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Gyvenimas be rūpesčių su  
Danfoss Link™ šildymo sistema

Sėkmės istorija| Danfoss Link

Marijai ir Hansui svajonių namas yra tas, kuris yra šiltas tada, kada reikia.

24/7
Namų šildymo 
valdymas  iš bet kur 
ir bet kada su 
Danfoss Link™  App



Maria ir Hans  apsvarstė viską, planuo-
dami savo svajonių namą malonioje 
Miulheimo prie Rūro kaimynystėje, 
Vokietijoje.
 Atviros kambarių erdvės, atskira erdvė 
vaikams, išskirtinio dizaino virtuvė, jau 
nekalbant apie kvapą gniaužiantį vaizdą 
per miegamojo langą –  250 kv. metrų 
premium kokybės namas.

Vienintelis juos ribojantis faktorius buvo
šildymo sprendimas. Nuo to momento, 
kai jie įsikėlė čia prieš dešimtį metų, 
nuolat iškildavo iššūkis, kaip reguliuoti 
kiekvieno kambario temperatūrą, kad 
būtų nei per karšta, nei per  šalta.  
Be to, visuomet iškildavo klausimas

kaip valdyti šildymą, išvykus iš namų. Kai 
vaikai paaugo ir paliko namus, jie galėjo 
mėgautis galimybe laisvai važinėti į 
darbą ir iš darbo pagal poreikius - Maria 
dirbo nepriklausoma slaugos konsul-
tante, o Hansas vadovavo nuosavam 
mados verslui.

Bet visuomet, kai jie išvykdavo kur nors, 
juos neramino tai, kad namuose veltui 
švaistoma energija.  
“Išvykdami mes niekada nesumažinda-
vome temperatūros ,” prisimena Maria.

Efektyvus valdymas be jokio 
švaistymo
Viskas pasikeitė, kai jie sumontavo 
naująją Danfoss Link™ šildymo sistemą. 
Neefektyvus namų šildymas pakeistas 

tiksliu, lanksčiu valdymu su minimaliu 
energijos suvartojimu.
Pirmas žingsnis buvo atnaujinti 10
radiatorių išmaniaisiais Danfoss
living connect® termostatais ir sumontuoti 
Danfoss Link centrinį valdiklį.
Montavimas buvo paprastas, ir jie greitai 
susiejo belaidžiu ryšiu termostatus su 
valdikliu. Kai tai buvo atlikta, gyvenimas
jų svajonių name prasidėjo iš naujo – 
tai buvo naujo komforto era.
Nuo tada jie galėjo reguliuoti tempe-
ratūrą kiekviename kambaryje ir pasiekti 
tiksliai tokį komfortą, kokio reikia būnant 
namuose, ir taupyti, suvartojant tiksliai 
tiek energijos, esant darbe arba 
atostogaujant, kiek reikia.

Danfoss Link sistema leidžia 
mums individualiai reguliuoti 
kiekvieno kambario tempe-
ratūrą arba sugrupuoti 
norimus kambarius. Be to, 
mes galime programuoti 
šildymo laikotarpius pagal 
savaitės dienų ir savaitgalio 
grafiką, atitinkantį mūsų 
gyvenimo stilių.”

Danfoss Link™ App suteikia     
laisvę ir ramybę
 



“Per paskutiniąsias mūsų atostogas 
programėlė man parodė, kad yra 
nesklandumai su mūsų centralizuoto 
šildymo katilu, taigi aš susitariau su 
sūnumi, kad jis nueitų ir juos išspręstų. Tai 
toks palengvėjimas mums, kad galime 
dabar išvykti iš namų be jokios baimės.”

Mūsų draugų ir šeimos rate Danfoss Link 
sistema tapo viena iš pokalbio temų.  Kai 
Hansas išsitraukia iš kišenės telefoną, jis 
dažnai nejučiomis pradeda 
demonstruoti, kaip veikia Danfoss Link 
App . Abu sutuoktiniai, Hansas ir Maria, 
džiaugiasi galėdami rekomenduoti šią 
sistemą.

Komfortas ir ramybė
Porai iš Miulheimo Danfoss Link™ App 
suteikė idealią galimybę patiems valdyti 
sistemą– ištisą parą ir iš bet kurios vietos. 
Jie niekada anksčiau nesijautė taip 
patogiai savo namuose ar labiau 
atsipalaidavę būdami išvykę kaip dabar.

