Zarządzanie ogrzewaniem przez Danfoss Link

Ogrzewanie domu przyszłości
Proste, efektywne i zdalne
Komfortowa temperatura 21°C nawet podczas wcześniejszego powrotu do domu.
Nowa aplikacja Danfoss Link™ App umożliwia sterowanie ogrzewaniem Twojego
domu z dowolnego miejsca. Danfoss Link to jedyny system współpracujący zarówno
z elektronicznymi termostatami grzejnikowymi, jak i ogrzewaniem podłogowym.
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Sterowanie ogrzewaniem domu z dowolnego miejsca i w
dowolnym czasie
przy użyciu aplikacji
Danfoss Link™ App

smartheating.danfoss.pl

Czas relaksu
Tryb komfortowy: włączony

Danfoss Link zadba o to, aby temperatura była taka, jaką lubisz. Możesz
również dokonywać regulacji za pośrednictwem swojego smartfona
z aplikacją Danfoss Link™ App. Dzięki niej Twój dom będzie ciepły i przytulny,
nawet gdy wrócisz wcześniej niż planowałeś. Nie musisz myśleć, jak to działa.
Po prostu ciesz się najwyższym komfortem.
Zajmij się tym, co jest dla Ciebie ważne i pozwól, aby Danfoss Link
zajął się resztą.

Dostosuj system ogrzewania
do swojego codziennego
porządku dnia.
Z Danfoss Link uzyskanie komfortu
w domu jest dużo łatwiejsze. Ustaw
wymaganą temperaturę dla dowolnej
pory dnia lub nocy, tak aby dopasować
ją do codziennych zwyczajów Twojej
rodziny — oszczędzając jednocześnie
energię i pieniądze.
A dzięki inteligentnym funkcjom takim,
jak: „Wakacje” lub „Pauza” możesz
łatwo ustawić ogrzewanie
w nietypowych sytuacjach.

Twoje codzienne życie
ma swój rytm
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Komfort wewnętrzny Twojego domu
również powinien
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Inteligentne ogrzewanie
domu sterowane za
pomocą urządzenia,
które znasz najlepiej
Dzięki nowej aplikacji Danfoss Link™ App możesz regulować
temperaturę w domu za dotknięciem palca.
Łatwość systemu Danfoss Link sprawi, że poczujesz się dobrze
w domu. Bez konieczności poznania skomplikowanego menu.
Nazywamy to inteligentnym ogrzewaniem. Ale Ty możesz to
po prostu nazwać domem.
Aplikacja Danfoss Link™ App jest prosta, elegancka i bardzo
łatwa w obsłudze.
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Wypróbuj aplikację,
aby samodzielnie
się o tym przekonać
Zeskanuj kod w celu pobrania
aplikacji Danfoss Link™ App lub
pobierz ją ze sklepu Google Play
lub App Store.
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Pora snu
Tryb oszczędności: włączony
Najszybszym sposobem uzyskania oszczędności energii jest obniżenie
temperatury wtedy, gdy jej nie potrzebujesz. Czas spędzany w pracy, na
zakupach, w odwiedzinach u przyjaciół lub rodziny, a nawet podczas snu
- to doskonałe okazje na oszczędność pieniędzy bez żadnego wysiłku.
Wymiana standardowych termostatów na inteligentne termostaty
grzejnikowe może zapewnić do 30% oszczędności energii na
ogrzewaniu.
Wyobraź sobie, gdyby reszta domu była taka inteligentna.

Łatwość systemu Danfoss Link sprawi, że we własnym domu poczujesz się jeszcze
bardziej komfortowo. System ten jest zarówno intuicyjny, jak i charakteryzuje się
doskonałym wzornictwem. Wszystko odbywa się za pośrednictwem eleganckiego
ekranu dotykowego lub Twojego smartfona. Nazywamy to inteligentnym
ogrzewaniem. Ty możesz to po prostu nazwać domem.

Zeskanuj kod w celu
pobrania aplikacji

Termostat grzejnikowy living connect® oraz
panel centralny Danfoss Link™ CC
z modułem Wi-Fi
Współpracują, tworząc programowalny
bezprzewodowy system sterowania
ogrzewaniem, który jest idealny do domów
jednorodzinnych o powierzchni do 300 m².
Dla pełnej elastyczności, ogrzewaniem można
sterować z jednego miejsca w domu lub
oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach.
Można nawet tworzyć strefy „Living Zones” i
pogrupować pomieszczenia dla ułatwienia
sterowania. Panel centralny Danfoss Link™ CC
może sterować zarówno ogrzewaniem
podłogowym, jak i termostatami living connect®,
indywidualnie bądź razem.

Przejmij kontrolę nad ogrzewaniem —
z dowolnego miejsca
Połączenie panelu Danfoss Link™ CC z domową
siecią Wi-Fi pozwala na użycie naszej intuicyjnej
aplikacji Danfoss Link™ App do zdalnego
sterowania ogrzewaniem z dowolnego miejsca.
Wcześniejszy powrót do domu? Przedłużenie
urlopu? Lub może po prostu oczekujesz troszkę
więcej komfortu, gdy wrócisz dziś do domu?
Możesz zrobić to wszystko i jeszcze więcej
korzystając ze swojego smartfona —
w dowolnym miejscu i czasie.

212200
Certyfikat energetyczny AA
living connect® był również pierwszym
termostatem elektronicznym, który uzyskał
prestiżowy certyfikat energetyczny AA
stowarzyszenia eu.bac (European Building
Automation and Controls Manufacturers’
Association, www.eubac.org).

Danfoss Link obsługuje
wszystkie Twoje urządzenia
odpowiedzialne za komfort

Grzejniki

Elektryczne
ogrzewanie
podłogowe

Wodne ogrzewanie podłogowe

Doskonały klimat wewnętrzny — automatycznie
Danfoss Link umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury, co gwarantuje maksymalny
komfort. Podczas dnia termostaty utrzymują preferowaną temperaturę. W nocy
automatycznie obniżają temperaturę do 17°C, która jest idealna dla zdrowego
i regenerującego snu. Aplikacja Danfoss Link™ App umożliwia łatwe sterowanie zarówno
elektronicznymi termostatami grzejnikowymi, jak i ogrzewaniem podłogowym.
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Tryb Wyjazdowy: włączony
Danfoss Link umożliwia proste i intuicyjne sterowanie ogrzewaniem
Twojego domu. Wybieraj spośród wygodnych wstępnie
zainstalowanych programów oszczędności energii lub stwórz
własny program dostosowany do Twojego rytmu życia, a dzięki
zdalnemu sterowaniu przez smartfon, w każdej chwili możesz
modyfikować ustawienia. Niezależnie od tego co wybierzesz,
będziesz mógł się cieszyć najwyższym komfortem i wydajnością
energetyczną. Odpręż się. Zacznij oszczędzać.
Aby dowiedzieć się więcej na temat Danfoss
Link, odwiedź stronę smartheating.danfoss.
pl lub skontaktuj się z lokalnym instalatorem
urządzeń grzewczych.
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Zeskanuj
kod w celu
pobrania
aplikacji.
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