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Úspory energie pod kontrolou
Skutočné výhody pre vás

zisky

NOVÉ termostatické hlavice living by Danfoss
Posuňte svoje bývanie na vyššiu úroveň

Vyššie zisky pre vašu spoločnosť

s novými termostatickými hlavicami living by Danfoss
Ako možno očakávať od spoločnosti Danfoss,
spoločnosti s najdlhšími skúsenosťami vo vývoji
a výrobe termostatických hlavíc, vyrábame ich po
konzultácii s ľuďmi, ktorí ich montujú podľa
najvyšších štandardov.
Čitajte viac a objavte výhody termostatických
hlavíc living by Danfoss.

Vyššie

Objavte prínos spoločnosti Danfoss. Kontaktujte nás

living by Danfoss je rad kvalitných termostatických hlavíc, ktoré ponúkajú vašim zákazníkom
oveľa viac – úspory energie a nákladov a tiež
vynikajúce prevádzkové vlastnosti

Technická podpora

Takže naše výrobky vám ponúkajú viac možností
zarábať peniaze a zvyšovať vaše zisky. Taktiež
vďaka jednoduchej montáži sú termostatické
hlavice living by Danfoss pre vás maximálne
výhodné.

V spoločnosti Danfoss ponúkame spoľahlivé výrobky a profesionálne služby, ktoré
vám šetria čas, energiu a peniaze. Montujte naše výrobky a čoskoro uvidíte prínos pre
vašu spoločnosť a súčasne poskytnete vašim zákazníkom to najlepšie.
Kontaktujte nás na tel. č. +421 905 404 898 alebo navštívte www.danfoss.com/living,
kde získate viac informácií.

Danfoss ponúka technickú podporu klientom viacerými spôsobmi.
Zavolajte nám na č. +421 905 404 898 alebo nás kontaktujte prostredníctvom našej širokej siete
zmluvných partnerov, ktorí sú tu pre vás, aby vám pomohli.

Marketingový balíček pre vás
Navštívte www.danfoss.com/living a stiahnite si náš marketingový balíček pre profesionálov. Tento
balíček zahŕňa reklamu a tlačovú správu, ktoré môžete využiť pre inzerciu vašej spoločnosti
v regionálnej tlači.
Taktiež je tam brožúra, ktorú môžete venovať vašim zákazníkom.

30 sek.
čas inštalácie

Jednoduchá montáž a intuitívne užívateľské
rozhranie. Nové programovateľné termostatické hlavice living by Danfoss vám
uľahčia prácu a ponúknu plnú kontrolu
vášho vykurovania.

Danfoss spol. s r.o.

Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 905 404 898
Fax: +421 37 6406 290
E-mail: danfoss.sk@danfoss.com
Internet: www.danfoss.sk, www.sk.danfoss.com
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Výhody
pre vašu spoločnosť

23 %
úspora energie

vďaka inteligentnej regulácii vykurovania:
presná regulácia vopred inštalovaných programov, funkcia otvorené okno a funkcia
dovolenka.

nových termostatických hlavíc living by Danfoss

pre vašich zákazníkov
Vaši zákazníci šetria
energiu a peniaze

Vaši zákazníci si budú môcť dopriať lepšiu vnútornú
klímu spoločne s vynikajúcou kvalitou dizajnu

Zarábajte viac

Urobte si prácu

S vyššími ziskami

Jednoduchšie

Rýchlejšie

Rýchla návratnosť investícií

Presná regulácia

Pôsobivý dizajn

Naše výrobky vám poskytujú viac
príležitostí zarábať peniaze a zvyšovať vaše
zisky. To vďaka tomu, že sú najvyššej kvality a ponúkajú vašim zákazníkom úspory
energie, komfort a zlepšenie vnútornej
klímy. Čím viac termostatických hlavíc
Danfoss montujete, tým viac môžete
zarobiť.

Pri vývoji elektronických termostatických
hlavíc sme mysleli na váš komfort, takže sa
nemusíte znepokojovať ako pripojiť ventily od iných výrobcov. Predovšetkým sme
obmedzili objednávacie čísla tým, že sme
ku krabiciam pridali adaptéry na RA-N
a M30x1,5. Za druhé sme vyvinuli servisnú
sadu, ktorá zahŕňa upchávku a adaptéry
pre staré pripojenia RAV a RAVL.

