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living connect® og Danfoss Link

Smartere radiatoropvarmning 
– ganske enkelt
Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede 
opvarmning. Med Danfoss Link kan du tilbyde et trådløst radiatortermostatsystem med 
komplet styring fra ét centralt punkt. Ved hjælp af den enkle og intuitive Danfoss Link™ 
App kan boligejerne desuden fjernstyre deres system, uanset hvor de befinder sig.

30
radiatorer fra ét 
centralt punkt.

Forbind op til



Giv boligejerne den fulde kontrol

Danfoss Link regulerer trådløst varmen i 
hele huset fra én enkelt central placering 
– ideel til boligejere, der sætter pris på 
komfort og moderne teknologi. Den 
nyeste version af Danfoss Link™ CC har 
indbygget Wi-Fi, der gør det muligt at 
fjernstyre opvarmningen ved hjælp 
af Danfoss Link™ App. Dette omfatter 
living connect® samt elektriske eller 
vandbaserede gulvvarmesystemer.

Brugervenlig 
Systemet er designet til at være bruger-
venligt, og living connect® og Danfoss 
Link™ CC gør brug af intuitive skærmbille-
der.  Danfoss Link™ CC kan styre opvarm-
ningen i hvert lokale, og indstillingerne 
kan hurtigt justeres fra ét enkelt panel. 
Det gør det nemt at programmere en 
ugeplan for temperaturindstillingerne, 
hvilket kan nedsætte energiforbruget. 
Med living connect® kan temperaturen 
også ændres i hele huset efter familiens 
behov. Der sendes et signal til Danfoss 
Link™ CC, og termostaterne i hvert lokale 
synkroniseres.

Produktegenskaber 
•  Opvarmning kan sættes i pausetilstand
•  Funktion til ventilmotionering
•  PID-styring
•  Batterilevetid på op til to år
•  Advarsler: “lav batteristand”  

og “intet signal”
•  Justerbar sænkning i trin på 0,5 °C 
•  Temperaturbegrænsning
•  Børnesikring
• “Åbent vindue”-funktion
•  Display med baggrundsbelysning 

Produktnavne 
•  living connect® RA 

I overensstemmelse med 
•  CE
•  RoHS
•  WEEE 

Tilbehør: 
•  RAV/RAVL-adaptersæt med pakdåse
• M 30x1,5 adapter

living connect®

Med den nyeste version af Danfoss Link kan boligejere 
styre opvarmningen, uanset hvor de befinder sig. Med 
fjernadgang via Danfoss Link™ App, er den lige så let at 
holde af, som den er at arbejde med. Danfoss Link er 
smartere opvarmning – ganske enkelt.

Energibesparelser  
Én af de energibesparende funktioner  
er “ferie”-funktionen. Denne funktion 
indstiller termostaten til en lavere 
temperatur, mens familien er væk,  
og vender automatisk tilbage til den 
ønskede temperatur på det tidspunkt, 
hvor familien forventes at komme  
hjem. En anden nyttig funktion er 
natsænkningsprogrammet. Med  
denne funktion sænkes temperaturen 
automatisk om natten, hvilket giver 
yderligere energibesparelser.



Installation
Udført

Og når du har gjort dette, er vores 
integrerede guide i appen og Helpdesk 
klar til at hjælpe boligejeren med 
opsætning af Wi-Fi og app-styring. 
Simpelt. Enkel. Udført.

living connect®
living connect®, der kører på to 1,5 V 
alkaliske AA-batterier, er nem at installere 
og er kompatibel med alle termostatven-
tiler fra Danfoss samt ventiler fra andre 
producenter. Systemet passer med RA, 
RAV, RAVL og M30x1,5. 

