MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Enkel aanraken. Vele mogelijkheden.
Nauwkeurige draadloze regeling die het
hele huis warm houdt.

centrale regelaar

www.danfossverwarming.nl

Met Danfoss Link regelt u draadloos vanuit
één centraal punt de verwarming voor de hele
woning. Hij werkt samen met maar liefst vijftig
apparaten. Met het touch screen kunt u het
hele systeem precies naar eigen behoeften
programmeren. Zo bent u altijd verzekerd van
het ideale binnenklimaat.

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder
voorafgaande kennisgeving haar producten en/of prijzen te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden
zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen speciﬁcaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke
bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.
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Danfoss Link
is zo ontworpen dat het alle onderdelen van uw verwarmingssysteem draadloos met elkaar verbindt en u de controle in handen geeft. Dankzij de draadloze communicatie kunt u vanuit één enkel punt de verwarming voor alle ruimtes apart regelen.
Het systeem bestaat uit een centraal geplaatste regelunit waarmee u in het hele huis thermostaten, radiatorthermostaten en zelfs elektrische schakelaars kunt bedienen. Dit betekent dat u met één centrale touch screen de temperatuur in
elke ruimte van uw woning kunt regelen, maar ook diverse elektrische apparaten aan en uit kunt zetten.

Op deze manier kunt u eenvoudig verschillende verwarmingssystemen met elkaar combineren voor nog meer comfort. Uw radiatoren, maar ook uw vloerverwarming en uw warmtepomp kunt u eenvoudig vanuit één plek bedienen.

WAT DANFOSS LINK U BIEDT
Centrale bediening
van de verwarming in uw hele huis vanuit één enkel punt.
Het afzonderlijk regelen van de temperatuur in verschillende
kamers is voorgoed verleden tijd. Met Danfoss Link bedient u
alle onderdelen van uw verwarmingssysteem vanaf een punt,
met slechts een simpele aanraking van het scherm.
Het gemak
van voorkeur programma’s met een reeks van instellingen
waaruit u kunt kiezen. Dit maakt het zó eenvoudig dat
iedereen het kan bedienen.
Het comfort
van volledige programmeerbaarheid. U kunt voor elke ruimte
afzonderlijk een door u gewenst weekprogramma instellen.

Kies de beste oplossing die bij uw behoeften past
Danfoss Link eigenschappen:
centrale bediening van diverse systemen
eenvoudige bediening
kleuren touch screen
tijdloos design
ﬂexibel weekprogramma
vakantiefunctie
komfort functie
vorstbeveiliging
aan- uitschakeling van apparaten
geïntegreerde helpfunctie
persoonlijke instellingen
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Gebruiksvriendelijke bediening
via kleurenscherm en intuïtief menu. Zo kunt u met één aanraking op het scherm de temperatuur of uw weekprogramma
instellen. Het slimme touch screen is zeer gebruiksvriendelijk
en leidt u langs iedere stap in het proces. Als u hulp nodig
hebt, is er per onderwerp een helpfunctie die bij elk scherm
uitleg biedt.

Dagelijkse besparingen realiseren
Centrale bediening van de verwarming bespaart energie, omdat
u de temperatuur op elk moment kunt verlagen. ’s Nachts, overdag en als u weggaat, of het nu voor een vakantie is of voor een
kortere periode, kunt u de temperatuur in alle ruimtes verlagen.
Ook de openraam functie bespaart energie. Deze functie schakelt
de verwarming uit wanneer een aanmerkelijke temperatuursdaling optreedt, bijvoorbeeld als er een kamer wordt gelucht.
De luxe
van een goed verwarmingssysteem was nog nooit zo toegankelijk. Met één vingerbeweging bent u verzekerd van een warm
welkom elke keer als u terugkomt. Danfoss Link zal aan al uw
verwachtingen voldoen, wat uw levensstijl of werkschema ook is.
Fraaie vormgeving
Danfoss Link heeft niet voor niets de prestigieuze red dot
design award gewonnen. Het ontwerp past naadloos in ieder
interieur en voegt een subtiel en stijlvol accent toe.

Uitbreiding van uw thuisnetwerk
Danfoss Link is zo ontworpen dat u in de toekomst meer apparaten kunt toevoegen. Dit is erg handig als u in meer ruimtes
thermostaten wilt gebruiken, of andere apparaten centraal
wilt bedienen.
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