Danfoss Smart Heating
Łatwy sposób na inteligentne ogrzewanie

Danfoss Eco™
Prosty sposób na
inteligentne ogrzewanie
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Danfoss Eco™ umożliwia sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym
za pomocą technologii Bluetooth kiedy przebywasz w domu. Jest
to idealne rozwiązanie, jeśli mieszkasz w małym mieszkaniu lub domu.

kiedy jesteś w domu, poza nim oraz gdy śpisz
Steruj poszczególnymi grzejnikami dzięki aplikacji
Danfoss Eco™ App gdy jesteś w domu
Technologia Bluetooth: zaprogramuj każdy z termostatów

przekręcając termostat

Należy pamiętać, że termostat
grzejnikowy Danfoss Eco™
nie współpracuje z systemem
Danfoss Link™ ani ogrzewaniem
podłogowym.

maks. 10 m

DANFOSS ECOTM MOŻLIWOŚCI STEROWANIA

STEROWANIE TYLKO
BĘDĄC W DOMU

STEROWANIE Z
DOWOLNEGO MIEJSCA

GRZEJNIK

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

APPSTORE

GOOGLE PLAY

to ogrzewanie
dostosowane do rytmu Twojego dnia

22:30
Pora snu
00:00

17°C

21°C
Chwile
z rodziną
18:00

06:00
06:30
Pobudka

21°C
16:30
Powrót do
domu

07:30
Czas na wyjście
z domu
12:00

17°C

Czas na pracę

oszczędności energii
Najprostszym sposobem oszczędności energii w domu jest
przykręcenie ogrzewania, gdy go nie potrzebujesz. Czas, który
spędzasz poza domem lub poświęcasz na sen jest idealny do tego,
by redukować wydatki na ogrzewanie— co więcej nie będziesz
musiał o tym nawet pamiętać.
Dzięki gamie innowacyjnych rozwiązań grzewczych Danfoss Smart
Heating, poprawa komfortu cieplnego i oszczędności energii nigdy
dotąd nie były tak proste. Dzięki naszym rozwiązaniom uzyskasz
całkowitą kontrolę nad ogrzewaniem Twojego domu za pomocą
intuicyjnych aplikacji, które pozwolą Ci zaplanować harmonogram
ogrzewania w zależności od rytmu dnia.
Danfoss Smart Heating to rozwiązania dla każdego domu i potrzeb —
od samodzielnego, inteligentnego termostatu grzejnikowego
po kompletny system Smart Heating umożliwiający kompletne
sterowanie całym system grzewczym — zawsze i wszędzie.

Danfoss Link™ Już pierwszego
dnia zyskujesz wszystkie korzyści
płynące z kompleksowego
rozwiązania Smart Heating
Danfoss Link™ jest kompletnym rozwiązaniem z serii Smart Heating
przeznaczonym dla większych domów i mieszkań, które daje
pełną kontrolę nad ogrzewaniem — zawsze i wszędzie
niezależnie gdzie jesteś.
Inteligentny system dostosowuje ogrzewanie do rytmu
Twojego dnia: kiedy jesteś w domu, poza nim oraz gdy śpisz
Współpracuje zarówno z grzejnikami, jak i ogrzewaniem
podłogowym
Rozwiązanie Wi-Fi: w pełni zdalne sterowanie ogrzewaniem
w domu — bez względu na to, gdzie się znajdujesz
Ustaw temperaturę dla poszczególnych pomieszczeń
w swoim domu. Steruj pracą do 30 grzejników dzięki
intuicyjnej aplikacji Danfoss Link™ App
Danfoss Link™ jest idealnym przykładem kompleksowego rozwiązania
Smart Heating
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Oszczędność energii sięgająca do 30 %*
i jeszcze więcej powodów, dla których
warto wybrać Danfoss Eco™
1

Łatwe sterowanie za pomocą aplikacji: Intuicyjna i
przyjazna aplikacja Danfoss Eco™ App dzięki technologii
Bluetooth umożliwia łatwe sterowanie termostatem
grzejnikowym będąc w domu.
Wypróbuj darmową
wersję demonstracyjną
aplikacji Danfoss Eco™
App
Danfoss Eco™

2

Łatwe połączenie z termostatem: Jeśli w pomieszczeniu
znajduje się kilka termostatów grzejnikowych, termostat
Danfoss Eco™ wskaże Ci, którym z nich zarządzasz. Podczas
łączenia Twojego smartfona z termostatem pojawi się czerwone
podświetlenie informujące o nawiązanym połączeniu.

3

Bardzo niski poziom hałasu: Danfoss Eco™ posiada najlepsze
w swojej klasie parametry dotyczące hałasu. Poziom hałasu
emitowanego przez termostat nie przekracza 30 dBA, co
oznacza spokojny sen i jednoczesną oszczędność energii.

Jak sterować Danfoss Eco™
Pobierz aplikację Danfoss Eco™ App
Włącz Bluetooth

* Średni europejski potencjał oszczędności energii

Wypróbuj Danfoss Eco™ już teraz
1

Zacznij od prostego rozwiązania i zastosuj w swoim domu
Danfoss Eco™

2

Zainstaluj na jednym ze swoich grzejników

3

Smart Heating

4

Chcesz dowiedzieć się, które z rozwiązań będzie
najlepsze dla Twojego domu?
Aby poznać odpowiedź na to pytanie, odwiedź
stronę smartheating.danfoss.pl

Do

30 %
oszczędności
energii*

* Średni europejski potencjał oszczędności energii
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