Användarhandbok

Danfoss Link
Central styrning för hela huset
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Tack för att du har köpt ett Danfoss Link-system!
				
den här användarhandboken beskrivs Danfoss
Link-systemets funktioner och du får goda råd
och anvisningar för att hitta de inställningar
som motsvarar just dina behov.
Danfoss Link-systemet är konstruerat för att
göra livet enklare. Alla delsystem i huset kommunicerar med varandra via centralenheten
Danfoss Link™ CC, och systemet kan utföra flera
åtgärder utan att du som användare behöver
läsa och förstå tekniska instruktioner.
Vi hoppas att du tar dig tiden att läsa den
här användarhandboken, för att du ska få ut
så mycket som möjligt av ditt Danfoss Linksystem.
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Användarhandboken beskriver framförallt husets styrsystem. Mer specifik information om
en viss enhet kan du hitta i den medföljande
dokumentationen för den aktuella produkten.

link.danfoss.com
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Att skapa ett intelligent trådlöst system

”Det här är Rum 1
– jag är inställd
på 21,5 °C”
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^

”Jag kan kommunicera trådlöst med
centralenheten Danfoss Link™ CC”

”Det är jag som bestämmer och styr allting.
Rum 1 – justera värmen
till 21,5 °C.”

”Jag är en förstärkningsenhet
och måste alltid vara påslagen.
Jag hjälper de andra enheterna som sitter längst bort från
centralenheten Danfoss Link™
att kommunicera.”

Så här fungerar användargränssnittet
Danfoss Link-systemet styrs med hjälp av en
användarvänlig pekskärm.
En genomgående funktion hos gränssnittet är
att du alltid kan se var du befinner dig i menyträdet högst upp på displayen.

Starta
Starta ett specialläge:

Hjälp-knappen sitter längst ned till höger. Med
den får du ytterligare information om det som
visas på skärmen.

Bortrest
Komfort
Frostskydd

Knappen ”Backa” sitter längst ned till vänster.
Den tar dig ett steg bakåt i menyn.

Visa temperaturer och inställningar

Husreglering

Om du vill ångra en felaktig inställning trycker
du på X-knappen. Det är inte svårare än så!

?

Vi hoppas att du utforskar systeminställningarna och skärmfunktionerna och bekantar dig
med de olika alternativen.
”Backa”

link.danfoss.com

”Ångra”

”Hjälp” ”Du är här”
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Jag vill ändra temperaturen i ett rum

Alla rum som ingår i nätverket kan ändras centralt med hjälp av Danfoss Link™-panelen.

Starta

21,5

21,5

^

^

Observera! Om du har både en Danfoss Link™ RS och en
living connect®-termostat i samma rum ställer du
in önskad rumstemperatur enbart med hjälp av
rumstermostaten.

^

Du kan också ställa in temperaturen med
hjälp av enheten i själva rummet, dvs. living
connect®-termostaten på radiatorn, eller med
Danfoss Link™ RS om du har vattenburen golvvärme.

^

Med living connect®termostaten kan du ställa in
önskad rumstemperatur lokalt med hjälp av termostaten. Om du har två termostater i samma rum
synkroniseras de automatiskt.

Danfoss Link™ RS (standardutrustning för golvvärmesystem, tillvalsutrustning för radiatorer med living connect®).
Du kan ställa intemperaturen lokalt med hjälp av rumstermostaten.

Rumstemperatur

Husreglering

22,2˚
Husreglering

Värmestyrning

22,0˚
Anpassa rum

?

Välj Husreglering

?

Välj Värmestyrning och
sedan rummet

Observera! Tänk på att vattenburen golvvärme ger en
relativt långsam värmereglering. Det kan ta
upp till åtta timmar innan önskad rumstemperatur uppnås.

?

Här ställer du in
önskad temperatur

Om du har en Danfoss Link™
RS kan du se den uppmätta
rumstemperaturen här

		
Om du har en radiator ska du vara medveten
om att den inställda temperaturen uppnås lokalt i det område där radiatorn är placerad
eller där rumstermostaten är monterad. Det
innebär att små justeringar kan behöva göras.

link.danfoss.com
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Jag vill spara energi

Danfoss Link gör det enkelt att spara energi
utan att kompromissa med bekvämligheten.
Varför upprätthålla en hög temperatur när du
inte är hemma? 
Genom att sänka rumstemperaturen med en
grad minskar dina uppvärmningskostnader
med cirka 5 %. 
Det gör det självklart att använda ett veckoschema som automatiskt ställer in önskad
komforttemperatur när du är hemma, och
önskad ekonomitemperatur när du är borta.

