MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Kurulumu saniyeler,
keyfi yıllar sürer

ve fayda..

YENİ living by Danfoss termostatlar.
Daha iyi bir yaşam için standartlarınızı yükseltin

Konfor,

Tasarruf

living by Danfoss

Önceden Yüklenmiş Programlar
– konforunuz için..

Elektronik Termostatlarımız hayatınızı kolaylaştıracak. Önceden yüklenmiş
programlar ve kolay kullanım sayesinde; anlık ısı kontrolünü kolayca seçin ve
sadece rahatınıza bakın.. Veya kendi ihtiyaçlarınıza uygun ayrı bir program
tasarlayın. Termostatınız evinizin her köşesinde size en mükemmel ortam
sıcaklığını sağlar. Kendi haftalık programınızı tasarlamak, konforunuzu
yükseltmek, para ve enerji tasarrufu yapmak için Danfoss Link™ CC, living connect®
ve living eco® en kolay seçeneklerdir.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Seyahat/Tatil
fonksiyonu

Yeni üst segment termostat living by Danfoss ile
tanışın. Enerji ve maliyet tasarrufu sağlarken, üstün
performans ve konfor sunar.

– Faturalarınız da
tatile çıksın..

Esnek program seçenekleri ile living by Danfoss
termostatları ayarlamak ve kullanmak çok kolay.

Seyahatta veya tatilde olduğunuzda,
elektronik termostatınızı ayarlarsanız, hem
tasarruf yaparsınız hem de mükemmel
ısıda, konforlu evinize dönersiniz.

Termostatlarımız ile,

Hem para hem de enerji tasarrufu elde edersiniz..
Eski termostatlarınızı, YENİ Elektronik Termostatlarımız ile değiştirin, %23 e varan
daha fazla Enerji Tasarrufu elde edin. Manuel radyatör vanalarınızı Yeni living
by Danfoss ürünleri ile değiştirerek %46 ya varan enerji tasarrufu yapmanın
keyfini çıkarın.

%46
enerji tasarrufu için

Eski radyatör vanalarınızı, Avrupa
normalarına uygunluğu testler ile kanıtlanmış
YENİ Elektronik living by Danfoss Termostatlar
ile değiştirin.

Ayarla ve Unut
Kullanıma Hazır Programlar

Üstelik Size Para Kazandırır

Yaşam tarzınıza uygun, 2 hazır program yüklenmiş
yeni living by Danfoss termostatları sizin için ürettik.
Termostatların görevi geceleri ve siz uzakta iken
otomatik olarak ortam sıcaklığını düşürmektir. Bir
pencere açtığınızda, bunu hisseder ve ısıtmayı
otomatik olarak durdururlar.

Yeni termostatlarımızı küçük bir harcama ile radyatörlerinize monte edebilir ve
doğalgaz faturalarınızda hızlı bir azalma yaşayabilirsiniz. Bu küçük yatırımınızın,
ne kadar hızlı geri döndüğünü göreceksiniz.
Elektronik termostatlarımız, ısı kullanımını tam olarak kontrol eder. Özel
programları sayesinde enerjiyi sadece ihtiyacınız olduğunda kullanırsınız.
Açık-Pencere özelliği sayesinde, elektronik termostatlarımız enerjinin gereksiz
yere harcanmasını engeller. Odada pencere açılması sonucunda oluşan yüksek
ısı kaybını hisseder ve ısınmayı durdurur.
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tasarım ödüllü

prestij ödülü

Yeni
ve Stil, Stil,

Yeni termostatlarımız
Yeni termostatlarımız
ile.. ile..

Termostat üretim ve geliştirme alanında
Dünya’nın en deneyimli firmasından bekleneni
yaptık; en yüksek standartlara sahip termostatı
ürettik.

Evinizin

Living by Danfoss serisi termostatlar, enerji tasarrufu yapmak ve
paranızı korumak için en güncel teknolojik yeniliklerle donatıldı.
Kurulumları kolay ve hızlıdır. Faydalarının keyfini çıkarmaya hemen
başlayabilirsiniz.

İhtiyaçlarına uygun tasarlanmış, – üstün Termostat Ailemiz

living design®

living connect® termostalar ve Danfoss Link ™ CC

living design ®, eşsiz tasarıma sahip, standart termostat – pazardaki en zarif model.
Herhangi bir odada maksimum verim sağlarken mükemmel görünür.

living connect® termostatlar ve Danfoss Link™ CC, evinizin heryerinde, yüksek
performans ile kablosuz çalışırlar. Onlar, her zaman doğru ısıyı sunarken enerjiyi de
kontrol etmenin en etkili aracıdır. Kolaylık sağlamak için; ısı, evin merkezi bir noktasından
kotrol edilebilir ama aynı zamanda oda-oda kontrol de yapılabilir.

Living By Danfoss termostatların faydalarını
keşfedin..
living eco®
living eco® , akıllı ve kullanıcı dostu, elektronik termostat. Kendi ihtiyaçlarınıza göre
programlayın. Isı kontrolü ve enerji tasarrufu için en verimli yöntemdir.

Özellikler

living by danfoss ürün yelpazesi
living design® living eco® living connect®

Teknoloji
Donma Koruması
Ödüllü Tasarım
Haftalık Program
Tatil Modu
Açık Pencere Modu
Akıllı Kontrol
Aydınlatmalı Ekran
Merkezi Üniteden Kablosuz Kontrol (Danfoss Link CC)

Mekanik

Elektronik

Elektronik

