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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. 

Indien onze smartheating producten worden geïnstalleerd door een 
professionele installateur bieden wij 5 jaar garantie. 
Kijk snel op nl.smartheating.danfoss.be

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

nl.smartheating.danfoss.be Danfoss Link™

Danfoss Link™ DBR
Een unieke ketelbesturing voorkomt 
onnodige draaiuren van de cv-ketel

De Danfoss Link™ DBR ketelbesturing maakt het mogelijk om dynamisch en 
duurzaam te anticiperen op continu veranderende omstandigheden in de 
cv-installatie. De Danfoss Link™ DBR maakt het verschil door niet alleen de 
cv-ketel aan te sturen op basis van warmtebehoefte vanuit de verschillende 
ruimtes, maar meet ook hoeveel warmte er nog beschikbaar is in het systeem. 
Hiermee vermindert u niet alleen de draaiuren van de ketel maar wordt ook 
het risico van een extreem energieverbruik voorkomen. 

De Danfoss Link™ DBR is voorzien van een watertemperatuursensor op de 
retourleiding van de ketel. Hierdoor kan het Danfoss Link™ systeem anticiperen 
op situaties waarbij de warmtebehoefte beperkt is en voldoende warmte 
beschikbaar is in het leidingsysteem.  Dynamisch ketelrelais 

Danfoss Link™ DBR

Belangrijkste kenmerken:
•  Universele aan/uit sturing voor cv-

ketels en andere warmtebronnen
• Led indicatie bedrijfstoestand
•  Automatische reductie van start/

stops en draaiuren cv-ketel
•  Bevordering van hoog rendement 

eff ect cv-ketel

DBR
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Elke kamer z’n eigen temperatuur
Simpel, efficiënt en via de app te bedienen

Danfoss Link™ Zoneregeling

24/7
vanaf elke locatie de 
verwarming in uw 
huis regelen met de 
Danfoss Link™ App

Vroeg thuis. Temperatuur woonkamer: 21°C. Met de Danfoss Link™ App kunt u de verwarming
in uw huis vanaf elke locatie regelen. Danfoss Link™ is één compleet systeem waarmee u zowel
elektronische radiatorthermostaten als vloerverwarming moeiteloos kunt regelen.



De snelste manier om energie te besparen, is om simpelweg de temperatuur 
te verlagen als u minder verwarming nodig hebt. Tijd die u besteedt op het 
werk of aan winkelen, bezoek aan vrienden of familie en zelfs slapen. 
Allemaal perfecte gelegenheden om, zonder moeite, geld te besparen. 
Door simpelweg over te stappen op intelligente radiatorthermostaten 
kunt u tot 30% besparen op uw energieverbruik. 

Stelt u zich eens voor dat de rest van uw huis net zo slim zou zijn.

Bedtijd
Besparingsmodus: aan

Voor het Danfoss Link™ systeem heeft Danfoss gekozen voor 
de zekerheid van een bi-directioneel (2-weg) draadloos 
netwerk. In tegenstelling tot veel andere (goedkopere) 
draadloze systemen, biedt het 2-weg besturingsprotocol 
inzicht voor installateur en eindgebruiker. Iedere component 
in het systeem doet een terugmelding aan de Danfoss Link™ CC 
Centrale regelaar om te laten weten of opdrachten vanuit de 
regeling of van u als gebruiker correct zijn uitgevoerd. 

De Danfoss Link™ Connect elektronische radiatorthermostaat is voorzien van een 
vooruitstrevende digitale stappenmotor. Een stappenmotor is een borstelloze 
motor waardoor deze geruisloos en gedurende een zeer lange periode storingsvrij 
zijn werk kan doen. U ervaart hierdoor geen storende geluiden bij het openen en 
sluiten van de radiatorafsluiter. Bovendien zorgt de nauwkeurige aansturing van de 
Danfoss Link™ Connect voor een uiterst stabiele ruimtetemperatuur.