Om du har radiatoruppvärmning kan du experimentera med stora temperatursänkningar
(t.ex. från 21 °C till 17 °C) i ekonomiläge.
Om du har vattenburen golvvärme bör du inte
sänka temperaturen med mer än 1–2 °C, eftersom avsvalnings- och uppvärmningstiden är
så lång.

1˚C

5 % lägre
= energiförbrukning!

Så här fungerar ett veckoschema
Med den här funktionen ställer du in två bastemperaturer; en komforttemperatur, dvs.
den temperatur du vill ha när du är hemma,
och en ekonomitemperatur som gäller när du
är ute eller nattetid när du sover.
Om du vill kan du ställa in olika komfort- och
ekonomitemperaturer för varje rum i huset.

link.danfoss.com

Ett veckoschema kan ställas in för varje rum
och du kan självklart kopiera inställningarna
från ett rum till ett annat och skapa olika inställningsperioder för veckodagar och helger.
Scheman ställs in direkt med hjälp av ”tidspilarna” på skärmen och du kan ta bort och ställa
in nya tidsperioder efter behov.
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Komfortperioden aktiveras under de tider på dagen då du är hemma.

Ekonomiperioden kan aktiveras t.ex. under natten, när många föredrar något svalare temperatur.

Exempel på scheman
Ställ in start/stopp för
perioden genom att
trycka på någon av
pilens ändar

+
Lägg till period

Ta bort period
6:00

15:00

Ekonomi: 19 °C
Komfort: 21 °C

9:00

Mån

link.danfoss.com

Tis

Ons

23:30

Tor

Fre

Lör

Sön
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Vänta nu – vad händer om jag kommer hem tidigt?
Vardagslivet går inte alltid som planerat
och ibland kan man behöva stanna hemma,
kanske med ett sjukt barn. I sådana situationer
ska systemet helst inte sänka temperaturen
under dagen.

Starta
Starta ett specialläge:

I så fall behöver du bara välja Komfort på menyns startsida och ange vilka rum i huset detta
gäller, så ställs komforttemperaturen in för
dessa rum.

Bortrest

Komfort
Frostskydd
Visa temperaturer och inställningar

Komfortläget är aktivt tills du stänger av det,
så om du använder ett veckoschema för att
spara energi måste du komma ihåg att stänga
av komfortläget igen.

Husreglering

?

Vad händer om jag ändrar en lokal inställning i ett rum?
Kommer Danfoss Link™ CC ihåg den nya inställningen?

^

^

21,0

22,0

^

Om du kör ett veckoschema och kommer hem
under en ekonomiperiod kommer du troligen
att behöva höja temperaturen. Det går självklart bra, men systemet kommer att betrakta
det som ett undantag och inte som en allmän
inställning.

17,0

^

^

^

^
^

link.danfoss.com

^

Om du inte använder något veckoschema
blir de inställningar du gör i ett rum alltid
permanenta.

21,0

17,0

21,0

^

Ekonomiperiod
Du kommer hem och
höjer värmen

Komfortperiod
^

^

Ekonomiperiod
Automatisk återgång till
ursprungsinställningen
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Om du använder ett veckoschema och ändrar
temperaturen under en komfortperiod
kanske du vill göra en allmän ändring av
temperaturinställningen. Den här typen av
ändring sparas permanent och blir den nya
standardinställda komforttemperaturen för
det aktuella rummet.

Observera! Beskrivningen gäller fabriksinställningarna,
men montören kan ha ställt in systemet så att
det även kommer ihåg ändringar som görs
lokalt under en ekonomiperiod.

Komfortperiod

^

^

21,0

21,5

^

^

Här kan du höja
temperaturen

Komfort

Ändringen sparas automatiskt i Danfoss
Link™-systemet och utgör nu önskad
temperatur för alla komfortperioder.

21,5˚
Anpassa
rum
?

