regulácia vykurovania living by Danfoss

Čas na hru
Čas na 21 °C
v obývačke
Iba s living by Danfoss môžete ľahko a efektívne ovládať elektronické termostaty
ako aj bezdrôtové podlahové vykurovanie. Dokonca môžete pripojiť svetelné relé,
protimrazové systémy a prakticky všetko, čo má zástrčku.

Dokonalé pohodlie

24/7

Dokonalá
vnútorná klíma.
Dokonalé momenty.

living.danfoss.com

Pokiaľ ide o
pohodlie domova,
načasovanie je všetkým

Keď sa prebudíte, keď sa vaše deti hrajú, keď ste v sprche alebo keď ste všetci spolu
v obývačke, chcete aby bola teplota perfektná. Väčšina ľudí to rieši neustálym
nastavovaním radiátorov, otváraním okien alebo má podlahové vykurovanie,
ktoré beží počas celého dňa i noci. To má za následok komplikácie, nežiaduce
vykurovanie miestností a zbytočné náklady na energiu.
V spoločnosti Danfoss máme príslovie:
Skutočné pohodlie v izbe pociťujete iba vtedy, ak nevnímate teplotu.
Výsledkom je presne to, čo vám living by Danfoss umožňuje dosiahnuť.
Čas na vykurovací systém, ktorý sa prispôsobí
vášmu každodennému plánu
living by Danfoss robí domáci komfort ešte pohodlnejším. Naplánujte svoju
požadovanú teplotu na akýkoľvek čas počas dňa alebo noci tak, aby vyhovovala
každodenným činnostiam vašej rodiny – pri šetrení energie a peňazí – a ak
chcete ísť na dovolenku, použite funkciu „Dovolenka“.

living by Danfoss
sa o to postará
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Váš každodenný život
má svoje rytmy

22:30
Čas na spánok
00:00

17 °C

21 °C
Kvalitný
čas
18:00

06:00

06:30
Vstávanie

21 °C
16:30
Návrat domov

07:45
Čas odísť z domu
12:00

17 °C

Čas na prácu

Vaša vnútorná klíma
musí robiť to isté
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Čas odísť z domu
Čas na 17 °C

Zlepšite kvalitu svojho života
s prepojenými vykurovacími
riešeniami
Termostatické ventily na radiátoroch living connect® a dotykový centrálny ovládač
Danfoss Link™ CC zlepšujú komfort a zároveň výrazne znižujú spotrebu energie. Danfoss Link™
CC je unikátny v tom, že umožňuje prepojiť nielen radiátory, ale všetky zariadenia starajúce sa o
pohodlie, ako je váš systém podlahového vykurovania.
living connect® a Danfoss Link™ CC ponúkajú moderný, minimalistický dizajn,
ktorý je ideálny pre novostavby ako aj pre renovované domy.
Dokonalá vnútorná klíma
– automaticky
living by Danfoss ponúka presné riadenie
teploty pre zaistenie absolútneho pohodlia.
Počas dňa termostaty udržiavajú vašu optimálnu komfortnú teplotu. V noci sa teplota
automaticky zníži na 17 °C, čo je ideálne pre
zdravý a osviežujúci spánok.
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Prevzatie kontroly nad
vaším vykurovaním
Skvelá vec je, že si môžete vytvoriť svoje
vlastné prispôsobené plány z jedného
centrálneho miesta. Najlepšie na tom je,
že living by Danfoss vám umožňuje ovládať
viacero vykurovacích systémov, radiátorov,
podlahových vykurovacích systémov a
tepelných čerpadiel na ventiláciu. Môžete
tiež pripojiť prakticky akékoľvek zariadenie
vo vašej domácnosti, ktoré má zástrčku,
vďaka čomu môžete spravovať všetky vaše
energeticky náročné zariadenia starajúce sa
o komfort z jedného miesta.