S termostatickými hlavicami living by
Danfoss trvá montáž iba niekoľko sekúnd,
čo predstavuje oveľa kratší čas inštalácie
než u konkurenčných elektronických termostatických hlavíc. living eco® a living
connect® majú LCD displej na prednej
strane – kde je vidieť nastavenú teplotu
a nastavený program, čo umožňuje rýchlu
a jednoduchú montáž. U living eco® existujú dva preddefinované programy (P1 a P2).
Jednoducho zadáte dátum a čas a termostatická hlavica je pripravená.

Návratnosť pomerne malej investície
u vašich zákazníkov je rýchla v závislosti na
tom, ako veľmi sa znížia ich účty za energie.
Nahradením starých termostatických hlavíc
novými elektronickými môžu vaši zákazníci ušetriť 23% využitej energie. Nahradením
ručných ventilov novými výrobkami living
by Danfoss môžu ušetriť až 46%.

Elektronické termostatické hlavice udržujú
presné teploty, čím pomáhajú vaším zákazníkom optimalizovať ich vykurovanie pre
zdravšie vnútorné prostredie. Takto isto je
využívaná energia len vtedy, pokiaľ je to
potrebné.

Naše elektronické termostatické hlavice sú
najmenšími elektronickými hlavicami na
trhu. Ich jednoduchý elegantný dizajn,
hladké povrchy a valcové tvary sú vhodné
na akýkoľvek radiátor alebo rebríkové
teleso. Všetky boli ocenené prestížnymi
cenami za dizajn. living design® získal
ocenenie IF. living connect®, living eco® a
Danfoss Link™ CC získali ocenenia red dot.

Žiadne sťažnosti
zákazníkov
Naše termostatické hlavice sa vyrábajú
s funkciou rozhýbania ventilov. Táto funkcia otvára a zatvára ventil jedenkrát za
týždeň, keď systém nie je v prevádzke, čo
zabraňuje tomu, aby ventily počas leta
uviazli v jednej polohe. Takže vaši zákazníci sa nebudú sťažovať a nebudú vám
volať, aby ste tento problém riešili –
pretože žiadny problém nebude. Ušetríte
čas i vaše dobré meno.

Ušetríte za objednávacie čísla i skladovacie
náklady a sada zaberie menej miesta vo
vašom aute. Nakoľko obsahuje všetko, čo
potrebujete, máte po ruke všetky potrebné súčiastky. Toto znamená menej ciest do
veľkoobchodu.
Bez ohľadu na typ ventilu, všetky termostatické hlavice living connect® a living eco®
je možné pripojiť na ventily RA, RAV, RAVL a K
(M30x1,5).

Rad prémiových termostatických hlavíc living by Danfoss
Vlastnosti
living design® living eco® living connect®
Technológia
mechanická elektronická elektronická
Protimrazová ochrana
Ocenený dizajn
Týždenné programy so znižovaním teploty
Funkcia dovolenka
Funkcia otvorené okno
Funkcia rozhýbania ventilov
Podsvietený displej
Bezdrôtová regulácia z centrálnej jednotky Danfoss Link™ CC

Danfoss Link™ CC možno inštalovať rýchlo
buď s PSU (zabudované napájanie) alebo
NSU (sieťové napájanie). Pri pripájaní living
connect® k Danfoss Link™ CC nie sú potrebné žiadne káble – je to bezdrôtové. Ani
nepotrebujete PC. A vďaka funkcii: CLICK/
Slide sa Danfoss Link™ CC ľahko namontuje
i odmontuje.
Displej Danfoss Link™ CC má užívateľsky
priateľské grafické rozhranie s veľkými
jasnými ikonami a jednoducho pochopiteľným textom, vďaka ktorému je montáž
intuitívna.

Jasný a jednoduchý displej
Jednoduchý displej na našich elektronických termostatických hlaviciach umožňuje
užívateľom okamžite vidieť dôležité informácie – čo zaručuje absolútnu kontrolu.

