
e nevoie doar de 

3 min
pentru a vă realiza 
calculele

Economisiți timp în  
planificare și centralizarea 
documentaţiei cu Danfoss 
Heat Selector

heatselector.danfoss.com



Care sunt avantajele dvs.?

Heat Selector
este cel mai bun instrument de selecție online din clasă, care optimizează 
procesul de planificare pentru experții în aplicații de încălzire.

Heat Selector economisește timp în calcul pentru selectarea produsului 
și vă îndrumă în combinarea  produselor, recomandat pentru aplicația 
dvs. În același timp, Heat Selector vă oferă acces ușor la toată 
documentația necesară.

1.

Faceți-vă 
propriile 
calcule pe loc

Utilizați numai 
produse de înaltă 
calitate

Obțineți toate 
documentele 
necesare imediat

Simplu, rapid și 
ușor de utilizat

Salvați proiecte 
personalizate și 
păstrați-vă datele

Găsiți cea mai bună 
soluție pentru nevoile 
dvs. , utilizând doar 
cele mai recente 
versiuni ale 
produselor

Selectarea 
aplicațiilor
Găsiți și selectați  
schemele corecte pentru 
aplicațiile dvs. 



2.

Calcule ușoare
Generare date sigure, în doar 
câțiva pași simpli, inclusiv 
avertizări dacă intrările de date nu 
sunt valide.

3.

Comparare și 
selectare 
produse
Comparați și alegeți produsele 
potrivite pentru aplicație, 
inclusiv accesoriile compatibile.

4.

Salvarea 
rapoartelor
Salvați toate calculele și rapoartele 
în siguranță în "Listele mele", 
inclusiv documentația cu fișele 
tehnice, instrucțiunile, declarațiile, 
textele licitațiilor, desenele 2D și 3D.

5.

Descăcare și 
distribiure 
documentație
Imprimați, descărcați sau distribuiți 
toată documentația necesară 
referitoare la calculele dvs.



Înregistrați-vă și începeți să 
selectați acum: 

heatselector.danfoss.com

Instrumentul care se 
actualizează mereu
Conținutul Heat Selector este în permanență actualizat cu produse, aplicații și  
opțiuni de calcul, noi cum ar fi calcularea simultană a mai multor produse, 
selectarea stațiilor complete cu produse adiacente și descărcarea rapoartelor în 
diferite formate.
Veți obține acces automat la informații și funcționalități actualizate de fiecare 
dată când vă conectați la Heat Selector.

Recomandarea clienților
“Am fost norocos să fiu unul dintre primii utilizatori ai SHeat Selector și 
sunt foarte mulțumit de acest nou instrument. Va fi util pentru multe 
proiecte și va accelera munca noastră. Sunt deosebit de impresionat de 
ușurința utilizării și de faptul că toate documentele relevante sunt puse la 
dispoziție.”

Mag. Jakob Edler (dreapta), 
CEO ENAS Energietechnik und Anlagenbau GmbH

Cunoștințe de 
specialitate și sprijin 
pentru a găsi soluția 

optimă la provocările dvs.

Soluții de actualitate 
bazate pe experiență: 

Sisteme și componente 
inovatoare.

Economisiți timp și 
excelați în documentare,  
atunci când vă pregătiți 

proiectele.

Servicii eficiente pentru a 
sprijini finalizarea cu 
succes a proiectului 

dumneavoastră.
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