
living by Danfoss varmestyring

Oplev mulighederne med  
fuldt integreret varmestyring
Danfoss Link er en trådløs varmestyringsløsning, der giver mulighed for effektivt at styre 
både elektroniske termostater og bl.a. gulvvarme overalt i hjemmet. 

Dens unikke enkelhed sikrer en fejlfri proces fra installation til den første berøring.

23 % 
energibesparelse 
uden problemer.  
Læs casestories på 
vores hjemmeside.

living.danfoss.dk

Op til
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Vær på forkant med 
fremtidens behov

Boligejere har forskellige behov og ambitioner, når det drejer sig 
om at vælge en varmeløsning. Udfordringen er at kunne tilbyde 
den løsning, der giver den bedste værdi. Altid.

Fra multi-applikationsstyring til designklassikere
Det er grunden til, at vi skabte serien living by Danfoss. Det er en 
gennemprøvet og alsidig varmestyringsløsning, som dækker 
alt fra multi-applikationsstyring til individuelle programmerbare 
termostater. Der er en løsning til alle behov. Især dem, der sætter 
pris på komfort, teknologi og enestående skandinavisk design.

Hvad gør living by Danfoss unik?
Kun Danfoss tilbyder multi-applikationsløsninger med 
touchscreen-styreenheden Danfoss Link™ CC. Denne unikke 
enhed regulerer varmen i ethvert hjem - enkelt, effektivt 
og trådløst fra ét centralt punkt. Den er kompatibel med et 
omfattende udvalg af enheder såsom:

•	 living connect® elektroniske termostater
•	 Vandbaserede og elektriske gulvvarmesystemer
•	 Varmepumper, fjernvarmeanlæg og ventilationssystemer
•	 Elektriske apparater
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living by Danfoss 
Det logiske næste trin

Individuel løsning

Multi-applikations løsning

living eco® er en enkeltstående, intelligent og brugervenlig termostat. Den kan 
indstilles efter kundens behov og er den mest effektive løsning til styring af 
energiforbruget ved opvarmning.

Danfoss Link™ CC kan styre living connect® radiatortermostater, varmepumper eller 
fjernvarmeanlæg, ventilationsanlæg, gulvvarme – både elektrisk og vandbaseret – 
samt tænd/sluk-kontakter i et hus.
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Danfoss Link er et avanceret system til varmestyring - ideel til boligejere, der sætter 
pris på komfort og moderne teknologi. Den regulerer varme i hele huset - enkelt, 
effektivt og trådløst fra én enkelt central placering. Danfoss systemkomponenter 
er alle fuldt kompatible: living connect® radiatortermostater, elektriske eller 
vandbaserede gulvvarmesystemer, varmepumper eller fjernvarmeanlæg, 
ventilationsanlæg og tænd/sluk-relæer til elektriske apparater.

Enkel installation 
Danfoss Link™ CC er let at installere med enten en PSU (strømforsyning i væggen) 
eller en NSU (netforsyning) og kommunikerer med alle komponenter via to-vejs 
trådløs teknologi. Der er ikke behov for hverken en pc eller et kabel til at forbinde 
komponenter. Store, intuitive ikoner og letlæselige tekster fører dig gennem 
programmeringsprocessen og gør installationen til en leg. Efter hurtig og nem 
idriftsættelse af styreenheden er Danfoss Link™ CC klar til at gøre boligejerens liv 
lettere og spare penge.

Programmerede energibesparelser
Danfoss Link™ CC er meget mere end blot et system til varmestyring. Det er også 
en ekstremt effektiv styreenhed til optimering af varmeforbruget. Komplette 
ugeplaner kan programmeres med den ønskede temperatur ved brug af 
fabriksindstillingen. Det giver direkte tilpasning til individuelle behov. 

Nem systemudvidelse
Danfoss Link er desuden designet til ubesværet udvidelse i fremtiden. Det er ideelt, 
når yderligere komponenter skal integreres i systemet. For eksempel termostater i 
andre rum eller yderligere applikationer, såsom varmepumper, ventilationsanlæg 
eller styring af udendørs belysning.

