
NYE living by Danfoss termostater. 
Komfort og besparelser døgnet rundt.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Indstillet på sekunder.
Besparelser i årevis.
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Så sænkes temperaturen automatisk i de valgte 
perioder. Desuden kan termostaten altid registrere,
når du åbner et vindue, hvorefter den midlertidigt 
lukker for varmen.

Vælg din egen ugeplan

Indstil – og spar



MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

living by Danfoss – en ny serie 
radiatortermostater der giver dig øget 
komfort og lavere energiforbrug.

living by Danfoss termostater er enkle 
at montere og hurtige at indstille.

Brugervenlighed,
besparelser



med nye living by Danfoss termostater

og stil,

Danfoss living produkterne bygger på vores 
mangeårige erfaring med udvikling af 
radiatortermostater og elektroniske styringer. 

Læs mere om dine fordele med living by Danfoss 
termostater.



Forudinstallerede programmer
– gør det nemt for dig.   
De elektroniske termostater er designet med fokus på effektivitet og bruger-
venlighed. Du kan anvende 2 forudinstallerede programmer eller vælge selv at 
programmere en individuel ugeplan efter behov.

Med Danfoss elektroniske 
radiatortermostater,
– kan du spare penge og energi på samme tid.  
Ved at udskifte de gamle termostater med Danfoss elektroniske kan du opnå 
en energibesparelse på 23%.  Hvis du ikke har radiatortermostater i forvejen, 
vil du kunne opnå en besparelse på 46%. 

Altså  sparer du penge.

Det vil du kunne se på din næste varmeregning. 

De elektroniske termostater regulerer varmeforbruget præcist og programme-
ringen sikrer, at du ikke bruger unødig energi. 

”Åbent vindue”-funktionen i de elektroniske termostater bidrager til yderligere 
energibesparelse. Funktionen lukker midlertidigt for varmen, når termostaten 
opfanger et markant fald i rumtemperaturen, f.eks ved udluftning.

Ferie funktion  
–  giver dig lavere 

energiforbrug.    
Du kan indstille termostaten til at sæn-
ke temperaturen ved feriens start og 
automatisk hæve den, når du forven-
ter at være hjemme igen. 

når du udskifter dine gamle termostater
med de nye elektroniske living by Danfoss-
termostater.

energibesparelse

23 %

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Fordele
Med living by Danfoss



Godt indeklima  
– giver dig en sundere nattesøvn. 
living by Danfoss elektroniske termostater opretholder en præcis temperatur,  
hvilket både giver energibesparelser og et sundere indeklima. De nye termo-
stater sikrer dig dermed dine komfortønsker i løbet af dagen og en ideel tem-
peratur om natten, så du får en sund nattesøvn.

Reddot er en anset interna-
tional anerkendelse for frem-
ragende designkvalitet.

Designpris

Prisbelønnet
Stilrent design.
Termostaterne er de mindste elektro-
niske termostater på markedet. Det 
enkle og elegante design passer i et-
hvert miljø. De stilrene overflader og 
cylindriske former passer til alle radia-
torer og håndklædetørrere. Termosta-
terne har modtaget ansete designpri-
ser. living design® har vundet iF-pris, 
living connect®, living eco® og Danfoss 
Link™ CC har alle vundet reddot-de-
signprisen.

Logisk og let betjening
– med enkelt og tydeligt display.
Displayet på de elektroniske termostater giver dig øjeblikkelig adgang til de 
vigtigste oplysninger. 



Radiatortermostater i serien living by Danfoss 

Egenskaber living design® living eco® living connect®
Teknologi Mekanisk Elektronisk Elektronisk
Frostsikring
Designpris 
Ugeplan for temperaturindstilling
Ferie funktion
Åbent vindue funktion
Ventilmotionering
Display med baggrundsbelysning
Trådløs styring fra een skærm (Danfoss Link™ CC)

living design®

living eco®

living design® er en traditionel radiatortermostat. Det stilfulde og praktiske 
design passer ind overalt. living design® kan erstatte alle Danfoss RA 
termostater og giver ethvert rum et stilfuldt løft. 

living eco® er en programmerbar elektronisk radiatortermostat som kan 
erstatte gamle Danfoss termostater type RA, RA/VL og RA/V, hvilket giver øget 
komfort og lavere energiforbrug. 

living by Danfoss termostater

Produktoversigt



living connect® og Danfoss Link™ CC

living connect®-termostater og Danfoss Link™ CC kommunikerer trådløst i hele 
hjemmet . Opvarmningen styres fra Danfoss Link™ CC der kan placeres et 
valgfrit sted i huset, hvilket gør systemet særdeles brugervenligt. 

– designet til optimal varmekomfort

Produktoversigt
living by Danfoss – termostater gør brug af den nyeste teknologi,  
som reducerer energiforbruget og øger besparelserne.  
Termostaterne er enkle og hurtige at installere.
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Vælg living by Danfoss i dag 
–  og få glæde af komforten, brugervenligheden og besparelserne.
Besøg www.danfoss.com/living for at få flere oplysninger,  
og spørg din installatør om den nye serie af living by Danfoss-termostater.

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette 
gælder også produkter, der allerede er bestilt, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden at gøre efterfølgende ændringer nødvendige i de allerede aftalte specifi-
kationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører deres respektive ejere. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
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