“Mano išmanusis telefonas visuomet 
man po ranka, ir aš kasdien tikrinu  
Danfoss Link™ App, kad įsitikinčiau, jog 
viskas vyksta pagal planą” sako Hansas. 
“Aš dar nežinau, kiek mes sutaupome 
energijos, nes mūsų gyvenimo 
aplinkybės pasikeitė gana ženkliai, tačiau 
aš tikiu, kad mes sutaupėme dvigubai.

Nauja laisvė su Danfoss Link™ App
Vis dėlto vienas dalykas liko neišspręstas. 
Gana dažnai jie grįždavo namo anksčiau, 
nei planavo ir rasdavo savo šildymo 
sistemą išjungtą ir šaltus namus. Kadangi 
vaikų, kurie galėtų pareguliuoti sistemą 
namie nebuvo, jie pasigedo nuotolinio 
valdymo funkcijos.

Kai Danfoss pristatė Danfoss Link™ App, 
šeima susidomėjo šia sistema. 
Programėlė sukurta užimtiems žmonėms, 
kurie nori sugrįžti ir išvykti tada, kada 
jiems reikia, neprarandant šildymo 
efektyvumo bei komforto, ir ją galima 
greitai parsisiųsti į išmanųjį telefoną. 
Programėlė susiejama su namų centriniu 
valdikliu ir ja galima valdyti tas pačias 
funkcijas. 

Danfoss Link sistema leidžia mums 
reguliuoti kambarių temperatūrą 
individualiai arba sugrupuoti kai kuriuos 
kambarius į gyvenamąją zoną.

Be to, mes galime suprogramuoti 
šildymo laikotarpius savaitės dienoms 
arba savaitgaliams pagal savo gyvenimo 
stilių,” aiškina Hansas.
Po daugelio metų diskusijų ir svarstymų 
pora pagaliau galėjo susitarti dėl idealaus 
šildymo sprendimo miegamajame, nes 
Marija linkusi miegoti šiltai, o Hansui 
labiau patinka vėsesnis klimatas. 

“Dabar sistema šildo miegamąjį  nuo 
ankstyvo vakaro iki tos valandos, kai 
einame miegoti, ir pažemina 
temperatūrą, kai mes miegame,” sako jis. 

Marijos ir Hanso Danfoss Link™ šildymo sistemą sudaro:

• 10 Danfoss living connect® termostatų. 

• Danfoss Link™ CC centrinis valdiklis, kuris belaidžiu ryšiu valdo visus 
radiatorių termostatus iš vienos vietos ir suteikia galimybę 
kiekviename kambaryje individualiai reguliuoti temperatūrą. Tyrimai 
rodo, kad vidutiniškai su Danfoss Link™  sistema sutaupoma iki 30%.

• Danfoss Link™ App nuotoliniu būdu leidžia valdyti kiekvieno kambario 
temperatūrą atskirai iš bet kurios vietos. 



1 Išmanūs sprendimai optimizuojantys 
vidaus klimatą ir  komfortą

Trys priežastys, dėl kurių reikia rinktis Danfoss

3 Intuityvūs ir vartotojui patogūs naudoti 
produktai pritaikyti Jūsų gyvenimo 
stiliui

2 Sumažina šildymo išlaidas ir leidžia 
mėgautis energiškai efektyvaus namo 
privalumais

Danfoss visada Jums pasiūlys išmanius, energiją efektyviai tausojančius šildymo sprendimus Jūsų namams.  
Mūsų gaminiai didina komfortą, sumažina šildymo sąskaitas ir padeda Jums lengviau prižiūrėti savo 
šildymo sistemą.  Daugiau kaip 80 metų patirtis, inovacijos ir naujų produktų kūrimas – visa tai mums leidžia 
pasiūlyti  geriausius sprendimus idealiam Jūsų namų klimatui sukurti ir palaikyti.
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Nuskenuokite kodą, parsisiųskite app 
programėlės demo ir įsitikinkite, kaip tai 
paprasta.

Susidomėjote? Susisiekite su mumis – ismanussildymas.danfoss.lt
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