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Danfoss ally™ – Dla każDego Domu 
i każDej potrzeby

Danfoss Ally™ to nowe rozwiązanie Danfoss  
w zakresie inteligentnego ogrzewania. Jest sys-
temem działającym w chmurze zapewniającym 
pełną kontrolę nad grzejnikami oraz ogrzewa-
niem podłogowym z dowolnego miejsca.
Mając wszystko pod kontrolą, użytkownik ma za-
pewnioną wygodę i doskonały komfort cieplny. 
Chce szybko coś zmienić, gdy jest w drodze? wszyst-
ko, czego potrzebuje, to aplikacja Danfoss Ally™.
Danfoss Ally™ jest idealnym rozwiązaniem nieza-
leżnie, czy dom wyposażono w grzejniki, czy ogrze-
wanie podłogowe, a może jedno i drugie. wszystkie 
rozwiązania pasują do niemal każdej aplikacji grzew-
czej – olej, gaz, ciepło systemowe, pompy ciepła. 

Od dziesięcioleci jesteśmy pionierami w dziedzinie precyzji pomiaru 
temperatury. Dokładnie od 1933 roku. Zapewnienie najwyższej 
precyzji regulacji temperatury jest nadal kluczowym elementem 
naszego DNA. Tak bardzo, że stworzyliśmy oprogramowanie Danfoss 
Ally™ na bazie doświadczenia jako lidera w branży termostatów  
i zaworów. Oznacza to, że użytkownik może polegać na bezbłędnej 
precyzji i kontroli systemu inteligentnego ogrzewania. Nie mówiąc już 
o cichej pracy zaworów, dzięki jakości firmy Danfoss. Razem zapewnia 
to optymalny komfort, minimalną liczbę 
awarii i maksymalną inteligencję.

Poznaj ally™  
– nowy członek  
rodziny danfoss

Oferta prOduktów 
danfOss ally™ Obejmuje:

•	bramka	Danfoss	Ally™,

•	termostaty	grzejnikowe	Danfoss	Ally™,

•	Danfoss	Icon™	 
– możliwość integracji z inteligentnym 
systemem sterowania ogrzewaniem 
podłogowym,

•	aplikacja	Danfoss	Ally™	 
– dostępna w sklepach App Store  
i Google Play do pełnego sterowania 
systemem.

Zapoznaj się z pełną ofertą produktów i zaletami systemu 
Danfoss Ally™ na ally.danfoss.pl

Aplikacja Danfoss Ally™ to wszystko, 
czego potrzebujesz do sterowania, 
programowania i kontrolowania 
ogrzewania domu — z dowolnego 
miejsca i o każdej porze. 

Koniec z urządzeniem sterującym 
— teraz Twój smartfon wystarczy do 
zarządzania wszystkimi grzejnikami  
i ogrzewaniem podłogowym.

Jeden plus jeden często równa 
się trzy. Dzięki otwartemu API, 

Danfoss Ally™ umożliwia 
połączenie z innymi  

systemami oraz odczytywanie  
i wykorzystywanie danych, 

zapewniając dostęp do 
rozwiązań innych producentów 
oraz jeszcze większe możliwości 

integracji i współdziałania.

Od dziesięcioleci jesteśmy pionierami  
w dziedzinie precyzji pomiaru 

temperatury. Dokładnie od 1933 roku. 
Obecnie zapewnienie najwyższej 

precyzji regulacji temperatury jest nadal 
kluczowym elementem naszego DNA. 

Tak bardzo, że stworzyliśmy 
oprogramowanie Danfoss Ally™ na 
bazie naszego doświadczenia jako 

lidera w branży termostatów i zaworów.

Danfoss Ally™ umożliwia 
sterowanie domowym 

ogrzewaniem dzięki połączeniu  
z ulubionym asystentem 

głosowym. Proste komendy 
głosowe umożliwiają 

natychmiastowe dostosowanie 
ogrzewania do zmieniających 

się potrzeb. 

Montaż i konfiguracja systemu 
Danfoss Ally™ są bardzo proste. 
Postępuj zgodnie z instrukcją krok  
po kroku dostępną w aplikacji 
Danfoss Ally™ — konfiguracja  
będzie gotowa w kilka minut!  
95% zaworów grzejnikowych jest 
kompatybilnych z Danfoss Ally™.

