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OGRZEWANIE DOMU PRZYSZŁOŚCI

PROSTE, EFEKT Y WNE I ZDALNE

Inteligentny system zarządzania ogrzewaniem Danfoss Link™ z aplikacją 
mobilną
Inteligentny system sterowania ogrzewaniem, który pozwala kontrolować wszyst-
kie urządzenia z jednego miejsca, jednocześnie zapewniając komfort cieplny użyt-
kownikom. Oferuje dokładną regulację temperatury dla każdego pomieszczenia. 

Dostosuj system ogrzewania do swojego codziennego porządku dnia
Z systemem Danfoss Link™ uzyskanie komfortu w domu jest dużo łatwiejsze. 
Ustaw wymaganą temperaturę dla dowolnej pory dnia lub nocy, tak aby dopa-
sować ją do codziennych zwyczajów Twojej rodziny – oszczędzając jednocze-
śnie energię i pieniądze. A dzięki inteligentnym funkcjom takim, jak: „Wakacje” 
lub „Pauza” możesz łatwo ustawić ogrzewanie w nietypowych sytuacjach.
Komfortowa temperatura 21°C nawet podczas wcześniejszego powrotu do 
domu? Danfoss Link™ App  umożliwia również sterowanie ogrzewaniem pod-
łogowym i grzejnikowym za pomocą smartfona lub tabletu z systemem iOS lub 
Android, niezależnie gdzie jesteś.

Panel centralny Danfoss Link™ – bezprzewodowy sterownik ogrzewania
Tryb wakacyjny pozwala obniżyć temperaturę podczas dłuższej nieobecności. 
Wyposażony w prosty w obsłudze interfejs, tygodniowy harmonogram pracy, 
tryb komfortowy, moduł Wi-Fi oraz ochronę przeciwzamrożeniową. Daje moż-
liwość grupowania pomieszczeń w tzw. strefę „living zone” oraz sterowania 
urządzeniami elektrycznymi, działającymi w trybie wł./wył. Panel dostępny jest 
w wersji z zasilaczem podtynkowym lub sieciowym.

Termostat Danfoss Link™ Connect – elektroniczny, bezprzewodowy ter-
mostat grzejnikowy, współpracujący z panelem centralnym Danfoss Link™. 
Ma możliwość zmiany temperatury – wysyła sygnał do panelu centralnego, co 
pozwala na zsynchronizowanie regulatorów we wszystkich pomieszczeniach. 
Produkt jest wyposażony w ochronę przeciwzamrożeniową oraz przed zaka-
mieniemiem, regulację PID, podświetlany wyświetlacz, sygnalizację niskiego 
poziomu baterii i braku sygnału, blokadę przycisków, funkcję „otwarte okno” 
(wyłącza ogrzewanie na czas wietrzenia). Dokładność nastawy temperatury co 
0,5°C. Trwałość baterii 2 lata.

Normy, aprobaty, certyfikaty
 zgodność z normami CE, RoHS, WEEE
 Termostat Connect uzyskał certyfikat energetyczny A+ stowarzyszenia eu.bac

Więcej informacji nt. systemu Danfoss Link™ na www.ogrzewanie.danfoss.pl 

Wypróbuj wersję demonstracyjną aplikacji
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