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Danfoss  
radiatorthermostaten
Voor iedereen een passende oplossing 

Uw installateur 

Miljoenen huishoudens en zakelijke klanten vertrouwen dagelijks op 
onze producten. Danfoss ontwerpt en ontwikkelt al meer dan 75 jaar 
regelingen voor verwarmingssystemen en heeft ruim 15 jaar ervaring 
in geavanceerde draadloze oplossingen. Danfoss heeft alles zelf in huis. 
Daarom heeft uw installateur slechts één aanspreekpunt. Onze ervaren 
medewerkers bevestigen dagelijks onze reputatie als betrouwbare 
partner. 

Wilt u meer informatie over de Danfoss Eco™ en het Danfoss 
Link™  systeem? Kijk snel op nl.smartheating.danfoss.be

De app eens uitproberen?
Test nu de gratis demo versie van de Danfoss Eco™ App

nl.smartheating.danfoss.be

nl.smartheating.danfoss.be

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, hand-
boeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande 
kennisgeving haar producten en/of prijzen te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde 
producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen 
in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde 
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo 
zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.
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Aan u de keuze:

RA 2980 of RAX
Standaard radiatorthermostaat

Danfoss Eco™ 
Slimme radiatorthermostaat met Bluetooth®

Danfoss Link™
Luxe systeem met touchscreen en wifi

De meest eenvoudige manier om energie te besparen is door
de verwarming laag te zetten wanneer u geen verwarming
wenst. Kiest u voor volledig automatisch of gaat u handmatig de 
gewenste ruimtetemperatuur verhogen of verlagen? 

Met onze oplossingen voor de bediening van uw radiatoren wordt 
het heel makkelijk om het comfort van uw binnenklimaat te verhogen 
en tegelijkertijd geld te besparen. En met de Danfoss Eco™ en het 
Danfoss Link™ systeem kunt u eenvoudig met een intuïtieve app uw 
verwarming regelen volgens uw persoonlijk leefritme. 

Danfoss biedt voor iedere woning en iedere vraag de passende 
oplossing. Van een standaard radiatorthermostaat, tot een  slimme 
 radiatorthermostaat en zelfs een compleet slim systeem voor 
 complete controle - altijd en overal. 
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Danfoss Eco™

RA2980 RAX



Danfoss RA2980 of RAX 
De standaard oplossing  
voor het regelen van de  
ruimtetemperatuur

Danfoss Eco™ 
De programmeerbare 
radiatorthermostaat  
met Bluetooth®

Danfoss Link™ 
Luxe regeling via  
full colour touchscreen 
met Danfoss Link™

Eenvoudige oplossing waarmee u de gewenste ruimtetemperatuur kunt 
instellen per radiator. De automatische werking berust op het inkrimpen 
en uitzetten van het gas of de vloeistof in de radiator thermostaat. 

De belangrijkste voordelen van radiatorthermostaten
• U kunt de gewenste ruimtetemperatuur instellen
•  Radiatorafsluiter gaat automatisch dicht wanneer ruimtetemperatuur 

bereikt is
• Een stabiele ruimtetemperatuur en lager energieverbruik

Kies uw uitvoering

De Danfoss Eco™ is een elektronische radiatorthermostaat met 
 programma’s om de kamertemperatuur automatisch te verlagen  
voor geselecteerde perioden. Hiermee kunt u verwarmingskosten 
 besparen en het milieu sparen, door minder energie te gebruiken. 

Extra voordelen ten opzichte van de standaard RA2980  
of RAX design
•  In uw woning kunt u uw elektronische radiatorthermostaten 

bedienen via Bluetooth®
•  Klokprogramma in te stellen via een gratis App op uw smartphone 

(max. 10m afstand)
• Programmeerbaar volgens uw eigen leefritme 
•  Meer gemak en besparing doordat u niet kunt vergeten om de 

 verwarming ‘s avonds laag te zetten

Danfoss Link™ is één compleet systeem waarmee u draadloos  
zowel elektronische radiatorthermostaten als verlichting kunt 
aansturen. Dankzij een wifi connectie kunt u uw systeem zowel 
 binnen- als buitenshuis bedienen. 

Extra voordelen ten opzichte van de Danfoss Eco™
•  Bediening zowel binnen- als buitenshuis via gratis App op uw 

smartphone 
•  Centraal bedieningspaneel met full colour touchscreen
•  Aan/uit schakeling van uw verlichting via smart plug in het 

 stopcontact
•  Dit systeem is ook geschikt voor de regeling van vloer- 

verwarming

Danfoss RA2980 en RAX bedieningsoptie Danfoss Eco™ bedieningsopties Danfoss Link™ bedieningsopties

De Danfoss Eco™ radiatorthermostaat is niet te  
combineren met het Danfoss Link™ systeem.
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Type RAX
•  Vloeistof gevuld, 

compact design
• Energiebesparing +

Type RA2980
•  Snel reagerende 

gasvulling
• Energiebesparing ++


