
NOVÉ termostatické hlavice  living by Danfoss.

Své, stávající, starší  hlavice obměňte nyní za nové pro lepší kvalitu života.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Nastavte  termostat během sekund
a užívejte roky.
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Začněte už dnes žít s living by Danfoss 
–  a užívejte si veškerého komfortu, pohodlí a úspor našich malých, moderních 

a účinných termostatických hlavic.
Navštivte www.danfoss.com/living pro více informací a zeptejte se vašeho 
instalatéra na novou řadu termostatických hlavic living by Danfoss.
Nebo kontaktujte nás na +420 283 014 111.

Společnost Danfoss žádným způsobem nezodpovídá za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tištěných materiálech. Společnost Danfoss si vyhrazuje právo změnit 
své produkty bez upozornění. Toto se také vztahuje na již objednané produkty za předpokladu, že takové změny mohou být provedeny, aniž by toto vyžadovalo následné 
změny v již dohodnutých specifi kacích. Veškeré ochranné známky v tomto materiálu jsou majetkem svých majitelů. Danfoss a logo Danfoss jsou ochrannými známkami 
společnosti Danfoss A/S. Veškerá práva vyhrazena.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

s novými termostatickými hlavicemi  living by Danfoss

Uvádíme na trh novou řadu prémiových 
termostatických hlavic living by Danfoss. 
Nabízí nejlepší výkon a komfort, a přitom šetří 
energii a náklady.  

Termostatické hlavice living by Danfoss se snadno 
nastavují a provozují, a mají flexibilní výběr 
programů.  

Jak můžete očekávat od společnosti s nejdelšími 
zkušenostmi s vývojem a výrobou termostatů, 
vyrábíme je podle nejvyšších standardů. 

Čtěte dál a objevte přínos termostatických 
hlavic living by Danfoss.

Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4-Chodov, Tel.: +420 283 014 111, Fax: +420 283 014 567
E-mail : danfoss.cz@danfoss.com  www.danfoss.cz

Udělali jsme to za vás se dvěma předem instalovanými
programy nových termostatických hlavic living by 
Danfoss, kdy tyto programy odpovídají vašemu 
životnímu stylu. Jejich vlastnosti automaticky snižují 
teplotu v noci a když jste pryč.  Dokonce poznají, když 
otevřete okno, a automaticky vypnou topení.

Nestarejte se o programování  –

 a 



Předem instalované programy
– pro vaše absolutní pohodlí.  

Naše elektronické termostatické hlavice vám usnadňují život. S předinstalovanými 
programy a snadným nastavením si můžete zvolit pohodlí okamžité kontroly 
nad teplem a prostě odpočívat. Nebo můžete zvolit individuální program podle 
svých potřeb. Ať už zvolíte cokoliv, vaše termostatická hlavice vám poskytne 
dokonalou teplotu – v jakékoliv místnosti v domě. Danfoss Link™ CC + living 
connect® tak living eco® jsou snadným a intuitivním způsobem pro vytvoření 
vlastního týdenního programu, který vám bude šetřit energii a peníze.

S našimi termostatickými hlavicemi,  
můžete opravdu ušetřit peníze i energii.  

Výměnou starých termostatických hlavic za naše nové elektronické můžete 
ušetřit 23% využívané energie. Dosáhněte ještě větších úspor až 46% výměnou 
manuálních ventilů za nové produkty living by Danfoss. 

Toto vám také ušetří peníze.

Instalací našich termostatických hlavic získáte rychlou návratnost poměrně 
malých investic, v závislosti na tom, o kolik se sníží vaše účty za energii.

Naše elektronické termostatické hlavice řídí teplo přesně. S našimi programy 
využíváte energii, pouze když ji potřebujete.

Funkce otevřené okno v našich elektronických termostatických hlavicích vám 
pomáhá neplýtvat energií tím, že vypne topení tehdy, když termostat detekuje 
výrazný pokles teploty, jako například když je místnost větrána.

Dovedení klimatu v domě k dokonalosti 
– pro zdravější vnitřní prostředí. 

Termostatické hlavice living by Danfoss nabízí přesné ovládání teploty, takže vždy máte 
optimální teplotu pro absolutní pohodlí – s nastavováním podle vašich potřeb v 
různých denních dobách. Proto si můžete zajistit doporučenou teplotu 21°C pro po-
hodlí přes den a 17°C v noci pro zdravý spánek.

Funkce dovolená  
– šetříte energii 

i v době dovolené.   

Když jste pryč, můžete nastavit 
elektronickou termostatickou hlavici 
tak, abyste se vrátili do pohodlného 
domova s dokonalou teplotou. 

Zvolte living by Danfoss a zvolíte
produkty, které spojují vynikající
funkcionalitu a estetický půvab
oceněný mezinárodní porotou.

prestižní ocenění
když nahradíte vaše staré termostatické 
hlavice novými elektronickými termostatick-
ými hlavicemi living by Danfoss – jak bylo 
prokázáno studiemi podle evropských norem.

úspora energie

23% Řada prémiových termostatických hlavic  living by Danfoss
Vlastnosti living design® living eco® living connect®
technologie mechanický elektronický elektronický
ochrana proti mrazu
oceněný design
týdenní programy se snižováním teploty
funkce dovolená
funkce otevřené okno
funkce rozhýbání ventilů
podsvícený displej
bezdrátové ovládání z centrální jednotky (Danfoss Link™ CC)
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living design®

living eco®

living connect® a Danfoss Link™ CC

living design® je standardní termostatická hlavice s unikátním designem 
– nejelegantnějším na trhu. Vypadá dobře v jakékoliv místnosti 
a přitom funguje s maximální účinností.

living eco® je  samostatná, inteligentní a uživatelsky příjemná termostatická hlavice. 
Po nastavení podle vašich potřeb představuje nejúspornější způsob kontroly nad 
využívanou energií a tepelnými úsporami. 

Termostatické hlavice living connect® a Danfoss Link™ CC fungují bezdrátově 
po celém vašem domě a poskytují vysoký výkon. Představují flexibilní způsob, 
jak kontrolovat využívání energie, při zajištění požadované teploty. Vytápění 
je ovládáno z jednoho centrálního bodu v domě, ale také může být ovládáno 
přímo z každé místnosti.

Úžasná
kvalita designu.

Naše elektronické termostatické 
hlavice jsou nejmenší na trhu ve své 
kategorii. Jejich jednoduchý elegantní 
design zlepší každou místnost. Jejich 
hladké povrchy a válcové tvary pasují
na jakýkoliv radiátor nebo žebříkové 
těleso. Všechny termostatické hlavice 
living by Danfoss byly oceněny 
prestižními cenami za design. living 
design® získal cenu iF. living connect®, 
living eco® a Danfoss Link™ CC získaly 
ocenění red dot.

Transparentnost používání
 – s jasným a jednoduchým displejem.

Displeje na našich elektronických termostatických hlavicích vám umožňují 
okamžitě vidět důležité informace – což vám poskytuje okamžitou absolutní 
kontrolu nad vašim vytápěním. 

ýh
Nové living by Danfoss Naše rodina prémiových termostatů – vytvářená podle potřeb vaší rodiny

Termostatické hlavice living by Danfoss využívají nejnovější technologie, které 
snižují spotřebu energie a šetří vám peníze.
Nastavují se jednoduše a rychle, takže můžete začít využívat jejich 
výhod okamžitě.