Naše nové termostatické hlavice zaručujú
pohodlie v priebehu dňa spolu s ideálnou
teplotou pre zdravý spánok v noci. Viete,
že najzdravší spánok je pri 17°C a tepelná
pohoda počas dňa pri 21°C? Naše termostatické hlavice zaručujú tieto teploty
presne a dokonale.

living connect® a Danfoss Link™ CC

living design® je priamočinná štandardná termostatická hlavica s unikátnym
dizajnom – najelegantnejšia na trhu. Vyzerá štýlovo v akejkoľvek miestnosti
a pritom funguje s maximálnou účinnosťou.

Termostatické hlavice living connect® a Danfoss Link™ CC fungujú bezdrôtovo
v celom dome a poskytujú vysoký výkon. Pri komunikácii na Z-Wave je táto
kombinácia flexibilným spôsobom ako kontrolovať náklady za energie
a vnútornú teplotu. Vykurovanie je regulované z jedného centrálneho bodu
v dome, pričom môže byť regulovaná každá miestnosť osobitne.

Vlastnosti výrobku living design®:
– elegantný dizajn hlavice
– priamočinná funkcia
– kvapalinou naplnený snímač
– zabudovaný snímač
– protimrazová ochrana
–	možnosti úplného uzatvorenia “0”

living eco® je samostatná inteligentná a užívateľsky prístupná termostatická hlavica. Po
nastavení podľa potrieb vášho zákazníka predstavuje najúspornejší spôsob kontroly nad využívanou energiou a úsporami tepla.

Funkcia otvorené okno v našich elektronických termostatických hlaviciach pomáha
zabraňovať plytvaniu energiou tým, že pri
vetraní v miestnosti vypne vykurovanie.

Úplná flexibilita vďaka
škále možností nastavenia
prestížne ocenenie
red dot je medzinárodne uznávaná známka kvality
za vynikajúci dizajn. Udeľuje sa spoločnostiam, pre
ktoré je dizajn dôležitou súčasťou ich výrobkov.

Nastavujú sa jednoducho a rýchlo,
takže strávite menej času pri montáži a viac času pri rozvoji vašej spoločnosti.

living design®

living eco®

Žiadne plytvanie energií
vďaka funkcii otvorené okno

S našimi elektronickými termostatickými
hlavicami si môžu vaši zákazníci zvoliť jeden
z našich vopred inštalovaných programov, jednu
z volieb nastavenia alebo vytvoriť individuálne
programy pre nastavenie týždenného harmonogramu vykurovania podľa toho, ako sa menia
ich potreby. S funkciou dovolenka si môžu
nastaviť termostatickú hlavicu tak, aby pri
návrate domov sa vrátili do vykúreného domova s príjemnou teplotou.

Náš rad

Termostatické hlavice living by Danfoss , ktoré sú určené k tomu, aby nahradili
všetky staré termostatické hlavice v domácnosti, znižujú spotrebu energie
a šetria peniaze. Sú dokonale vhodné tiež pre novú stavbu.

Vlastnosti výrobku living eco®:
–	funkcia otvorené okno
–	regulácia PID
–	životnosť batérií dva roky
– vizuálne upozornenie slabých batérií
–	variabilné znižovanie v krokoch
po 0,5°C
– max./min. obmedzenie
–	detská poistka
–	funkcia rozhýbania ventilov
– funkcia dovolenka
– protimrazová ochrana
– podsvietený displej
– dva vopred inštalované programy

Vlastnosti výrobku living connect®:
–	funkcia otvorené okno
–	regulácia PID
–	životnosť batérií dva roky
–	upozornenie „slabé batérie“
a „žiadny signál“
–	max./min. obmedzenie
– detská poistka
–	funkcia rozhýbania ventilov
– protimrazová ochrana
–	podsvietený displej
Vlastnosti výrobku Danfoss Link™ CC:
–	regulácia centrálneho
vykurovania v celom dome
–	jednoduché užívateľské rozhranie
– farebný dotykový displej
–	nadčasový minimalistický dizajn
–	týždenný harmonogram vykurovania
–	funkcia dovolenka
–	mód komfort
– protimrazová ochrana
–	regulácia zapínanie/vypínanie
zariadenia
– integrovaná funkcia help
–	nastavenie podľa želaní užívateľa

