MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Eenvoudig. Betrouwbaar.
Tevredenheid.
Draadloze CF2+-regeling voor
vloerverwarming en -koeling.
Eenvoudig mooi.

2-weg
draadloze communicatie
zorgt dat het CF2+-systeem
eenvoudig te installeren en zeer
betrouwbaar is.

klimaatregeling.danfoss.nl

De kracht
+
van de eenvoud
Meer controle over uw project
Het specificeren van het juiste systeem volgens de comfortwensen
van de klant is slechts een deel van de opdracht. Een soepel proces
voor installatie en inbedrijfstelling is net zo belangrijk voor efficiënt
projectmanagement en maximale tevredenheid van de klant.
Daarom hebben we bij de ontwikkeling van de draadloze CF2+-regeling
voor vloerverwarming en -koeling veel nadruk gelegd op een intuïtieve
en eenvoudige installatie en bediening. Elk onderdeel van het systeem is
ontworpen voor minimale installatietijd terwijl de functionele prestaties
en betrouwbaarheid worden gemaximaliseerd.
CF2+ is eenvoudig te installeren, intuïtief in gebruik en kan voor vrijwel elk
gebouw worden gebruikt. Het moderne ontwerp en de hoogwaardige
materialen passen moeiteloos in zelfs de meest exclusieve interieurs.
En de draadloze verbindingstest zorgt ervoor dat het systeem volledig
operationeel is op het moment van oplevering.

VEEL
TOEPASSINGsmogelijkheden +
EEN SYSTEEM
Het maakt niet uit of het om een woningrenovatie of nieuwbouw,
een commercieel project of een zorginstelling gaat, CF2+ is zo
flexibel om elke praktische uitdaging aan te gaan.
Met het extra draadloze relais kunt u zonder moeite systeemonderdelen verbinden of praktische problemen oplossen. Bijvoorbeeld als
de verwarmingsbron in de kelder staat en de centrale regelaar cf-mc
zich op de tweede verdieping bevindt.

De dauwpuntsensor vermijdt automatisch dat er condensatie
bij koeling ontstaat.
De draadloze 2-wegcommunicatie voert in enkele seconden een
complete verbindingstest uit, zodat u zeker weet dat u een volledig
functionerend systeem aan de klant aflevert.
Met de adaptieve functie ingeschakeld weet het systeem zelf
wanneer de energiespaarstand moet worden ingeschakeld, voor
optimaal comfort voor de gebruiker terwijl het energieverbruik
wordt beperkt.

Geïntegreerde
veiligheid en zekerheid

Soepel en betrouwbaar
projectmanagement

Draadloze CF2+-2-wegcommunicatie is
niet alleen zeer betrouwbaar en stabiel,
maar genereert ook minder straling dan
een babyfoon. Daarnaast verkleinen de
vandaalbestendige thermostaten de
klachten in commerciële gebouwen,
wordt energieverspilling geminimaliseerd
en neemt het aantal telefoontjes voor
onderhoud af.

CF2+ maakt uw werk gemakkelijker en
lonender. Er is geen vaste bedrading,
zodat u volledige flexibiliteit hebt bij
de plaatsing van de thermostaten. Het
betekent ook dat de volledige installatie
uitgevoerd kan worden zonder dat er een
elektricien hoeft te komen. Kostbare tijd
besparen en de efficiëntie verhogen.

We hebben zelfs een manier gevonden
om de elegante, moderne interieurafwerkingen te onderstrepen. Een van de
vier thermostaten heeft een ingebouwde
infraroodvloersensor, die dure houten of
natuurstenen tegelvloeren beschermt,
terwijl de gebruiker van optimaal comfort
geniet.

Bovendien werkt het CF2+-systeem
met alle verwarmings- en koelsystemen
2-, 3- of 4- pijps, ongeacht de hardware
die u kiest of de opstelling die u nodig
hebt.

Expertise
waarop u kunt
vertrouwen
Net als bij alle producten van Danfoss
kunt u vertrouwen op ervaren, wereldwijde verkoop- en technische ondersteuning, een lange levensduur en uitgebreide garanties. Dit maakt CF2+ de meest
functioneel geavanceerde, eenvoudig
mooiste oplossing die u kunt kiezen
om de meest innovatieve en energie
efficiënte systemen voor vloerverwarming en -koeling te regelen.
Ga voor meer informatie over het draadloze CF2+-regelsysteem voor verwarming
en koeling met 2-wegcommunicatie naar
klimaatregeling.danfoss.nl
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CF2 INTUÏTIEF
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MOOI

Bewezen
ervaring

Danfoss is al meer dan 75 jaar bezig
met het innoveren van verwarmingssystemen en heeft ruim 10 jaar
ervaring in draadloze bediening
van vloerverwarming.

Danfoss ontwerpt en ontwikkelt al meer dan 75 jaar regelsystemen voor
verwarmingssystemen en heeft ruim 10 jaar ervaring in geavanceerde draadloze
oplossingen. In die tijd is het ons doel geweest om zowel de installatie als de bediening
te vereenvoudigen voor optimaal comfort en energiebesparing voor de eindgebruiker.
Met de ontwikkeling van het CF2+-systeem hebben we naar onze mening een volledig
nieuwe standaard voor functionaliteit gezet, terwijl we tegelijkertijd de installatie,
het gebruiksgemak en energiebesparende potentieel enorm hebben verbeterd.
Ter ondersteuning hebben we bijvoorbeeld meer informatie- en technische
hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder video’s met instructies voor het installeren
van het systeem en duidelijke databladen met technische specificaties. En dankzij
ons internationale netwerk voor verkoop, service en technische ondersteuning
kunt u altijd op Danfoss vertrouwen voor tevreden klanten.
CF2+-regeling voor vloerverwarming en -koeling. Eenvoudig mooi.
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