
smartheating.danfoss.se

Smart värme för ditt hem 
Enkelt, effektivt och trådlöst 
Tidigare hemma? Ändra temperaturen i vardagsrummet till 21 °C i Danfoss Link™ App.  
Med värmesystemet Danfoss Link har du alltid rätt temperatur i ditt hem. Systemet styr både 
elektroniska radiatortermostater och golvvärme. Ta kontroll över värmen, var du än befinner dig. 

Danfoss Link värmesystem

Rätt temperatur
hemma, var du än 
befinner dig, med nya 
Danfoss Link™ App



Med centralenheten Danfoss Link är temperaturen inomhus precis på den nivå du 
ställt in. Och när du vill ändra inställningar gör du detta enkelt från panelen eller 
från din mobiltelefon. 

Vill du att värmen ska vara högre i vardagsrummet? Eller kommer du kanske hem 
tidigare från en resa? Med Danfoss Link kan du enkelt se till att bostaden är varm 
och skön om du kommer hem några dagar tidigare än planerat. 
Bry dig om vad som är viktigt för dig, låt Danfoss Link ta hand om resten. 

Tid för lek
Komfortläge: på

Värmesystemet anpassar  
sig efter dina dagliga rutiner
Danfoss Link tar automatiskt hand 
om värmekomforten i ditt hem.  
Schemalägg temperaturer för olika 
tider på dygnet som passar just dina 
rutiner. Du får det behagligt hemma 
och sparar samtidigt energi och 
pengar. Med smarta funktioner såsom 
Bortrest och Paus är det enkelt att sänka 
värmen när du har behov för en 
effektiv förinställd programinställning. 

2



00:00

12:00

06:00

22:30
Sängdags

21 °C

21 °C

17 °C

17 °C

16:30
Hemma igen

Tid för aktiviteter

Kvalitetstid

07:30
Dags att  
gå hemifrån

06:30
Vakna

Din vardag  
har sin egen rytm

Det bör  
ditt inomhusklimat 

också ha

18:00

33



Smart värme med  
en kontroll du  
redan har koll på

Med Danfoss Link™ App kan du reglera temperaturen i 
ditt hem med några klick från din mobiltelefon. 

Enkelheten med värmesystemet Danfoss Link gör det lätt 
för dig att justera inställningar efter dina önskemål. Det 
krävs ingen avancerad inlärning och du kommer inte att 
fastna i svåra menyer. Därför kallar vi det smart värme. 
Men du kan bara kalla det för hemma.

Danfoss Link™ App har ett innehåll som är designat och 
specifikt framtaget för att vara lättanvänt.
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Prova appen 
och se hur 
enkel den är
att använda

Skanna QR-koden 
 för att ladda ned 
Danfoss Link™ App.  
Du kan också hämta 
den från både Google 
Play och App Store. 



Det snabbaste sättet att spara energi är helt enkelt att sänka 
temperaturen när du inte är i behov av så mycket värme.  
Till exempel när du är på jobbet, är ute och handlar eller när  
du sover. Dessa tillfällen är utmärkta att spara pengar på, utan att  
behöva planera i förväg. Det räcker att du går in och väljer sparläge 
via appen och låter systemet sköta resten.  

Visste du att ett enkelt byte till intelligenta radiatortermostater kan 
sänka din värmeanvändning med upp till 30 %?  
Tänk om resten av ditt hem var lika smart!

Läggdags 
Sparläge: på

Ta kontroll över värmesystemet  
– var du än befinner dig 

När centralenheten Danfoss Link™ CC  
ansluts till ditt Wi-Fi-nätverk kan du via 
Danfoss Link™ App styra hela systemet från 
mobilen. 

Kommer du hem tidigare? Förlänger 
semestern? Eller vill du bara ha lite extra 
komfort när du kommer hem? Med några få 
klick justerar du enkelt till den temperatur du 
vill ha i bostaden, var du än befinner dig.

Vi har gjort användningen av Danfoss Link-systemet smidigt och dessutom designat 
produkterna med omtanke för både innehåll och utseende.  Alla programval justeras 
enkelt från centralenhetens användarvänliga pekskärm, eller direkt via appen i din 
mobiltelefon. Vi kallar det smart värme för ditt hem.

Radiatortermostaten connect®  
och centralenheten Danfoss Link™ CC  
med pekskärm och Wi-Fi
Tillsammans fungerar de som ett 
programmerbart trådlöst styrsystem lämpat 
för enfamiljshus på upp till 300 m2.
För fullständig flexibilitet kan bostadens 
värme styras från en central punkt eller helt 
enkelt rum för rum, du bestämmer. Du kan 
även skapa Living Zones där du grupperar 
rum tillsammans för att förenkla styrningen. 
Danfoss Link™ CC kan styra både golvvärme 
och connect® radiatortermostater, antingen 
var och en för sig eller alla enheter 
samtidigt.

AA energiklassificering

connect® var första elektroniska 
termostaten någonsin som fick den 
prestigefyllda energiklassificeringen 
AA från eu.bac (European Building 
Automation and Controls Manufacturers’ 
Association – www.eubac.org).

212200
Skanna för att 
ladda ned appen
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Danfoss Link tar hand om  
din inomhuskomfort

Det perfekta inomhusklimatet – per automatik 
Danfoss Link erbjuder exakt temperaturreglering och därmed total komfort.  

Under dagtid ser termostaterna till att den temperatur du valt för bästa komfort bibehålls.  
Till natten sänker de automatiskt temperaturen till 17 °C, vilket är en perfekt temperatur för 

en skönare sömn. Och med den smarta appen Danfoss Link™App  kan du enkelt och effektivt 
styra både de elektroniska radiatortermostaterna och golvvärmen, direkt från mobilen. 

Rumsgivare

Radiatorer

Vattenburen 
golvvärme
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Bortrestläge: på
Med Danfoss Link-systemet styr du värmen i ditt hem på 
enklast möjliga sätt. Välj bland förinställda energisparprogram 
eller skapa ett anpassat program som följer just din 
dygnsrytm. Hantera sedan alla inställningar smidigt från din 
mobiltelefon. Hur du än väljer kommer du att kunna njuta  
av modern komfort och energieffektivitet när den är 
som bäst. 

Besök smartheating.danfoss.se för mer 
information om Danfoss Link-systemet.  
Här hittar du även Danfoss VIP-installatörer 
som hjälper dig att få smart och mer 
kostnadseffektiv värme i ditt hem.   

 

 

Ladda ned 
appen via 
QR-koden


