
Upp till 30 % energibesparing* 
och fler goda skäl att välja 
Danfoss Eco™  

Kontrollera Danfoss Eco™  

Enkel kontroll via appen: Den intuitiva och användavänliga 
Danfoss Eco™-appen ger dig enkel kontroll över din  
radiatortermostat hemma via Bluetooth.

Testa en gratis 
demo version  
av Danfoss  
Eco™-appen

Ladda ned Danfoss Eco™-appen

Aktivera Bluetooth

Programmera varje Danfoss Eco™-termostat separat

Enkel anslutning till termostaten: Om du har ett rum med 
flera radiatortermostater talar Danfoss Eco™ termostaten om för 
dig vilken enhet du hanterar. När du ansluter din smartphone till 
en termostat lyser ett rött ljus som bekräftar att anslutningen 
lyckades.

Låg ljudnivå:  Danfoss Eco™ är tyst, termostatens ljudnivå  
ligger under 30 dBA vilket innbär att du kan sova gott hela  
natten samtidigt som du sparar energi.

Danfoss Eco™
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30 %
Upp till

energibesparing*

Köp en Danfoss Eco™ idag 
och testa den hemma! 

* Upp till 30 % genomsnittlig enerigbesparingspotential

* Upp till 30 % genomsnittlig enerigbesparingspotential VBLTP107        Copyright Danfoss I 2017.05

Vill du veta vilken lösning som är bäst för ditt hem?  
Hitta svaret på smartheating.danfoss.com

Börja enkelt, med en Danfoss Eco™ till ditt hem

Montera den på en av dina radiatorer

Upplev fördelarna med Smart Heating

Uppgradera dina andra termostater med Danfoss Eco™
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Danfoss ansvarar inte för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss bibehåller rättigheten att 
utföra ändringar på sina produkter, inklusive produkter som redan beställts, utan förvarning, så länge som dessa ändringar kan 
utföras utan att ändra förutbestämda specifikationer. Alla varumärken i denna text tillhör de respektive bolagen. Danfoss och 
Danfoss logon är varumräken tillhörande Danfoss A/S. Eftertyck förbjudes. 

Danfoss Smart Heating
Den enkla vägen till Smart Heating 



Danfoss Eco™  
Det enkla sättet till  
smart radiatoruppvärmning

Observera att  
Danfoss Eco™-termostaten  
inte är kompatibel med   
Danfoss Link™ systemet 
och golvvärme.

 Programmerbar komfort som passar din vardag:  
hemma, borta eller när du sover

Styr enskilda radiatorer med Danfoss Eco™-appen

Bluetooth-teknik: programmera varje Danfoss Eco™- 
termostat från ett avstånd på upp till 10 m 

Manuell termostatjustering med vridhjul
Plug-and-play-lösning för enkelt utbyte och  
omedelbar smart uppvärmning

Danfoss Eco™ ger dig fullständig kontroll över din radiatoruppvärmning 
via Bluetooth. Det är den perfekta fristående lösningen för dig som bor i 
en lägenhet eller hus.

Smart Heating handlar om att 
justera din dagliga komfort

– för bättre komfort och ökade energibesparingar

Det enklaste sättet att spara energi hemma är att helt enkelt stänga av 
din uppvärmning när du inte behöver den. Den tid du spenderar 
hemifrån eller när du sover erbjuder ett perfekt tillfälle att spara pengar 
på uppvärmning - utan att du behöver lyfta ett finger. 

Med vårt utbud av innovativa Danfoss Smart Heating-lösningar har det 
aldrig varit lättare att förbättra ditt inomhusklimat samtidigt som du 
sparar pengar på energi. Våra lösningar gör att du kan ta full kontroll över 
din hemuppvärmning genom att använda intuitiva appar för att 
schemalägga din uppvärmning enligt din vardag.

Danfoss Smart Heating har en lösning för alla hem och behov.  
Från en fristående smart radiatortermostat till ett komplett Smart 
Heating-system för total kontroll - när som helst, var som helst.
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2017 Danfoss Link™  

Den kompletta Smart Heating 
-upplevelsen från dag ett

Intelligent system som justerar din uppvärmning beroende 
på var du är: hemma, borta eller om du sover

Fungerar med både radiatorer och golvvärme

Wi-Fi-lösning: full fjärrkontroll för din uppvärmning  
- oavsett var du är

Ange individuella temperaturer för varje rum i ditt hus.  
Styr upp till 30 radiatorer med den användarvänliga 
Danfoss Link™-appen

Danfoss Link™ är en komplett Smart Heating-lösning för större hus 
och lägenheter som ger dig fullständig konroll över din värme 
hemma - när som helst, var som helst.  

Danfoss Link™ är den enkla vägen till Smart Heating