Vigtigste funktioner:

•	 	Styring	af	varmen	fra	ét	centralt	punkt
•	 Ferie-funktion	
•	 Enkel	brugerflade	
•	 Berøringsfølsom	farveskærm	
•	 Ugentlig	varmeplan	
•	 Komforttilstand	
•	 Frostsikring	
•	 Styring	af	tænd/sluk-relæer	
•	 Integreret	hjælpeprogram	
•	 Personligt	tilpassede	indstillinger	
•	 	Funktion	til	hurtig/moderat	varmeregulering

Central styreenhed 
Danfoss Link™ CC

Danfoss Link
Multi-applikationsløsningen
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Danfoss Link er ideelt til 
enfamiliehuse på op til 300 m2.
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Systemelementer
Den centrale styreenhed Danfoss Link™ CC styrer living connect® radiatortermostater 
elektronisk. Kommunikationen mellem den centrale styreenhed og termostaterne 
er baseret på den nyeste trådløse teknologi. 

Fuld kompatibilitet
living connect® radiatortermostater passer til Danfoss RA, RAV og RAVL ventiler og er 
udstyret med to AA alkalinebatterier. 

Omkostningsbesparende komfortvarme
Reducerede varmeudgifter og høje komfortniveauer med én løsning. Et 
radiatorvarmesystem, der styres af Danfoss Link™ CC med living connect®  
radiatortermostater, giver adgang til alle muligheder. Programmering af en 
ugeplan med dag- og natsænkning og de relevante temperaturindstillinger 
giver mulighed for ubesværet at tilpasse systemet til familiens daglige rytme. En 
anden energibesparende funktion er ferie-funktionen. Denne funktion indstiller 
termostaten til en reduceret temperatur, mens familien er væk, og vender 
automatisk tilbage til den ønskede temperatur på det tidspunkt, hvor familien 
forventes at komme hjem.

Uafhængige undersøgelser viser, at man ved at udskifte ældre termostater med 
living connect® radiatortermostater i kombination med en Danfoss Link™ CC 
styreenhed kan opnå energibesparelser på op til 23 %.

Danfoss Link
og radiatorvarme

Vigtigste funktioner:

•	 Frostsikring
•	 Automatisk ventilmotionering
•	 PID-styring
•	  Batterilevetid på op til to år
•	  Advarsler: “lavt batteriniveau” og 

“intet signal”
•	  Justerbar sænkningsperiode i trin 

på 0,5 °C 
•	  Min./maks.-begrænsning
•	  Børnesikring
•	 Registrering af åbent vindue
•	  Display med baggrundsbelysning

Radiatortermostat
living connect®

living connect® er verdens 
første elektroniske 
radiatortermostat, der har 
opnået eu.bac-certificering.
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Danfoss Link
og vandbaseret gulvvarme

Et gulvvarmesystem styret af Danfoss Link™ CC giver optimal driftsikkerhed 
og funktionalitet. Det er desuden nemt at installere og betjene. 

Systemelementer 
•	 Danfoss Link™ CC central styreenhed til trådløs styring af gulvvarmen
•	  Danfoss Link™ HC gulvvarmemaster kan kommunikere med op til 10 

rumtermostater. Med op til tre Danfoss Link™ HC hydroniske styreenheder 
pr. system kan én Danfoss Link™ CC styre helt op til 30 rumtermostater

•	  Danfoss Link™ RS rumføler til nøjagtig måling og indstilling af temperaturen 

Nem og sikker installation
Tovejskommunikation gør det muligt øjeblikkeligt at kontrollere status for den 
trådløse forbindelse til termostaterne. Dette giver en høj grad af sikkerhed  
under installationen. 