Ge systemet lite tid att anpassa sig …

Under den första veckan när systemet har
startats med ett veckoschema tar det en stund
innan det lär känna de nya omgivningarna.
Under den här veckan lär sig Danfoss Linksystemet hur snabbt de olika rummen kan
värmas upp.

Tid
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

Om du t.ex. ställer in ditt veckoschema på
21 °C klockan 15:00, använder systemet informationen som det samlar in för att avgöra när
uppvärmningscykeln ska startas och hur olika
temperatur vid olika årstider påverkar.

Temperatur
17,0 ˚C
17,0 ˚C
18,2 ˚C
19,5 ˚C
20,5 ˚C
20,8 ˚C
21,0 ˚C

link.danfoss.com
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Paus! Jag behöver lägga in en rast i schemat …
Om du behöver göra ett uppehåll i din normala rutin, till exempel för att kunna vädra
ordentligt, använd då funktionen Paus.

Frostskydd

Temperaturen för hela systemet sänks nu till
lägsta säkra nivå. Du väljer om detta bara ska
gälla en timme eller tills vidare. Du avslutar
läget genom att helt enkelt stänga av Paus.

Frostskyddsläge aktivt. Stäng av läget
för att återuppta normal funktion
Stäng av läget nu
Husreglering

?

Vi ska resa bort på semester, hur ska vi ställa in systemet?
Det är enkelt: det enda du behöver göra är att
trycka på knappen Bortrest på startskärmen.
Funktionen Bortrest gör att hela huset sätts
i ett viloläge där alla delsystem sjunker till
en kontrollerad, låg driftsnivå utan risk för
fuktskador, frostskador eller liknande.
Du kan ställa in funktionen Bortrest så att den
startas och avslutas på önskat datum/vid önskad tidpunkt. Systemet återgår automatiskt
till dina vanliga inställningar i förväg, så att du
kommer hem till ett skönt och varmt hus.

Du kan ställa in så att funktionen Bortrest
gäller för hela huset, eller bara för vissa rum.
Om du kommer hem tidigare än planerat kan
du avsluta läget Bortrest på huvudskärmen.

Har Danfoss Link-systemet ett manipuleringsskydd?
Värmestoppknapp

Ja. Du kan ställa använda ett manipuleringsskydd för de olika rumsenheterna.

^

link.danfoss.com

^

Allt du behöver göra är att välja Anpassa rum
i de olika rummen. Därefter väljer du Begränsningar, där du kan ställa in den högsta och
lägsta temperatur som ska kunna ställas in för
det aktuella rummet. Du kan också välja att
förhindra lokal rumsinställning helt. Om du har
rumstermostater kan du också inaktivera värmestoppfunktionen på rumstermostaten.

^

21,5

21,0

^

Temperaturen kan
inte ställas in lokalt

VASUA207

Allmän systeminformation

Danfoss Link

Ändra tid, datum, ljud eller display
Om du vill ändra datum och tid, displayens
utseende eller ljudet i användargränssnittet,
kan du göra det i Inställningar under menyn
Husreglering.
Start
Starta ett specialläge:

Bortrest
Komfort
Frostskydd
Visa temperaturer och inställningar

Husreglering

?

Ojdå – batterierna är slut. Vad gör jag nu?
När de batteridrivna enheterna håller på att få
slut på ström, visas ett larm på centralenheten
i god tid innan batterierna är helt tomma.
Systemet har en förmåga att inte glömma inställningar även om en enhet tillfälligt är utan
ström.

+

+

Om en batteridriven enhet blir helt utan ström
ställer enheten in temperaturen i rummet på
en viss nivå innan batterierna tar slut.
Observera! Danfoss rekommenderar användning av icke
återuppladdningsbara alkaliska batterier (2 x
AA per rumsenhet). Livslängden uppgår i vanliga fall till cirka 2 år.

link.danfoss.com
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Strömavbrott?
Danfoss Link-systemet påverkas inte av kortvariga strömavbrott. Om strömavbrottet varar
längre än åtta timmar kan du behöva ställa in
datum och tid igen, men inga andra program
eller enheter påverkas.
Däremot kan du märka att systemet är lite
långsamt i direkt anslutning till ett strömavbrott. Detta beror på att systemet är upptaget
med att återställas.

En rumsenhet har skadats
Hur påverkas systemet om en av rumsenheterna skadas?

