
It‘s a 2-in-1 win! By installing an up-to-date radiator sensor, 
not only do you save a nice amount of coin, but you also 
get to experience a better comfort level. As the tempera-
ture in you living space will be constant, there won‘t be a 
need to constantly turn your radiator sensor on and off. All 
you‘ll be left with is to enjoy the space you‘re living in.

Намалете 
температурата, без да 
правите компромис с 

комфорта

Устойчива 
оптимизация на 

вашата отоплителна 
система

Високи енергийни 
спестявания

Модерна и устойчива 
отоплителна система

Понижена консумация, оптимален комфорт и по-добро качество на живот

Открийте своя потенциал за спестявания

Научете повече на:
danfoss.com/bg.bg

Максимални спестявания 
с минимални усилия
Намалете консумираната енергия с до 46%*.

Искате ли да редуцирате енергоразхода си без това да се отрази на 
вашия комфорт? Ако отговорът е “да”, обърнете внимание на Вашите 
радиаторни термостати. Наличието на точен контрол е от решаващо 
значение - не само за редуциране на енергийния разход, но
също и за осигуряването на подобрен комфорт и енергийна 
ефективност.

Кога е време за 
подмяна? 
Ако вашият термостат е на 15 или повече години, 
е време да го подмените. Нужна е модернизация 
както на радиаторния вентил, така и на 
термостата. Ако вентилът е монтиран преди 
по-малко от 15 години, може би ще бъде 
достатъчно да подмените само термостата.

Механични или електронни?
Има два вида радиаторни термостати. При механичните 
термостати, вие настройвате температура ръчно с 
помощта на термостатична глава, докато електронният 
термостат е интелигентен. Той може да бъде 
управлявани директно от Вашия мобилен телефон.

За термостати на 15 години 
или по-стари, е нужно да 
подмените и вентила. 
Задължително се 
консултирайте с инсталатор.

Има различни типове свързвания за 
вентили монтирани преди 1983.

Може и сами да 
извършите подмяната!
Разгледайте нашите видеоклипове „Направи си сам“ 
и намерете повече информация за това как да 
модернизирате системата си. Не са ви нужни 
инструменти и ще ви отнемат не повче от
10 секунди! Готови ли сте за предизвикателството?

Изберете комплексно решение!
Новите и модерни радиаторни термостати редуцират сметката Ви 
за отопление и оптимизират комфорта в дома Ви. Това е така 
благодарение на факта, че те поддържат желаната от Вас 
температура във всеки един момент. По този начин не се налага да 
въздействате постоянно на системата. Единственото, което се 
изисква от Вас е да се насладите на комфорта и уюта в дома си!

Малка промяна
с голем ефект 
върху Вашите
спестявания.
В зависимост от подобрението, Вие
можете да постигне икономия на 
енергия между 8% и 46%*. Плюс 
това, новият термостат на радиатора 
ще отчита стайната температура
и съответно ще адаптира потока 
по-прицизно и бързо.
Това означава, че температурата 
винаги ще бъде такава, каквото 
Вие пожелаете!

Потърсете вашия
инсталатор

М
Е

Х
А

Н
И

Ч
Е

Н

                       Т Е Р
М

О
С

Т
А

Т

DIY

Научете повече за 
радиаторните термостати

Научете повече за 
интелигентното 
отопление

С П Е С Т Е Т Е  Д О

46%*
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8%*
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23%*
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16%*
С П Е С Т Е Т Е  Д О

36%*

Стар механичен радиаторен
термостат
Нов радиаторен термостат

Ръчен радиаторен вентил

*Доклад от изследването: Енергийна ефективност, свързана с

подмяна на термостатни радиаторни вентили

Механичен Електронен

Подменете вентила

https://www.danfoss.com/en/products/dhs/radiator-and-room-thermostats/radiator-thermostats/radiator-sensors/
https://www.danfoss.com/en/campaigns/dhs/smart-heating/#tab-radiator
https://www.youtube.com/watch?v=2e-S6Cwzz0w
https://www.youtube.com/watch?v=2e-S6Cwzz0w