Geruisloos en e�  ciënt
Een knap staaltje techniek

Deense creativiteit en innovatie

Beproefde
draadloze techniek

Alle componenten, aangesloten op netspanning, werken 
tevens als versterker om zo een stabiel draadloos netwerk 
te vormen voor alle apparaten en (batterijgevoede) 
componenten. Bovendien zijn er losse range extenders 
verkrijgbaar om het bereik met maar liefst 400% te vergroten. 
Uw installateur krijgt bij oplevering een duidelijk overzicht van 
de kwaliteit van communicatie met iedere component in het 
systeem. 

Van Danfoss mag u meer verwachten. 
Met meer dan 70 jaar ervaring in 
de ontwikkeling en productie van 
radiatorthermostaten, is Danfoss Link™ 
niet zomaar een zoneregeling maar 
in alle opzichten een klasse beter dan 
vergelijkbare oplossingen. 

Danfoss Link™ is een bewezen
concept. Met duizenden geïnstalleerde 
systemen heeft Danfoss de allerhoogste 
bedrijfs zekerheid getoond. Dankzij de 
univer sele toepasbaarheid is het 
systeem bijna in iedere bestaande of 
nieuw bouw woning te gebruiken. 
Door de snelle technologische 
ontwikkelingen, voegen wij steeds 
meer nieuwe componenten toe aan 
het Danfoss Link™ productprogramma. 
Wij zorgen dat uw systeem up-to-date 
blijft, zo krijgt u meer waar voor uw 
geld.

De eenvoud van Danfoss Link™ maakt dat u zich meteen op uw gemak voelt. 
We hebben de bediening van het systeem zowel intuïtief als mooi gemaakt. 
Alles gebeurt via een full colour touchscreen of heel gemakkelijk via uw smartphone. 
Wij noemen dit smart heating. U mag het ook gewoon ‘thuis’ noemen. 

Een bijkomend voordeel is dat bi-directionele communicatie 
effi  ciënter is waardoor de levensduur van de batterijen 
aanzienlijk wordt verlengd.

Danfoss Link™
Vloerverwarming en -koeling
Een vloerverwarmingssysteem dat via de Danfoss Link™ CC Centrale 
regelaar wordt geregeld, biedt optimale betrouwbaarheid en functionaliteit. 
Ook de installatie en bediening is eenvoudig. 

Wat heeft u nodig? 
• Danfoss Link™ CC Centrale regelaar voor draadloze regeling van vloerverwarming.
• Danfoss Link™ HC Regelaar voor communicatie met maximaal 10 ruimtesensoren. 

U kunt maximaal 3 Danfoss Link™ HC Regelaars per systeem toepassen.
• Danfoss Icon™ Kamerthermostaten voor nauwkeurige meting en instelling 

van temperatuurwaarden   in elke ruimte.

Gepatenteerde infrarood vloersensor
De Danfoss Icon™ Kamerthermostaten zijn verkrijgbaar met infrarood sensor voor 
begrenzing van de minimale en maximale temperatuur van het vloeroppervlak. 
Ideaal voor badkamers of bij woonkamers op het zuiden. De vloer zal altijd behaaglijk 
aanvoelen.

Belangrijkste kenmerken:
•  Draadloze 2-wegcommunicatie, 868 MHz 
•  24V-uitgangen met kortsluitbeveiliging en led 
•  Motoruitgangen voor diverse Danfoss thermische motoren 
•  Eenvoudig aansluiten met trekontlasting en kabelklemmen 
•  Automatische zelfdiagnosefunctie met foutmelding 
•  Schakelrelais voor regeling 

van pomp en pomp-
beweging

•  Schakelrelais voor aansluiting 
van cv-ketel bij warmtevraag 

•  Ingang (aan/uit) voor 
verwarmen/koelen

Hydronische regelaar 
Danfoss Link™ HC

Belangrijkste kenmerken:
•  Touchscreen waarvan de verlichting 

automatisch uitschakelt na gebruik
•  Draadloze 2-wegcommunicatie, 

868 MHz
•  Weergave van ingestelde en 

 werkelijke temperatuur
• 2 AA-batterijen
• Batterij gaat tot 2 jaar mee
• Uitvoering met infrarood vloersensor

Kamerthermostaten
Danfoss Icon™  


