
Do 30% prihranek energije* in še 
več dobrih razlogov, da izberete  
Danfoss Eco™  

Kako upravljati Danfoss Eco™  

Enostavno upravljanje preko aplikacije: Intuitivna in 
uporabniku prijazna aplikacija Danfoss Eco™ App omogoča 
enostaven nadzor nad radiatorskim termostatom v vašem domu 
prek povezave Bluetooth.

Preizkusite  
brezplačno demo  
verzijo aplikacije   
Danfoss Eco™ App

Prenesite aplikacijo Danfoss Eco™ App

Aktivirajte povezavo 

Vsako termostatsko glavo Danfoss Eco™  
programirajte posebej

Enostavna povezava s termostatsko glavo: če imate sobo z 
več termostatskimi radiatorskimi glavami, Danfoss Eco™ 
omogoča lažji pregled enot, ki jih upravljate. Pri povezovanju 
pametnega telefona s termostatsko glavo zasveti rdeča lučka, ko 
poskus povezave uspe.

Zelo nizka raven hrupa: Na področju hrupa je Danfoss Eco™ 
najboljši v svojem razredu. Raven hrupa termostata je pod 30 
dBA, kar pomeni, da boste mirno prespali noč in obenem 
varčevali z energijo.

Danfoss Eco™
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30 %
Do

prihranek energije *

Preizkusite Danfoss Eco™ še danes 

* Do 30% povprečni evropski potencial varčevanja z energijo

* Do 30% povprečni evropski potencial varčevanja z energijo VBLTP136        Copyright Danfoss I 2017.03

Želite ugotoviti, katera rešitev je najboljša za vaš dom?  
Odgovor poiščite na spletni strani  
smartheating.danfoss.com

Začetek je preprost 
Začnite z eno termostatsko glavo Danfoss Eco™
Namestite jo na enega od svojih radiatorjev

Izkusite prednosti pametnega ogrevanja

Ostale termostatske glave nadgradite z Danfoss Eco™
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Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugem tiskanem gradivu. Dan-
foss si pridržuje pravico do spremembe svojih izdelkov brez predhodnega obvestila. To velja tudi za izdelke, ki so že naročeni, 
pod pogojem, da je takšne spremembe mogoče izvesti brez posledičnih sprememb za že dogovorjene specifikacije. Vse bla-
govne znamke v tem gradivu so v lasti zadevnih podjetij. Danfoss in logotip podjetja Danfoss sta blagovni znamki podjetja 
Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.

Danfossovo pametno ogrevanje
Enostaven način za pametno ogrevanje 



Danfoss Eco™  
Enostaven način za  
pametno radiatorsko ogrevanje

Upoštevajte, da termostatska 
radiatorska glava Danfoss Eco™  
ni združljiva s sistemom Danfoss 
Link™ ali s talnim ogrevanjem.

 Udobje, ki ga je mogoče upravljati na daljavo in se prilagaja 
vašemu dnevnemu urniku: doma, od doma, ali med spanjem

Upravljajte posamezne radiatorje z aplikacijo Danfoss Eco™ App

Tehnologija Bluetooth: Programirajte vsak termostat Danfoss 
Eco™ z razdalje do 10 m 

Ročno nastavljiva termostatska glava z vrtljivim gumbom za 
enostavno menjavo in takojšnje pametno ogrevanje

Danfoss Eco™ omogoča celovit nadzor nad radiatorskim ogrevanjem v 
vašem domu prek povezave Bluetooth in je odlična samostojna rešitev, 
če živite v majhnem stanovanju ali hiši.

DANFOSS ECO™ MOŽNOSTI UPRAVLJANJA DANFOSS LINK™ MOŽNOSTI UPRAVLJANJA
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OD KJERKOLI
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APPSTORE

TRGOVINA  
GOOGLE PLAY

Pri pametnem ogrevanju  
gre za prilagajanje vašemu 
dnevnemu urniku

– za večje udobje in večji prihranek energije

Najpreprostejši način za varčevanje z energijo doma je, da enostavno 
izklopite ogrevanje, kadar ga ne potrebujete. Kadar vas ni doma ali ko 
spite, lahko brez kakršnega koli truda prihranite denar za ogrevanje.

Z našo ponudbo inovativnih rešitev za pametno ogrevanje Danfoss, 
regulacija temperature vaših prostorov in istočasno varčevanje z energijo 
še nikoli nista bila tako preprosta. Naše rešitve vam omogočajo, da v celoti 
nadzorujete ogrevanje svojega doma z uporabo intuitivne aplikacije, ki 
vam pomaga načrtovati ogrevanje glede na vaš vsakdan.

Pametno ogrevanje Danfoss ponuja rešitev za vsak dom in za vse 
potrebe – od samostojne pametne termostatske radiatorske glave do 
celovitega sistema za popoln nadzor nad pametnim ogrevanjem 
–  kadarkoli in kjerkoli.
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Popolna izkušnja pametnega 
ogrevanja od prvega dne

Inteligentni sistem prilagaja ogrevanje vašega doma glede  
na to, kje se nahajate: doma, od doma ali med spanjem.

Deluje tako z radiatorji kot tudi s talnim ogrevanjem.

Brezžična rešitev: popolno daljinsko upravljanje za  
ogrevanje doma, ne glede na to, kje se nahajate.

Nastavite individualne temperature za vsak prostor v vašem 
domu. Upravljajte do 30 radiatorjev z uporabniku prijazno 
aplikacijo Danfoss Link™ App.

Danfoss Link™ je popolna rešitev za pametno ogrevanje za večje hiše 
in stanovanja. Daje popoln nadzor nad ogrevanjem vašega doma 
– kadarkoli in kjerkoli.

Danfoss Link™ je enostaven način za pametno ogrevanje.
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