Jeden dotyk. Veľa možností.
Presná bezdrôtová regulácia
teploty v celom byte.

1 miesto ovládania
Danfoss Link reguluje teplotu
v celom dome, bezdrôtovo z
jedného miesta. Je kompatibilný
až s 50 zariadeniami, takže
môžete naprogramovať celý
systém presne podľa vašich
potrieb prostredníctvom
dotykového displeja. Takto
vždy dosiahnete perfektnú
vnútornú klímu.
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Danfoss Link

je navrhnutý na bezdrôtové prepojenie všetkých prvkov vášho vykurovacieho systému a jeho ovládanie je vložené do
vašich rúk. Jeho bezdrôtová komunikácia vám umožňuje nastaviť vykurovanie v každej miestnosti – z jedného miesta.
Systém pozostáva z centrálne umiestnenej základnej riadiacej jednotky, ktorá riadi snímače teploty v miestnosti,
radiátorové termostaty a aj elektrické relé v dome. To znamená, že z jedného centrálneho dotykového displeja môžete
regulovať teplotu v celom dome a zapínať /vypínať aj iné elektrické zariadenia.

Na dosiahnutie vašej individuálnej tepelnej pohody a komfortu teraz
môžete kombinovať rôzne riešenia vykurovania. Z jedného miesta
môžete ľahko regulovať radiátorové vykurovanie, elektrické a vodné
podlahové vykurovanie a tepelné čerpadlo.

Vyberte si najlepšie riešenie pre vaše potreby
Vlastnosti výrobku Danfoss Link:
	centrálna regulácia vykurovania v celom dome
	jednoduché užívateľské rozhranie
	farebný dotykový displej
	nadčasový minimalistický dizajn
	týždenný program vykurovania
	funkcia dovolenka
	mód komfort
	protimrazová ochrana
	regulácia zapínanie/vypínanie zariadenia
	integrovaná funkcia help
	nastavenie podľa želaní užívateľa

ČO VÁM POSKYTUJE DANFOSS LINK
Centrálna regulácia
vykurovania v celom vašom dome z jedného miesta. Nemusíte už myslieť na individuálne nastavenie teploty v rôznych
miestnostiach. Pomocou jednoduchého dotyku na ten istý
Danfoss Link môžete ovládať všetky prvky vykurovacieho
systému v celom vašom dome.
Pohodlie
vďaka vopred inštalovanému programu vám dáva možnosť
výberu zo súboru nastavení. Je to tak jednoduché, že ho môže
používať každý.
Komfort
vďaka plnej programovateľnosti. Pre každú miestnosť môžete
nastaviť týždenný program vykurovania presne podľa vašich
potrieb.
Jednoduché použitie
prostredníctvom plnofarebného displeja a intuitívneho menu.
Kliknutím si teraz môžete nastaviť teploty alebo naplánovať
váš týždenný program. Inteligentný dotykový displej je
maximálne komfortný a sprevádza vás každým krokom
ovládania. V prípade potreby vám možnosť „help“ vysvetlí
každý obrázok na displeji.
Rozšírenie vašej domovej komunikačnej siete
Danfoss Link je navrhnutý tak, aby ste v budúcnosti mohli
systém rozšíriť o ďalšie zariadenia. Je to užitočné pre prípad,
ak budete chcieť pridať termostatické ventily do ďalších
miestností alebo ovládať ďalšie zariadenia.

Zjednodušenie dennej úspory nákladov
Regulácia centrálneho vykurovania šetrí energiu, keďže
je veľmi jednoduché redukovať teplotu v noci. Tak isto je
ľahké počas vašej neprítomnosti znížiť teplotu vo všetkých
miestnostiach, či už počas dovolenky alebo iba na krátky čas.
Energiu šetrí aj funkcia otvorené okno. Ak zistí výrazný pokles
teploty, napr. pri vetraní miestnosti, vypne vykurovanie.
Luxus
správneho vykurovania domu nebol taký dostupný nikdy
predtým. Jedným dotykom zabezpečíte pri návrate z výletu
vrelé privítanie celej vašej rodiny. Môžete mať aj celý súbor
rôznych nastavení teploty pre jednotlivé miestnosti. V závislosti od vášho životného štýlu a vašej rodiny Danfoss Link
je kompletne nastavený na splnenie vašich očakávaní – iba
jedným dotykom.
Estetika
Danfoss Link získal prestížne ocenenie red dot design award.
Dopĺňa každý interiér, pridáva jemnú prepracovanosť každej
záverečnej úprave.