Termostatické ventily na radiátory
living connect® a dotykový centrálny
ovládač Danfoss Link™ CC
Spolupracujú ako bezdrôtový programovateľný riadiaci systém vykurovania
vhodný pre rodinné domy až do 300 m².
Pre úplnú flexibilitu možno vykurovanie
ovládať z jedného centrálneho miesta
alebo v jednotlivých izbách podľa toho,
čo preferujete.
Danfoss Link™ CC môže ovládať teplovodné podlahové kúrenie ako aj termostaty
living connect®, a to buď v kombinácii
alebo ako samostatný systém.

living by Danfoss sa stará o
všetky zariadenia,
ktoré zabezpečujú vaše pohodlie

Elektrické zariadenia

Ventilácia

Elektrické podlahové
vykurovanie

Zdroj tepla

Radiátory

Osvetlenie cesty,
topenie snehu a ďalšie ...

Teplovodné podlahové kúrenie
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Elegantné a účinné
samostatné termostatické
ventily na radiátory
Okrem nášho centrálne riadeného riešenia môžete využiť aj samostatne ovládané
radiátory. Jednoduchou výmenou starých termostatov za elektronické termostaty
living by Danfoss a programovateľné termostaty living eco® môžete dosiahnuť až 23 %
úspory. Ak na radiátoroch stále používate ručné ventily, môžete dokonca ušetriť až
46 % vašej spotreby energie. Výhody ale nekončia iba pri dokonalej izbovej teplote:

• Elegantný a štýlový dizajn dopĺňa
všetky moderné interiéry
• Jednoduchá inštalácia s minimálnym dopadom na váš domov
• Ľahko dostupná funkcia „Dovolenka“
• Jednoduché nastavenie a každodenné ovládanie pomocou pohodlných predinštalovaných programov
• Môže nahradiť všetky existujúce snímače na radiátoroch. Pre dosiahnutie najväčšej možnej úspory energie
odporúčame inštaláciu prednastavených ventilov
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living eco®
Samostatný elektronický a programovateľný termostat pre vysoko efektívnu
kontrolu spotreby energie.

living design® (neelektronické)
Samočinný klasický termostat s moderným dizajnom, ktorý vyzerá skvele v každej
miestnosti. K dispozícii v štyroch farbách:
biela, čierna, nerez a chróm.

Jednoduchý začiatok
s living eco®
living eco® bol navrhnutý pre
jednoduché použitie a vysokú
energetickú účinnosť. Obsahuje
2 predinštalované energeticky
úsporné programy založené na
bežných každodenných rytmoch.
Jediné čo musíte urobiť, je vybrať si
program, ktorý najlepšie vyhovuje
vášmu životnému štýlu. Je to také
jednoduché, ako nastaviť hodiny.

Ak chcete vytvoriť svoj vlastný plán,
displej na prednej časti termostatu robí
ovládanie veľmi intuitívnym. Vďaka
kruhovej 24-hodinovej časovej osi
môžete jednoducho sledovať výsledok
svojho nastavenia.
(Pozri obrázok nižšie).

22:30
Nočná teplota:
17 °C

06:00
Denná teplota:
21 °C

living eco®
1 minúta programovania
24-hodinové pohodlie
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Skúsenosti zo skutočného života
Sledujte, ako rôzne rodiny dosiahli pôsobivé úspory energie s living by Danfoss, a zistite ako inteligentná regulácia
vykurovania zlepšila ich každodenný život. Navštívte časť s
prípadovými štúdiami na heating.danfoss.com
Energetický certifikát A+
Termostaty living by Danfoss sú v súlade s najnáročnejším
štandardmi účinnosti a bezpečnosti. living connect® bol
tiež úplne prvý elektronický termostat, ktorý získal
prestížny energetický certifikát A+ od asociácie eu.bac
(European Building Automation and Controls
Manufacturers’ Association – www.eubac.org).

Ak sa chcete dozvedieť viac o living by Danfoss,
navštívte stránku living.danfoss.com alebo sa
ešte dnes obráťte na miestneho odborníka na
vykurovanie.
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