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Jūsų trokštamas komfortas
už Jums priimtiną kainą
Betinai ir Tomui jų Danfoss Link™ sistema yra vienas iš gyvenimo malonumų

Iki

30%

mažiau suvartota šilumos
Tyrimai rodo, kad namų
savininkai gali ženkliai
sumažinti savo šildymo
išlaidas su Danfoss
elektroniniais termostatais.

ismanussildymas.danfoss.lt

Namų šildymas su Danfoss Link™ App
- tiesiog malonumas

“Aš visada galiu pasitikėti,
kad bus tokia temperatūra,
kokia nustatyta. Jeigu man
reikia 21°C, ji tokia ir bus,”
sako jis. “Tuo pačiu, Danfoss
Link sistema padėjo mums
pastebimai sumažinti
energijos suvartojimą.”

Lengvai valdomas šildymas
kiekviename kambaryje

zonos“ grupei, yra visuomet jaukiai šilti, kai kas

Manheime, Vokietijoje, jau tada reikalavo
modernizacijos, kai Betina ir Tomas jame

Rezultatas – lankstus sprendimas, leidžiantis

Turėdamas inžinerinį išsilavinimą, Tomas siekia

apsigyveno prieš dešimtį metų. Nuo to laiko jie

jiems pilnai valdyti šildymą kiekviename

įdiegti pačias naujausias namams skirtas

investavo begalę pinigų ir laiko šiltindami stogą,

kambaryje individualiai. Kaip teigia Tomas,

technologijas.

keisdami langus ir grindis, ir prisijungdami prie

Danfoss Link sistema yra tokia intuityvi ir lengva

Danfoss Link sistema jam leidžia idealiai valdyti ir

centralizuoto šildymo sistemos.

naudoti, kad netgi nereikia instrukcijos. Nieko

prižiūrėti savo aplinką.

Tačiau, nors ir pakeitė senuosius radiatorius

nėra lengviau nei nustatyti komfortišką

“Aš visuomet galiu pasitikėti, kad temperatūra

naujais, klimatas patalpose nė kiek nepagerėjo.

kambario temperatūrą, kai šeima yra namuose

bus tokia, kokia nustatyta. Jeigu man reikia 21°C,

Pradinė investicija į centralizuoto šildymo

ir žemesnę temperatūrą, kai kambariai tušti arba

ji tokia ir bus,” sako jis. “Tuo pačiu, Danfoss Link

sistemą nepateisino jų poreikių, priversdama

šeima miega.

sistema padėjo mums pastebimai sumažinti

juos padalinti savo namus į dvi atskiras zonas ir

“Kiekvieną savaitės dieną galima programuoti

energijos suvartojimą.”

kaskart įjungus šildymą, jiems tekdavo atidaryti

skirtingai,” sako jis.

langą. Tačiau, sumontavus Danfoss living

Šiandieną šeima turi individualius temperatūros

Nuotolinis valdymas atostogaujant

connect® termostatus ant 10 radiatorių, ir

nustatymus skirtingose namo dalyse. Taigi,

Parsisiuntus programėlę į išmanųjį telefoną ar

prijungus juos belaidžiu ryšiu prie Danfoss

kambariai, kuriuose gyvena dukros Karla ir Nina,

planšetę, ją galima prijungti prie Danfoss Link™

Link sistemos, jie pagaliau galėjo atsikvėpti.

yra šildomi tiktai tada, kai jos grįžta iš mokyklos,

centrinio valdiklio ir suteikti galimybę namų

o kambariai, kurie priklauso „Gyvenamosios

savininkams preciziškai valdyti savo šildymo

Prieš 40 metų pastatytas sublokuotas namas

nors yra namuose.

sistemą, išvykus iš namų ar esant netoliese.
Nuo šiol Betina ir Tomas dar labiau mėgaujasi
savo sistema, ypač savaitgaliais, kai išvyksta iš
namų arba atostogauja.
“Galimybė valdyti savo šildymo sistemą iš bet
kurios pasaulio vietos yra mums didžiulis
palengvėjimas. Danfoss Link™ App mane
informuoja netgi geriau, nei valdymo pultas. „
teigia Tomas.
“Aš bet kada galiu patikrinti, ar viskas įjungta ir ar
viskas veikia, ar faktinė temperatūra atitinka
užprogramuotą temperatūrą. Geriau ir būti
negali”.

Betina ir Tomas mėgsta pasakoti savo draugams
apie tai, kaip veikia Danfoss Link™ sistema.
Dažniausia pokalbių tema – ženkliai mažesnis
energijos suvartojimas. Sistemos tikslumas,
lengvas naudojimas ir visapusiškas patogumas
pakeitė jų namų šildymą malonia ir komfortą
teikiančia patirtimi.

Betinos ir Tomo Danfoss Link sistemą sudaro:
• 10 Danfoss living connect® termostatų
• Danfoss Link™ CC centrinis valdiklis, kuris belaidžiu dvipusiu ryšiu valdo
visus radiatorių termostatus, kad kiekviename kambaryje būtų
palaikoma individuali temperatūra. Tyrimais nustatyta, kad vidutinis
energijos suvartojimas su Danfoss Link™ sistema siekia iki 30%.
• Danfoss Link™ App nuotoliniu būdu leidžia individualiai reguliuoti
kiekvieno kambario temperatūrą iš bet kurios vietos.
• Danfoss Link™ App Pagalba suteiks technines konsultacijas Wi-Fi ir
programėlės diegimo bei naudojimo klausimais.

Trys priežastys dėl kurių verta rinktis Danfoss
Danfoss visada Jums pasiūlys išmanius, energiją efektyviai tausojančius šildymo sprendimus Jūsų namams.
Mūsų gaminiai didina komfortą, sumažina šildymo sąskaitas ir padeda Jums lengviau prižiūrėti savo
šildymo sistemą. Daugiau kaip 80 metų patirtis, inovacijos ir naujų produktų kūrimas – visa tai mums leidžia
pasiūlyti geriausius sprendimus idealiam Jūsų namų klimatui sukurti ir palaikyti.

1

Išmanūs sprendimai optimizuojantys
patalpų klimatą ir komfortą

2

Sumažina šildymo išlaidas ir leidžia
mėgautis energiškai efektyvaus namo
privalumais

3

Intuityvūs ir vartotojui patogūs naudoti
produktai pritaikyti Jūsų gyvenimo
stiliui

Susisiekite su mumis internetu dėl informacijos, konsultacijų, patarimų ir įkvėpimui –
ismanussildymas.danfoss.lt
Nuskenuokite kodą, parsisiųskite
programėlės demo versiją ir patys įsitikinkite,
kaip tai paprasta.
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