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Ett bekvämare inomhusklimat
med Danfoss Link™App
Familjen Osbäck lutar sig tillbaka, tar det lugnt och njuter av perfekt värmestyrning

Set

and forget
Ställ in och glöm.
Med Danfoss Link™
App kan du lita på
att temperaturen
håller rätt nivå.

smartheating.danfoss.se

Danfoss Link™ App ger dig
jämn temperatur inomhus
Jörgen gillar sitt nya, fjärrstyrda värmesystem så mycket att han har börjat installera lösningen
åt sina kunder
Jörgen Osbäck har inte bara ett privat intresse av värmesystemet som är installerat i hans soliga hem
i Uddevalla på den svenska västkusten. Som ägare av ett VVS-företag vill han gärna lära sig mer om
den senaste värmetekniken så att han kan rekommendera det vidare till sina kunder.

”Oavsett vilket rum jag går
in i, är temperaturen så gott
som alltid precis som jag
har ställt in den.”

När han fick chansen att testa nya Danfoss
Link™ App, tvekade han inte ett ögonblick.
– Vi har länge haft ett värmesystem från
Danfoss och bytte till Danfoss Link™ så fort
det kom ut på marknaden. Nu har vi
använt Danfoss Link™ App i cirka ett halvår.
Den stora skillnaden jag har märkt är
komforten. Inomhustemperaturen har
blivit påfallande stabil, konstaterar Jörgen.
Synliga fördelar
Han gillar att den är lätt att använda och
att han kan se både temperaturinställningarna och de verkliga rumstemperaturerna
på telefonen. På det sättet är Danfoss
Link™ App en ”cool pryl”, menar Jörgen.

När temperaturerna har ställts in kan
han luta sig tillbaka, ta det lugnt och
njuta av pålitlig värmekomfort ihop
med sambon Jenny och deras två barn,
6 och 12 år gamla.
– Du behöver inte hålla på och kolla
systemet eller göra något med det.
Systemet ”motionerar” radiatorventilerna
varje vecka och detta bidrar till den stabila
inomhustemperaturen. Detektering av
öppna fönster är också en stor fördel,
eftersom detta innebär att du kan öppna
ett fönster mitt i vintern utan att systemet
går igång på full värme.
– Oavsett vilket rum jag går in i, är
temperaturen så gott som alltid precis
som jag har ställt in den.

Familjen Osbäcks värmesystem består av följande:
• 16 Danfoss radiatortermostater connect® som gör att temperaturen
kan ställas in specifikt för varje rum.
• 2 rumsgivare som mäter temperaturen i rummen
• En Danfoss Link™ CC, centralenhet med Wi-Fi, för trådlös styrning
av alla radiatortermostater. Studier har visat på en genomsnittlig
sänkning av energianvändningen med upp till 30 % i hem med
ett Danfoss Link™-system
• Danfoss Link™ App möjliggör trådlös styrning av temperaturen
i olika rum, var du än befinner dig
• Support för Danfoss Link™ App som hjälper till med frågor om
Wi-Fi och användning av appen

Givna kostnadsbesparingar
Jörgen har inte hunnit jämföra
värmeräkningarna ännu, men som
värmeinstallatör är han övertygad om
att den stabila temperaturen och den
automatiska ventilmotioneringsfunktionen
har minskat hushållets energianvändning.
Under det senaste halvåret har han
demonstrerat Danfoss Link™ App för flera
av sina kunder. Det har lett till att han har
fått installera ett antal nya värmesystem.
När han någon gång har behövt hjälp, har
Danfoss support alltid fungerat utmärkt.

Tre goda skäl att välja Danfoss
Danfoss tillhandahåller intelligenta och energieffektiva värmelösningar för ditt hem.
Våra produkter ökar komforten, minskar värmekostnader och gör ditt värmesystem
enklare att hantera. Med över 80 års erfarenhet av innovation och utveckling kan
vi erbjuda de bästa lösningarna för det perfekta inomhusklimatet.
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Intelligenta lösningar som optimerar
inomhusklimat och komfort

2

Minska värmekostnaderna och upplev
fördelarna med ett energieffektivt hem

3

Intuitiva och användarvänliga
produkter anpassade efter ditt liv

Besök oss online för information, support, rådgivning och inspiration på smartheating.danfoss.se

Skanna koden för att ladda ned appen
med en demo och se hur enkelt det är.
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