
Sutaupysite iki 30 % energijos*    
ir gausite daugiau privalumų 
rinkdamiesi  Danfoss Eco™  

Kaip valdyti Danfoss Eco™  

Lengva valdyti su App: Intuityvi ir vartotojui  patogi naudoti 
Danfoss Eco™ programėlė - galimybė be jokių pastangų valdyti 
radiatorių  šildymą savo namuose per Bluetooth.

Išbandykite  
Danfoss  
Eco™ App             
nemokamą 
demo versiją

Parsisiųskite Danfoss Eco™ App

Aktyvuokite Bluetooth

Programuokite kiekvieną Danfoss Eco™ termostatą    
individualiai

Lengvas prisijungimas prie termostato: Jeigu jūsų kam-
baryje yra keletas radiatorių termostatų, Danfoss Eco™ termo-
statai turi funkciiją, rodančią, kuris iš jų tuo metu yra valdomas. 
Prijungus išmanųjį telefoną prie termostato, dega raudona šviesa, 
prisijungimui pavykus.

Labai žemas triukšmo lygis:  Danfoss Eco™ išsiskiria žemiau-
siu savo klasėje  triukšmo lygiu, kuris yra žemesnis nei 30 dBA, o 
tai reiškia, kad jūs visą naktį miegosite ramiai, ir tuo pačiu 
taupysite enregiją. 

Danfoss Eco™
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* Iki 30 %  - vidutinis Europos energijos taupymo potencialas



30 %
Iki

sutauptyta energijos*

Išbandykite Danfoss Eco™ 
šiandien 

*Iki 30 % vidutinio Europos energijos taupymo potencialo.
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Įdomu, kuris sprendimas tinkamiausias jūsų namams?  
Atsakymą rasite smartheating.danfoss.com

Pradėkite nuo paprasto - vieno Danfoss Eco™

Sumontuokite jį ant radiatoriaus 

Susipažinkite su išmanaus šildymo privalumais

Pakeiskite esamus  termostatus naujais Danfoss Eco™
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Danfoss UAB · Smolensko g. 6 · 03201· Vilnius
Tel.: +8-5 2105740 · El. p. danfoss@danfoss.lt · www.sildymas.danfoss.lt

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka 
teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų.
Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S 
nuosavybė. Visos teisės saugomos.



Danfoss išmanus šildymas
Lengvas būdas valdyti išmanųjį šildymą 



Danfoss Eco™  
Lengvas kelias link  
išmanaus radiatorių šildymo

NAUJAS

Primename, kad 
Danfoss Eco™ radiatorių  
termostatas neveikia su   
Danfoss Link™ sistema 
ar grindų šildymo sistema.

 Programuojamas komfortas, prisitaikantis prie jūsų 
kasdieninio grafiko: namuose, išvykus ar miegant

Valdykite atskirus radiatorius su Danfoss Eco™ App

Bluetooth technologija: programuokite kiekvieną Danfoss 
Eco™ termostatą atskirai, nutolę nuo jo ne daugiau kaip 10m  
atstumu

Rankinis termostato reguliavimas su pasukamu ratuku
Plug-and-play sprendimas lengvam pakeitimui ir greitam 
išmaniajam šildymui 

Danfoss Eco™ suteikia pilną radiatorių šildymo valdymą jūsų namuose 
per Bluetooth, ir yra puikus nepriklausomas sprendimas, jeigu gyvenate 
mažame bute arba name.

NAUJAS
2017

VALDYMO GALIMYBĖS

VALDYMAS
NAMUOSE

VALDYMAS
IŠ BET KUR

RADIATORIUS GRINDŲ 
ŠILDYMAS



Išmanus šildymas padės jums 
prisiderinti prie savo kasdieninio 
režimo

– geresniam komfortui ir efektyvesniam energijos 
taupymui

Lengviausias būdas taupyti energiją namuose ir tiesiog sumažinti 
šildymą, kai jums jo nereikia. Laikas, kai esate išvykę ar miegate, yra puiki 
galimybė taupyti pinigus už šildymą - ir jums nieko nereikia daryti.

Tai ypač lengva su naujaisiais novatoriškais Danfoss išmanaus šildymo 
sprendimais,  kurie pagerins jūsų patalpų klimatą, taupydami pinigus, 
išleidžiamus šildymui. Mūsų sprendimai leis jums pilnai valdyti jūsų 
namų šildymo sistemą, naudojant intuityvią programėlę ir planuojant 
šildymą pagal jūsų gyvenimo ritmą.  

Danfoss išmanusis šildymas turi sprendimą kiekvienam būstui ir poreikiui 
- nuo individualiai programuojamo išmanaus radiatorių termostato iki 
pilnai sukomplektuotos išmanios šildymo valdymo sistemos – bet kuriuo 
metu iš bet kurios vietos.
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Danfoss Link™  
Išmanaus šildymo patirtis nuo 
pat pirmos dienos

Išmani sistema reguliuoja jūsų šildymo sistemą priklausomai 
nuo to, kur jūs esate: namuose, išvykę, ar miegate

Veikia su radiatorių bei grindų šildymo sistema

Wi-Fi sprendimas: pilnas nuotolinis namų šildymo valdymas 
– nesvarbu, kur jūs bebūtumėte

Nustato individualią temperatūrą kiekvienam jūsų namo 
kambariui. Valdo iki 30 radiatorių su vartotojui patogia 
naudoti Danfoss Link™ App programėle.

Danfoss Link™ yra pilnai sukomplektuotas išmanaus šildymo 
patvirtinimas didesniems pastatams ir butams, kuris pilnai valdo jūsų 
namų šildymą – bet kuriuo metu iš bet kurios vietos.

Danfoss Link™ - lengvas būdas išmaniai valdyti jūsų namų šildymą

Valdymas 
iš bet kur 

VALDYMAS
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VALDYMAS
IŠ BET KUR

RADIATORIUS GRINDŲ
ŠILDYMAS

VALDYMO GALIMYBĖS