Danfoss Link™ CC avger ett larm om rumsenheten inte svarar inom 90 minuter. Styrpanelen
visar i vilken enhet felet sitter eller i vilket rum
som en enhet saknas.

^

^

Om man inte känner till vilken temperatur det
är i ett rum går det inte att reglera golvvärmesystemet. Till följd av detta skruvar vi upp
värmen, men systemet kan inte upprätthålla
en specifik rumstemperatur. Om en living
connect®-radiatortermostat förlorar anslutningen till Danfoss Link™ CC fortsätter den att
drivas vid senaste kända börvärde.

Om enheten inte har någon synlig skada kan
du börja med att sätta i nya batterier. Om det
inte löser problemet ska du kontakta en installatör som kan avlägsna den skadade enheten
från nätverket och ansluta en ny.

link.danfoss.com
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Så fungerar huvudsystemet – men hur fungerar undersystemen?
Danfoss Link kan styra flera undersystem och
inga lösningar är identiska. På följande sidor
beskrivs de specifika enheter som du har installerat i ditt hus (det vill säga de enheter du
valde när du skapade den här användarhandboken).
Du kan också ha nytta av att läsa instruktionerna och beskrivningarna som medföljer de olika
enheterna men här följer en förklaring av hur
de olika enheterna samarbetar med Danfoss
Link-systemet.

link.danfoss.com

Ventilation
Värmekälla

?

Uppvärmningsenheter
i de olika rummen
Programmerbara eluttag
Repeater
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Ansluta Danfoss Link™ CC för styrning via smartphone/surfplatta
Du kan använda Danfoss Link™-appen för att
koppla ihop Danfoss Link™ CC med din smartphone eller surfplatta.
Med appen Danfoss Link™ kan du fjärrstyra
Danfoss Link CC. För att göra det så enkelt som
möjligt har appen precis samma ikoner som
din centralenhet hemma.

21. mar

09:46

Steg 1.
Hämta appen Danfoss Link™ från Google Play
eller App Store.
Steg 2.
För att koppla ihop centralenheten Danfoss
Link™ med din enhet, följ bara instruktionerna
i Danfoss Link™-appen.
För att göra det möjligt att styra systemet via
en smartphone måste Danfoss Link™ anslutas
till det trådlösa nätverket i ditt hem. Det gör
du genom att först välja Husstyrning och därefter Inställningar. Välj ditt trådlösa nätverk,
ange lösenordet och vänta tills en bockmarkering visas på globsymbolen på skärmen
Husstyrning. Observera att detta kan ta några
minuter.

Observera! Behöver du hjälp med att ansluta
appen? Gå till link.app.danfoss.
com för ytterligare information.

Hur fungerar det med programuppdateringar?
Danfoss Link™-appen uppdateras automatiskt
(precis som andra appar), och Danfoss Link™ CC
kommer automatiskt att ta emot programuppdateringar förutsatt att Wi-Fi har aktiverats.