Vigtigste funktioner: 

•	 Trådløs tovejskommunikation, 868 MHz 
•	 24 V kortslutningsbeskyttede udgange med LED 
•	 Aktuatorudgange til forskellige kabelforbindelser 
•	 Nem	ledningsføring	med	aflastning	og	kabelholdere	
•	 Styring af PWM (impulsbreddemodulering) 
•	 Automatisk selvdiagnosefunktion med fejlmeddelelser 
•	 Skifterelæ til pumpe- og kedelstyring 
•	 Input (tænd/sluk) til varme/køling og tilstedeværelse/fravær-tilstande

Gulvvarmemaster  
Danfoss Link™ HC

Vigtigste funktioner:

•	 	Glimrende	fleksibilitet	-	fri	placering	
og enkel omplacering  
af rumtermostater 

•	  Baggrundsbelyst display  
(under drift) 

•	  Indbygget føler til måling af 
rumtemperaturen 

•	  Visning af den indstillede og  
faktiske temperatur 

•	 Tidløst, moderne design 
•	 2 x AA-batterier 
•	 Batterilevetid op til 2 år 
•	 Advarsler: “lavt batteriniveau”  

og “intet signal”

Rumtemperaturføler  
Danfoss Link™ RS 

Én leverandør -  
samlet funktionalitet
Begge systemer - gulv- og 
radiatorvarme - styres af den  
centrale Danfoss Link™ CC enhed. 
Dette fungerer gnidningsløst, fordi alle 
elementerne “taler samme sprog” og 
arbejder sammen for at spare energi.
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Danfoss Link
og elektrisk gulvvarme
Danfoss Link™ CC er den perfekte løsning til styring af elektrisk gulvvarme eller 
et varmereguleringssystem. Alle varmeelementer er designet til at indgå i et 
netværk og danne et komplet system med trådløs tovejskommunikation i stedet 
for fortrådet.

Systemelementer 
•	 Danfoss Link™ CC central styreenhed til trådløs styring af elektrisk gulvvarme
•	  Danfoss Link™ FT gulvtermostat til elvarme slår opvarmning til og fra. Eventuelt 

udstyret med en føler til nemt og præcist at måle gulvtemperaturen. 
Termostaten har en signalforstærkerfunktion til varmeelementer, der er 
installeret i nogen afstand fra den centrale styreenhed

•	  Danfoss Link™ RS rumføler til nøjagtig måling og indstilling af temperaturværdier

Perfekt komfortvarme 
Elektriske varmemåtter under gulvet anvendes ofte som opvarmningssupplement 
til radiatorer eller, uden for den primære fyringssæson, som den eneste varmekilde. 
Systemet reagerer hurtigt og sikrer behagelige temperaturer på ethvert tidspunkt 
af dagen.

Vigtigste funktioner:

•	 Tænd/sluk-knap 
•	  Trådløs forbindelse til den centrale 

styreenhed Danfoss Link™ CC
•	 Gulvføler 
•	  15A switch-belastning, 4A induktiv 

belastning

Gulvtermostat 
Danfoss Link™ FT 

Vigtigste funktioner:

•	 	Glimrende	fleksibilitet	takket	være	fri	
placering 

•	 Display med baggrundsbelysning 
•	  Indbygget føler til 

temperaturmåling 
•	  Visning af den indstillede og faktiske 

temperatur 
•	 Tidløst, moderne design 
•	 2 x AA-batterier 
•	 Batterilevetid op til 2 år 
•	  Advarsler: “lavt batteriniveau” og 

“intet signal”

Rumtemperaturføler
Danfoss Link™ RS 
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Danfoss Link
og elektriske apparater
Selv elektriske apparater kan integreres i et samlet system via den centrale 
styreenhed. Boligejeren skal blot beslutte, hvad relæet skal bruges til. Alt er muligt, 
fra et akvarium til udendørs belysningsanlæg til styring af cirkulationspumpen. 
Sammen med en Danfoss Link™ RS rumtemperaturføler kan relæer også bruges til 
at styre temperaturen i rummet, for eksempel med 230V TWA-aktuator.

Danfoss Link™ PR – stikdåse-relæ til elektrisk tænd/sluk-styring
Danfoss tilbyder en komplet portefølje til specielle ønsker, der gør det muligt at 
integrere og kontrollere mange elektriske installationer ved hjælp af netværket. 
Et smart Danfoss-tilbehør er stikkontaktrelæet til nem tilslutning af elektriske 
apparater. Det aktiveres og tidsstyres via en tænd/sluk-knap på Danfoss Link™ CC.

