
smartheating.danfoss.fi

Tulevaisuuden lämmitys kotiisi – 
yksinkertaista, tehokasta ja etäohjattua 
Ajoissa kotiin. Olohuoneen lämpötila: 21 °C. Uuden Danfoss Link™ -sovelluksen 
avulla voit ohjata kotisi lämmitystä sijainnistasi riippumatta. Danfoss Link on 
ainoa järjestelmä, jonka avulla voit vaivattomasti ohjata sekä elektronisia 
patteritermostaatteja että lattialämmitystä.

Danfoss Link -lämmityksen ohjaus

24/7
ohjaa kotisi 
lämmitystä  
mistä tahansa  
Danfoss Link™ 
-sovelluksen avulla



Danfoss Link varmistaa, että lämpötila pysyy juuri haluamanasi. Voit jopa säätää 
lämpötilaa älypuhelimellasi käyttämällä Danfoss Link™ –sovellustamme. Tai voit  
varmistaa, että kotisi on mukavan lämmin, jos palaatkin kotiisi suunniteltua aikai-
semmin. Sinun ei tarvitse huolehtia siitä, miten me sen teemme. Sinun ei tarvitse 
kuin nauttia parhaasta mahdollisesta mukavuudesta.
Voit huolehtia sinulle tärkeistä asioista. Ja jättää loput  
Danfoss Linkin huoleksi. 

Oleskeluaika
Mukavuuslämmitys: päällä

Säädä lämmitysjärjestelmä 
sopimaan päivittäisen  
aikataulusi kanssa
Danfoss Link tekee kodin lämpötilasta 
paljon miellyttävämmän. Ajoita 
haluamasi lämpötila mihin tahansa 
aikaan päivällä tai yöllä perheesi 
päivittäisen aikataulun mukaan – 
säästäen samalla energiaa ja rahaa. 
Älykkäiden Poissaolo- tai Ei lämmitystä 
-toimintojen avulla voit helposti säätää 
lämpötilaa silloin, kun aikatauluusi 
tulee muutoksia.
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Älykäs kodin 
lämmitys, parhaiten 
tuntemallasi 
etäohjaimella
Uudella Danfoss Link™ –sovelluksella voit säätää  
kotisi lämpötilan sormen kosketuksella. 

Danfoss Link on niin helppokäyttöinen, että osaat käyttää 
sitä ilman opettelua. Ei opettelua tai monimutkaisia 
valikoita. Me kutsumme sitä älykkäämmäksi 
lämmitykseksi. Mutta sinä voit kutsua sitä kodiksi.

Danfoss Link™ –sovellus on yksinkertainen, tyylikäs… ja 
erittäin helppokäyttöinen.
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Kokeile 
sovellusta itse 
ja koe miten 
helppoa ja 
yksinkertaista 
sen käyttö on.

Lataa Danfoss Link™ 
–sovellus skannaamalla 
koodi tai hanki se 
Google Play -palvelusta 
tai App Storesta. 



Nopein tapa säästää energiaa on yksinkertaisesti alentaa lämpötilaa 
silloin, kun et tarvitse korkeampaa lämpötilaa. Silloin, kun olet töissä, 
ostoksilla, kyläilemässä ystävien tai sukulaisten luona tai nukkumassa. 
Kaikki nämä ovat täydellisiä tilanteita säästääksesi rahaa – sormeasi 
nostamatta.  
Patteritermostaattien päivittämisellä älykkäisiin termostaatteihin voi 
säästää jopa 30 % lämmityskustannuksiasi. 

Kuvittele, että koko kotisi olisi yhtä älykäs.

