
Úspora energie až 30 %*  
a další dobré důvody, proč si
vybrat právě Danfoss Eco™  

Jak se Danfoss Eco™ ovládá 

Snadné ovládání pomocí mobilní aplikace: díky intuitivní  
a uživatelsky příjemné aplikaci Danfoss Eco™ můžete za použití 
technologie Bluetooth bez námahy ovládat termostatické 
hlavice na radiátorech chytrým telefonem či tabletem.

Vyzkoušejte zdarma 
demo verzi aplikace  
Danfoss Eco™

Stáhněte si aplikaci Danfoss Eco™

Aktivujte Bluetooth

Vytvořte samostatný program pro každou
termostatickou hlavici Danfoss Eco™

Snadné připojení k termostatické radiátorové hlavici: 
pokud máte místnost s několika radiátory vybavenými termo-
statickou hlavicí, díky hlavici Danfoss Eco™ snadno poznáte, se 
kterou jednotkou právě pracujete. Když se k některé z hlavic 
připojíte ze svého chytrého telefonu, daná hlavice se rozsvítí.

Velmi nízká úroveň hlučnosti:  z hlediska hlučnosti je  
Danfoss Eco™ nejlepší ve své kategorii. Úroveň hlučnosti  
termostatické hlavice je nižší než 30 dBA, což znamená,  
že budete po celou noc klidně spát a zároveň šetřit energii.

Danfoss Eco™
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30 %
Až

úspora energie *

Vyzkoušejte Danfoss Eco™ 
ještě dnes 

* Až 30 % průměrného evropského potenciálu v oblasti úspor energie

* Až 30 % průměrného evropského potenciálu v oblasti úspor energie VBLTP148        Copyright Danfoss I 2017.03

Chcete vědět, jaké řešení je pro vaši domácnost nejlepší?  
Odpověď naleznete na adrese  
smartheating.danfoss.cz

Začněte u sebe doma zcela jednoduše – s jednou  
termostatickou hlavicí Danfoss Eco™.
Instalujte ji na jeden z radiátorů.

Poznejte výhody chytrého vytápění.

Vybavte hlavicemi Danfoss Eco™ také ostatní radiátory  
ve své domácnosti.
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Danfoss neodpovídá za možné chyby v katalozích, brožurách a jiných tištěných materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo provádět změny 
na svých výrobcích bez předchozího upozornění. To platí také pro výrobky již objednané, za předpokladu, že takové úpravy lze provést 
bez nutnosti dodatečných změn již dohodnutých technických podmínek. Všechny obchodní značky v tomto prospektu jsou majetkem 
příslušných firem. Danfoss a logotyp Danfoss jsou chráněnými obchodními značkami Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

Smart Heating Danfoss
Snadná cesta k chytrému vytápění



Danfoss Eco™  
Snadná cesta  
k chytrému vytápění 

Upozorňujeme, že hlavice  
Danfoss Eco™ není kompatibilní  
se systémem regulace vytápění 
Danfoss Link™ ani s podlahovým 
vytápěním.

 Programovatelný komfort, který se přizpůsobí vašemu
dennímu rozvrhu – ať už jste doma, venku, nebo spíte.

Ovládání jednotlivých radiátorů prostřednictvím mobilní
aplikace Danfoss Eco™.

Technologie Bluetooth: programujte každou hlavici  
Danfoss Eco™ na vzdálenost až 10 m.

Manuální funkce termostatické hlavice s otočným tělem  
a řešením Plug-and-Play umožňuje snadnou výměnu  
a rychlý přechod na chytré vytápění.

Danfoss Eco™ vám umožňuje kompletní kontrolu nad ovládáním vašich 
otopných těles pomocí technologie Bluetooth a je perfektním řešením 
pro menší byt či dům.

Chytré vytápění se přizpůsobí 
vašemu dennímu režimu

– Pro větší pohodlí a vyšší úsporu energie

Nejsnazší způsob, jak doma ušetřit energii, je prostě omezit vytápění, 
když je právě nepotřebujete. Doba, kterou trávíte mimo domov či 
spánkem, vám nabízí dokonalou příležitost k ušetření peněz za vytápění 
– aniž byste hnuli prstem

Díky naší řadě inovativních řešení chytrého vytápění Danfoss je vylepšení 
klimatu ve vašem interiéru spojené s úsporou peněz za energii mnohem 
snazší než kdy předtím. Naše řešení vám umožňují převzít plnou kontrolu 
nad vytápěním vašeho domova, a to díky intuitivním mobilním aplikacím, 
s jejichž pomocí můžete vytápění plánovat v rytmu svého každodenního 
života.

Chytré vytápění Danfoss přináší řešení pro každou domácnost a situaci  
– od samostatné termostatické radiátorové hlavice po kompletní systém 
chytrého vytápění, který vám umožní získat naprostou kontrolu – kdykoli 
a odkudkoli.
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2017
Danfoss Link™  
Plné využití možností chytrého
vytápění již od prvního dne

Inteligentní systém reguluje vytápění vašeho domova
podle toho, kde právě jste: doma, venku, nebo v posteli. 

Spolupracuje jak s radiátory, tak s podlahovým vytápěním.

Wi-Fi řešení: naprostá kontrola nad vytápěním
domácnosti – ať už jste kdekoli.

Nastavte samostatnou teplotu pro každou místnost.
Pomocí uživatelsky příjemné aplikace Danfoss Link™
můžete současně ovládat až 30 otopných těles.

Danfoss Link™ je kompletním řešením chytrého vytápění pro většinu 
domů a bytů. Umožní vám získat naprostou kontrolu nad vytápěním 
domova odkudkoli a kdykoli.

Danfoss Link™ je snadnou cestou ke kompletnímu chytrému
vytápění.