Danfoss Link™ HR - indbygget relæ til elektrisk tænd/sluk-styring
Kommunikerer usynligt med Danfoss Link™ CC. 

Fordele, der giver besparelser
Yderligere besparelser kan opnås ved styring af alle elektriske enheder. Mange 
apparater i hjemmet, såsom fjernsyn, stereoanlæg eller WLAN, anvender en 
standby-tilstand. Det giver reelle muligheder for besparelser via Danfoss Link ™ CC.

Ved at bruge repeater-enheder kan signalrækkevidden mellem den 
centrale styreenhed og installationerne udvides. Dette kan være 
nødvendigt på grund af en svag radioforbindelse forårsaget af store 
afstande, metalgenstande, særlige konstruktionsforhold mv.

Repeater-enhed  
Danfoss Link™ RU 

Relæ til stikdåse  
Danfoss Link™ PR 

Indbygget relæ  
Danfoss Link™ HR 

Link™ CC living connect®Link™ RU Link™ RU Link™ RU
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living eco® 
Den individuelle løsning

Programmerbare 
radiatortermostater
living eco® termostater kombinerer 
fremragende tidsbaseret styring 
med intelligent varmestyring. De 
er brugervenlige og kan tilpasses 
boligejerens præcise behov. 

Ferie-funktionen
living eco® har en ferie-funktion, der 
giver yderligere besparelser. Brugeren 
kan indstille termostaten til at sænke 
temperaturen, mens familien er væk, 
og automatisk hæve temperaturen 
igen, når familien forventer at vende 
tilbage.

Kompatibilitet
living eco® kører på to AA alkaline-
batterier. Systemet er kompatibelt med 
alle termostatventiler fra Danfoss samt 

ventiler fra andre producenter af typen 
RA, RAV, RAVL.

Vigtigste funktioner:
•	 To forudinstallerede 

spareprogrammer
•	 Ferie-funktion
•	 Frostsikring
•	 Automatisk ventilmotionering
•	 PID-styring
•	 Batterilevetid på op til to år
•	 Visuel advarsel ved lavt batteri
•	 Justerbar sænkningsperiode i trin 

på 0,5 °C
•	 Min./maks.-begrænsning
•	 Børnesikring
•	 Registrering af åbent vindue
•	 Display med baggrundsbelysning
•	 Funktion til hurtig/moderat 

varmeregulering

living eco® er designet med fokus 
på effektivitet og brugervenlighed. 
Installatøren kan hurtigt og nemt 
udføre opsætningen. Brugeren kan 
gøre brug af to forudinstallerede 
programmer, P1 og P2. Skærmen på 
termostatens front sørger for enkel og 
intuitiv betjening.

P0  Konstant temperatur, 
24 timer i døgnet

P1 21 °C fra 06:00 – 22:30
 17 °C fra 22:30 – 06:00

P2 21 °C fra 06:00 – 08:00
 17 °C fra 08:00 – 16:00
 (kun hverdage)
 21 °C fra 16:00 – 22:30
 17 °C fra 22:30 – 06:00

Forudinstallerede 
programmer

22:30
Nattemperatur: 
17 °C 

06:00
Dagtemperatur: 
21 °C 
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Elektriske enheder

Elektrisk gulvvarme

Radiatorer

Udendørs belysning,  
snesmeltning  
og mere ...

Vandbåren gulvvarme

Ventilation

Varmekilde

Danfoss Link knytter husets 
varme- og indeklimaenheder  

sammen i ét intelligent system.



Energibesparelser 
Fakta
Ved at sænke temperaturen i bestemte tidsperioder udsendes  
der kun varme, når det er nødvendigt. For eksempel kan en  
stue holdes varm hele dagen, mens et soveværelse kan  
opvarmes til en behagelig temperatur lige før sengetid.

Udskiftning af gamle radiatortermostater resulterer i 
energibesparelser på op til 23 % for den gennemsnitlige,  
private husholdning. Der kan spares op til 46 % energi ved  
at udskifte manuelle radiatorventiler.

Læs vores casestories på varme.danfoss.dk
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