Nukkumaanmenoaika 
Säästötila: päällä

Hallitse lämmitystäsi  
– sijainnistasi riippumatta 

Kun yhdistät Danfoss Link™ CC -järjestelmän kotisi 
Wi-Fi-verkkoon, voit käyttää intuitiivista Danfoss 
Link™ -sovellusta järjestelmäsi etäohjaamiseen 
sijainnistasi riippumatta. Palaatko kotiisi aikaisin? 
Jatkatko lomaasi? Vai haluatko vain hieman 
lisämukavuutta palatessasi tänään kotiin? Voit 
tehdä tämän kaiken ja paljon muuta kätevästi 
älypuhelimellasi – missä tahansa, milloin tahansa.

Danfoss Link on niin helppokäyttöinen, että osaat käyttää sitä ilman opettelua.  
Olemme yhdistäneet käyttöjärjestelmässä intuitiivisuuden ja kauneuden. Teet  
kaikki toimet elegantilla kosketusnäytöllä tai mukavasti omalla älypuhelimellasi.  
Me kutsumme sitä älykkäämmäksi lämmitykseksi. Mutta sinä voit kutsua  
sitä kodiksi. 

living connect® -patteritermostaatti ja 
kosketusnäytöllinen Danfoss Link™ CC - 
Wi-Fi-keskusyksikkö
Yhdessä nämä kaksi muodostavat ohjelmoitavan, 
langattoman lämmityksen ohjausjärjestelmän, 
joka sopii jopa 300 m2:n suuruisiin  
omakotitaloihin.
Järjestelmä on erittäin joustava, sillä lämmitystä 
voidaan ohjata yhdestä keskusyksiköstä tai huo-
nekohtaisesti käyttäjän mieltymysten mukaan. 
Voit myös yhdistää huoneita ryhmiksi, ns. Living 
Zones -alueiksi lämmityksen säädön helpot-
tamiseksi. Danfoss Link™ CC -keskusyksikkö voi 
ohjata sekä lattialämmitystä että living connect® 
-termostaatteja yhdessä tai erillisinä järjestelminä.

AA-energiasertifikaatti

living connect® oli kaikkien aikojen ensimmäinen 
elektroninen termostaatti, jolle eu.bac 
(European Building Automation and Controls 
Manufacturers’ Association – www.eubac.org) 
myönsi arvostetun AA-energiasertifikaatin.
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Lataa sovellus  
skannaamalla  
tämä
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Danfoss Link huolehtii  
kaikista mukavuuslaitteista

Haluamasi huonelämpötila – automaattisesti 
Danfoss Link huolehtii asumismukavuudesta tarkan lämpötilansäätönsä ansiosta. 

Kotonaoloaikaan termostaatit ylläpitävät valitsemaasi mukavuuslämpötilaa. Yöllä ne  
laskevat lämpötilan automaattisesti 17 °C:een, joka on terveellinen ihannelämpötila 
virkistävään uneen. Danfoss Link™ –sovellus on ainoa järjestelmä, jonka avulla voit 
vaivattomasti ohjata sekä elektronisia patteritermostaatteja että lattialämmitystä.

Sähköinen  
lattialämmitys

Lämpöpatterit

Vesikiertoinen 
lattialämmitys
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Poissaolo-tila: päällä
Danfoss Link antaa sinulle tavan ohjata kotisi lämmitystä yksinkertaisesti 
ja intuitiivisesti. Valitse kätevä esimääritetty energiansäätöohjelma tai 
luo oma, räätälöity ohjelmasi, joka sopii elämäsi rytmiin, ja älypuhelimesi 
avulla voit aina säätää olosuhteet haluamiksesi.  Mitä tahansa valitsetkin,  
voit aina nauttia uusimmasta nykyaikaisesta mukavuudesta  
ja energiatehokkuudesta. Aloita rentoutuminen. Aloita säästäminen. 

Saat lisätietoja Danfoss Link -järjestelmästä  
osoitteesta smartheating.danfoss.fi  
tai ottamalla yhteyden paikalliseen  
lämmitysjärjestelmien asentajaan jo tänään.

Lataa sovellus  
skannaamalla  
tämä

Poissa


