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  Danfoss One® – centrum  
sterowania całym domem

Wyobraźmy sobie nowoczesny dom, z funkcją 
automatycznego i inteligentnego zarządzania 
komfortem cieplnym i zużyciem energii. Trze-
ba jedynie ustawić żądaną temperaturę w po-
mieszczeniu. Można również zarządzać oświe-
tleniem oraz różnego rodzaju urządzeniami 
elektrycznymi w domu, za pomocą bezprze-
wodowych przekaźników. Wszystko to jest moż-
liwe dzięki Danfoss One®. Danfoss One® jest  

bezprzewodowym systemem sterowania, który 
komunikuje się z innymi urządzeniami sterujący-
mi ogrzewaniem i optymalizuje ich pracę. 
W porównaniu do urządzeń działających od-
dzielnie, rozwiązanie Danfoss One® zapewnia: 
- proste i wygodne sterowanie ogrzewaniem 
z jednego miejsca,
- wysoki poziom komfortu cieplnego dzięki 

kontroli temperatury każdego z pomieszczeń,
- optymalizację zużycia energii i dostosowa-
nie do aktualnego zapotrzebowania,
- prostą instalację dzięki intuicyjnemu pane-
lowi centralnemu systemu Danfoss One®

- auto adaptację parametrów pracy pompy 
ciepła Danfoss do aktualnego zapotrzebo-
wania na ogrzewanie.

Użyteczności Danfoss One®

Ustaw, zapomnij i oszczędzaj energię. 
Ustawiając oczekiwane wartości tempe-
ratury raz, nie ma konieczności późniejszej 
zmiany ustawień. System automatycznie 
obniża temperaturę do wartości zaprogra-
mowanej. Z każdym obniżonym stopniem, 
zaoszczędza się ok. 6% energii.
Bardziej wydajna praca pompy ciepła. Pom-
pa ciepła, komunikując się za pośrednictwem 
Danfoss One® z systemem wodnego ogrzewa-
nia podłogowego i termostatami grzejnikowymi, 
otrzymuje informacje o rzeczywistym zapotrze-
bowaniu na ciepło i na tej podstawie pracuje.

3 różne aplikacje 
mobilne Danfoss 
– tylko dla instalatora, tylko 
pompa ciepła lub sterowanie 
całym systemem

  Joanna Izdebska Specjalnie dla instalatorów – 
aplikacja Heating Solutions 
Aplikacja Danfoss Heating 
Solutions dla instalatorów 
to przydatne narzędzie, 
które ułatwia codzienną 
pracę. W aplikacji Heating 
Solutions instalator znajdzie 
wszystko, od narzędzi do 
obliczania nastaw wstęp-
nych zaworów termosta-
tycznych, po możliwość 
tworzenia i wysłania ofert 
bezpośrednio do klientów. 
Aplikację wprowadzono  
w 2011 r., do 2014 r. po-
brało ja ponad 129 tysię-
cy osób. Najwięcej pobrań pochodzi z Nie-
miec, kolejno Wielkiej Brytanii, Danii i Francji. 

Danfoss Heating 
Solutions na iOS

Pobierz

Termostaty grzejnikowe

Rekuperacja

Gruntowe pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła

Urządzenia 
elektryczne 

działające na 
zasadzie 

włącz/wyłącz

Elektryczne ogrzewanie 
podłogowe

Elektryczne ogrzewanie 
grzejnikowe

Wodne ogrzewanie 
podłogowe

Danfoss Heating 
Solutions na Android

Pobierz

Stały poziom komfortu cieplnego we 
wszystkich pomieszczeniach. System inte-
gruje pracę pompy ciepła, dzięki temu, iż ter-
mostaty wodnego ogrzewania podłogowego 
oraz elektroniczne termostaty grzejnikowe prze-
kazują informacje o bieżącej potrzebie grzania.
Ogrzewanie i chłodzenie nie zadziała 
jednocześnie. Zanim proces chłodzenia zo-
stanie uruchomiony, system sprawdza czy 
wyłączone jest ogrzewanie.Więcej o Danfoss One®

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/us/app/installer-app/id423984641?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.hs&hl=pl
http://pl.heating.danfoss.com/Content/202a8829-2203-4798-a684-65fd4aeb007e_MNU17538842_SIT18.html
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Dokładna regulacja 
temperatury w po-
mieszczeniach. Elek-
troniczne termosta-
ty grzejnikowe Danfoss 
wykorzystują regulację 
PID, aby zapewnić od-
powiednią temperaturę 
w pomieszczeniach,  
a w związku z tym więk-

szy komfort cieplny i mniejsze zużycie energii. 
Sterowanie adaptacyjne. Wszystkie elektro-
niczne komponenty systemu Danfoss One®, któ-
re odpowiadają za regulację pracy emiterów 
ciepła, adaptują się do charakterystyki cieplnej 
danego pomieszczenia, aby załączyć ogrzewa-
nie w odpowiednim momencie i zapewnić po-
żądaną temperaturę na konkretną porę dnia. 

Danfoss OnLine – zdalna  
kontrola pompy ciepła

Danfoss OnLine pozwala kontrolować i mo-
nitorować pompę ciepła z dowolnego tele-
fonu, komputera czy tabletu, niezależnie od 
miejsca, w jakim się znajdujesz. Na przykład 

można obniżyć temperaturę w domu, pod-
czas urlopu, i zwiększyć ponownie po powro-
cie. Jeśli wrócisz do domu wcześniej, niż pla-
nowałeś, nie ma problemu – za pomocą 
sieci, można z łatwością upewnić się, że  
w domu jest ciepło i komfortowo. O każdej 
porze dnia można zdalnie sprawdzić, czy in-
stalacja grzewcza działa, a temperatura jest 
na wymaganym przez ciebie poziomie. Je-
śli coś niespodziewanego się wydarzy, użyt-
kownik i instalator natychmiast otrzymają in-
formację na telefon lub email. Można także 
kontrolować i monitorować kilka lokalizacji. 
OnLine jest dostępny zarówno dla systemu 
Android, jak i iPhone. Może być podłączony 
bezpośrednio do istniejącej szerokopasmowej 
sieci bez dodatkowych kosztów. Nowy OnLi-
ne współpracuje ze wszystkimi pompami cie-
pła Danfoss, przeznaczonymi do budynków 
mieszkalnych. Korzystać z niego mogą zarów-
no obecni, jak i nowi użytkownicy.  

Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755 07 00, faks 22 755 07 01
www.danfoss.pl, info@danfoss.com
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Danfoss OnLine  
na iOS

Pobierz

Danfoss OnLine  
na Android

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/us/app/danfoss-online/id558492745?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.danfoss.online&hl=en
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