelligenta, eleganta  
uppgraderingen

Du sparar normalt  
5 % energi varje  
gång du sänker  
temperaturen  
med 1 °C

living connect® var den första elektroniska 
termostaten någonsin som fick den prestigefyllda 
energiklassificeringen AA från eu.bac (European 
Building Automation and Controls Manufacturers’ 
Association – www.eubac.org).