Produktegenskaber 
•  Styring af varmen fra ét centralt sted
•  “Ferie”-funktion
•  Enkel brugerflade
•  Berøringsfølsom farveskærm
•  Ugentlig varmeplan
•  “Hjemme”-tilstand
•  Opvarmning i pausetilstand
•  Styring af tænd/sluk-enheder, 

ventilationsanlæg samt varmepumpe 
eller fjernvarmestyring (ikke ved  
hjælp af appen)

•  Integreret hjælpeprogram
•  Personligt tilpassede indstillinger
•  Funktion til hurtig/moderat 

varmeregulering
•  Wi-Fi-opkoblet
•  Danfoss Link™ App 

Produktnavne 
•  Danfoss Link™ CC m/PSU og Wi-Fi
•  Danfoss Link™ CC m/NSU og Wi-Fi 

(netadapter) 

Tilbehør 
• PSU til Danfoss Link™ CC
•  NSU til Danfoss Link™ CC
•  Danfoss Link™ BSU Batteripakke
•  Danfoss Link™ PR Relæ til stikdåse
•  Danfoss Link™ RS Rumføler
•  Danfoss Link™ RU Repeaterenhed
•  Danfoss Link™ HC Gulvvarmemaster, 

5/10 udgange

Enkelhed  
Danfoss Link™ CC er også nem at installere 
– enten med en PSU (strømforsyning i 
væggen) eller med NSU (netforsyning).

Der er ikke behov for hverken en pc eller 
et kabel til at forbinde komponenter. Det 
er nemt og hurtigt at montere og 
afmontere det. Softwaren opdateres let 
ved at acceptere push-meddelelserne fra 
Danfoss. Under systeminstallationen kan 

Danfoss Link™ CC

Danfoss Link™ CC gøres mobil ved brug af 
en batteripakke. Batteripakken bruges 
som et installatørværktøj.

Danfoss Helpdesk
Du skal ikke tænke på apps og  
Wi-Fi-tilslutning. 
Vores Danfoss Link™ App Helpdesk findes 
på linkapp.danfoss.com, og den tager sig 
af boligejerens spørgsmål om tilslutning 
af systemet. Det bliver ikke lettere.

Det har aldrig været lettere at installere et fuldt 
ud intelligent varmesystem. Da alle Danfoss Link 
komponenter er udviklet og finjusteret til at fungere 
perfekt sammen, er det så let som ingenting at 
installere og idriftsætte Danfoss Link™ CC panelet.
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living connect® og Danfoss Link  
giver optimal energieffektivitet 
Flere tekniske data:
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living connect®

Standard tilslutning RA

Sendestyrke Maks. 1 mW

Kommunikation/frekvens 2-vejs kommunikation/868,42 MHz

Kommunikationsrækkevidde Op til 30 m

Temperaturindstillingsområde 4-28 °C, med indbygget frostsikring

Styring PID

Strømforsyning 2 alkaliske AA-batterier

Batterilevetid Op til 2 år

Lav batteristand Visuel advarsel

Støjniveau <30 dBA

Omgivelsestemp. 0 – 40 °C

Transporttemperatur -20 – 65 °C

Mål: længde x diameter 91 x 52 mm M30 78 x 52 mm

Adaptere (tilbehør) RAV/RAVL, M30x1,5

I overensstemmelse med WEEE, RoHS, CE

Danfoss Link™ CC PSU Danfoss Link™ CC NSU

Driftsspænding 100-250 V AC 50/60 MHz

Udgangsspænding 15 V DC ±10 %

Energiforbrug ved standby Maks. 0,15 W 0,75 W

Kabellængde – 2,5 m

Maks. belastning 10 W

Danfoss Link™ CC

Driftsspænding 15 V DC ±10 %

Energiforbrug ved standby Maks. 2 W

Skærm 3,5” berøringsfølsom TFT-farveskærm

Omgivelsestemperatur -10 til +40 °C

Sendefrekvens 868,42 MHz

Transmissionsrækkevidde i normale bygninger Op til 30 m

Wi-Fi 802,11b, g eller n (2,4 GHz)

Maks. antal repeatere i en kæde 3

Sendestyrke Maks. 1 mW

IP-klasse 21

Dimension: højde x bredde x dybde 125 mm × 107 mm × 25 mm


