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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Насладете се на комфорта и спестете
Дистанционно управление на отоплението 
от едно място

www.danfoss.com/living

www.danfoss.com/living
Данфос ЕООД
Системи за отопление
Тел.: 02 942 49 17

23%
Спестете енергия и пари. 
Проучванията показват,  
че ще намалите разхода на 
енергия, ако замените старите 
радиаторни терморегулатори 
с Danfoss Link и living connect®. 

по-ниски разходи

Посетете www.danfoss.com/living и пробвайте  продуктите ни онлайн. Програмирайте отоплението във виртуалните 
стаи, за да усетите колко интуитивно се работи със системата Danfoss Link. Или се свържете с нашите представители 
за повече информация и поръчка.

Start living by Danfoss today.

living connect®e най- удобният 
електронен радиаторен термостат 
за прецизно регулиране  
на радиаторно отопление.

Релето за твърда връзка (HR) 
и релето с контакт тип шуко 
(PR) включват и изключват 
електрическите уреди в 
зависимост от зададения график.

Danfoss LinkTM RS – въздушен 
сензор. Прецизно следи  
и регулира температурата  
в стаята.

Danfoss Link е централният контролер, който управлява отоплението 
в цялото жилище. Той Ви позволява да регулирате отоплението по 
безжичен път от едно място и да задавате индивидуална температура 
за всяка стая.

Danfoss LinkTM HC – хидравличен 
контролер. Той комуникира 
по безжичен път със стайните 
сензори и управлява водното 
подово отопление.

Данфосс не може да поеме отговорност за възможни грешки в каталози, брошури и други печатни материали. Данфосс си запазва правото да променя продуктите без предизвестие. Това се отнася 
и за вече заявени продукти, при условие, че промените са възможни без произтичащи от това промени във вече договорените спецификации. Всички търговски марки в настоящия каталог са 
собственост на съответните дружества. Данфосс и логото на Данфосс са собственост на Danfoss A/S. Всички права запазени.



Danfoss Link е високотехнологична система за управление на 
отоплението в цялото жилище от едно място. Можете лесно да управлявате 
радиаторите, бойлера, подовото отопление и електрическите си уреди. Още 
повече, регулирането на температурата във всяка стая е съвсем индивидуал-
но и според нуждите ви.

Ежедневен  
комфорт

С Danfoss Link можете да изберете различна температура за всяка 
стая в зависимост от режима ви на живот.

Danfoss Link прецизно поддържа зададената температура. Пример-
но, 17ºС означава 17ºС. Нито повече, нито по-малко.

Когато отсъствате от вкъщи,  може да сте сигурни, че ще се върнете 
при перфектна температура. Функцията „отсъствие“ автоматично 
намалява отоплението, докато Ви няма и покачва температурата 
при завръщането Ви. 

Спестете 
пари 
и енергия

23% по-ниски разходи за отопление при замяна на старите радиа-
торни терморегулатори и 46% при замяна на ръчни вентили. Това 
е доказано от проучване, базирано на Европейските норми за ото-
пление.

С Danfoss Link управлението на отоплението е изключително пре-
цизно. Нашите електронни терморегулатори използват енергия 
само когато е необходимо.

Функцията „отворен прозорец“ на терморегулатора living connect® 
спестява пари и енергия. Той изключва отоплението при рязък 
спад на температурата, примерно когато проветряваме стаята.

За Вашето  
удобство

Всички компоненти на системата Danfoss Link комуникират по 
безжичен път помежду си. Това Ви позволява да регулирате 
отоплението във всяка стая от едно централно място. В същото 
време можете да променяте температурата поотделно във всяко 
помещение, ако желаете. 

Danfoss Link Ви дава избор на програми чрез вградените си 
настройки. Освен това можете да създадете свой собствен дневен 
и седмичен график за всяка стая в зависимост от конкретните Ви 
нужди.

Със своя цветен дисплей и изключително интуитивно меню, Danfoss 
Link e много лесен за използване. Ако се нуждаете от помощ,  
вграденият съветник и ръководството обясняват всичко. Перфектна  

технология  
и дизайн

Централният контролер Danfoss Link и радиаторните терморегула-
тори living connect спечелиха наградата reddot design за 2010 г. за 
функционалност и дизайн.

Най-малки на пазара, нашите електронни радиаторни терморегу-
латори са изключително естетични и компактни . Те прекрасно пас-
ват на всеки радиатор или лира, а поддръжката им е изключително 
лесна.

Терморегулаторите Danfoss Link 
и living connect получават при-
знанието на международното 
жури, което доказва не само 
тяхното високо качество, но и 
перфектен външен вид и функ-
ционалност.

Награда reddot design 
за 2010 г.