link.danfoss.com
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Danfoss Link CC – Slutanvändaravtal och friskrivningsklausul
1. Licens
Licensavtalet för slutanvändare och friskrivningsklausulen
(”Avtalet”) har ingåtts mellan Danfoss A/S eller dess dotterbolag (av vilka alla refereras till som ”Danfoss”) och dig som
slutanvändare (”Du” eller ”Användaren”). I det här avtalet
skall ”Dotterbolag” åsyfta en enhet som direkt eller indirekt
styrs av Danfoss A/S, antingen genom aktieandelar eller
rösträtt.
Vid godkännandet av det här avtalet ger Danfoss dig en
begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar, royaltyfri, global
licens (”Licensen”) att installera och använda programvaran
(”Programvaran”), inbyggd i din Danfoss Link™ CC. Licensen
beviljas under förutsättning att användaren uppfyller följande:
a)
Villkoren i detta Avtal
b)
Danfoss användarvillkor (finns på www.Danfoss.com)
c)
Danfoss sekretesspolicy (finns på www.Danfoss.com)
2. Automatiska programuppdateringar
Danfoss kan då och då komma att utveckla korrigeringar,
buggfixar, uppdateringar och andra modifieringar för att
förbättra programvarans prestanda (”Uppdateringar”).
Genom att ansluta Danfoss Link™ CC till internet godkänner du att uppdateringar automatiskt kan laddas ned och
installeras på din Danfoss Link™ CC utan förvarning och utan
att samtycke krävs. Om du inte önskar att sådana uppdateringar automatiskt skall laddas ned och installeras måste du
inaktivera Danfoss Link™ CC från att ansluta till internet. Du
är införstådd med att du kan komma att behöva installera
uppdateringar för att kunna använda produkten för fjär�råtkomst.
3. Samtycke gällande användning av data
Genom att låta din Danfoss Link™ CC trådlöst ansluta till
internet samtycker du till att Danfoss får samla in, använda,
registrera och lagra information om dina rumsnamn,
uppvärmningsbehov, användarbörvärden, IP-adresser, programvaru- och maskinvaruattribut, anslutningsfel och din
användarinteraktion. Sådan information används av Danfoss
för att förbättra fabriksinställningar och programvarans
prestanda.
4. Äganderätt
Licensen och programvaran innehåller skyddad information
som ägs av Danfoss och som är skyddad av gällande immaterialrätt. Med undantag för vad som uttryckligen anges i
detta avtal får sådan information från Danfoss inte
i.	
användas för annat syfte än sådant som överensstämmer med detta Avtal,
ii.
kopieras eller återges i något som helst format, eller
iii.	
modifieras, hyras/leasas ut, säljas, distribueras eller
utnyttjas kommersiellt.
Danfoss förbehåller sig rätten att utan förvarning när som
helst ändra, upphäva, ta bort eller inaktivera användarens
åtkomst utan föregående meddelande. Namnet Danfoss,
Danfoss-logotypen, andra Danfoss-varumärken, Danfosslogotyper och annan Danfoss-grafik är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Danfoss eller dess dotterbolag. Användaren beviljas ingen rätt eller licens avseende
sådana varumärken.
5. Tredjepartskomponenter
Programvaran kan innehålla vissa programvarukomponenter från tredje part (”Tredjepartskomponenter”), inklusive
öppen källkod och fria programvarukomponenter, som alla
har sin egen upphovsrätt och sina egna licensvillkor (”Tredjepartslicens”). En lista på programvarukomponenter som
ingår och deras respektive licenser finns i klausul 8.

I den utsträckning en tredjepartslicens ger användaren
rättigheter att använda, kopiera eller modifiera den öppna
källkodskomponenten som är mer eller mindre täckande
än de rättigheter som beviljas i det här avtalet, skall sådana
rättigheter ha företräde framför de rättigheter och begränsningar som ges i det här avtalet endast för sådana tredjepartskomponenter.
6. Garantifriskrivning
Licensen tillhandhålls endast på grunderna ”i befintligt
skick” och ”efter tillgänglighet” för de avsedda ändamål
som bestämts av Danfoss, och allt användande sker på
användarens egen risk. Programvaran samt resultat och
information som framställts därav kan inte ersätta tekniska
råd, utan måste verifieras av användaren. De/den utgör
inga/inget löften/löfte och ska inte förstås som exakta data
eller analyser.
Danfoss friskriver sig från alla garantier och villkor avseende
programvaran, vare sig uttryckta, underförstådda eller
lagstadgade, inklusive men inte begränsat till, villkor för
säljbarhet, tillfredställande kvalitet, lämplighet för ett visst
ändamål, exakthet och icke-intrång i tredje parts rättigheter.
Danfoss garanterar inte att programvaran uppfyller dina behov eller att användningen av den är oavbruten eller felfri.
6. Ansvarsbegränsning
I den utsträckning det inte förbjuds enligt lag skall Danfoss
under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, särskilda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men
inte begränsat till, materiella skador, vara skadeståndsskyldiga på grund av förlust av besparingar, vinster eller data till
följd av användning av Programvaran.
7. Övrigt
Licensen skall automatiskt upphöra om användaren bryter
mot något av villkoren i detta avtal. Danfoss kan säga upp
licensen efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.
Avtalet och licensen är föremål för materiell rätt i Danmark.
Tvist som uppstår ur eller i samband med det här avtalet
skall överlämnas till domstolarna i Danmarks exklusiva
behörighet.
8. Licenser för tredjepartskomponenter
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation files (the ”Software”), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice
shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED ”AS IS”, WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