Intuicyjny interfejs aplikacji

Otwarte API — 
 gotowe na przyszłość

Doskonała precyzja  
ustawień temperatury

Prosta instalacja

Aplikacja Danfoss Ally™ umożliwia 
łatwe zaprogramowanie ogrzewania 
zgodnie z Twoim codziennym trybem 
życia. Dzięki niezrównanej precyzji 
oraz oszczędności energii do 30%. 
Zapomniałeś zmienić ustawienia 
ogrzewania przed wyjściem z domu? 
Nic się nie stało. Dzięki aplikacji 
możesz zawsze wyłączyć ogrzewanie 
będąc poza domem, a potem znowu 
cieszyć się ciepłym powitaniem. 
Wystarczy kilka kliknięć. Większy 
komfort. Niższe koszty. To takie proste.

Oszczędność kosztów dzięki 
harmonogramom ogrzewania

Sterowanie głosowe

Grzejnik

Wodne 
ogrzewanie 
podłogowe

Łatwość obsługi 
(intuicyjna 
aplikacja)

Prosta 
instalacja

Oszczędność 
energii nawet 

do 30%

Sterowanie 
aplikacją z 

dowolnego 
miejsca

Niski poziom 
hałasu 

Precyzyjna 
regulacja 

temperatury

21°C

17°C

Harmonogramy 
ogrzewania 

Sterowanie 
głosowe

Otwarty 
interfejs API

Współpracuje 
z Asystentem 

Google

Współpracuje 
z Amazon 

Alexa

Twój dom — jeszcze bardziej inteligentny
Grzejniki, wodne ogrzewanie podłogowe, a może jedno i drugie?  
Danfoss Ally™ to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby.

http://www.instalreporter.pl
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korzyści płynące z kompleksowego i inteligent-
nego systemu grzewczego – umieszczone w ła-
twej w obsłudze aplikacji. Od teraz smartfon to 
wszystko, czego potrzeba do sterowania ogrze-
waniem.

oszczęDności Dzięki harmonogramom 
ogrzewania

Danfoss Ally™ zapewnia pełną kontrolę nad grzej-
nikami i ogrzewaniem podłogowym, a także nad 
rachunkami za ogrzewanie. Zawsze i wszędzie. 
Aplikacja Danfoss Ally™ umożliwia łatwe zapro-
gramowanie ogrzewania zgodnie z codziennym 
trybem życia użytkowników. Z niezrównaną pre-
cyzją i maksymalnymi oszczędnościami. 

certyfikat zigbee 3.0

Danfoss Ally™ ma certyfikat Zigbee 3.0. Ozna-
cza to, że komunikuje się w tym samym języku 
co wiele innych inteligentnych urządzeń domo-
wych na całym świecie. Umożliwia to połączenie 
systemu Danfoss Ally™ z istniejącą konfiguracją 
inteligentnego domu.

interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs aplikacji został zaprojektowa-
ny tak, aby ułatwić codzienne czynności. Aplika-
cja przeprowadzi przez proces szybkiej konfigu-

racji. Umożliwi dostosowanie ogrzewania domu 
do trybu życia użytkownika. Zapewni pełny pod-
gląd i kontrolę przez cały czas. Jedna aplikacja. 
Jeden ekran. Prosta obsługa. To wszystko. Życie 
jest wystarczająco skomplikowane. Inteligentne 
ogrzewanie nie musi go dodatkowo utrudniać.

ally™ sterowany głosowo

Danfoss Ally™ umożliwia sterowanie domo-
wym ogrzewaniem dzięki połączeniu z ulubio-
nym asystentem głosowym. Proste komendy 
głosowe umożliwiają natychmiastowe dosto-
sowanie ogrzewania do zmieniających się po-
trzeb. Daje to nie tylko pełną swobodę w ste-
rowaniu systemem grzewczym w dowolnym 
momencie. Pozwala również w pełni skoncen-
trować się na wszystkich wykonywanych czyn-
nościach, ponieważ zmiana temperatury nie 
wymaga użycia rąk.

bez zbęDnych sterowników

Nadszedł czas, aby pożegnać się z tradycyjnym 
sterownikiem. Danfoss Ally™ oferuje wszystkie  

Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.

tel. 22 755 07 00
www.danfoss.pl 

info@danfoss.com
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Przejdź  Więcej o danfoss Ally™

Smart Heating – to takie proste!
Poznaj Danfoss Ally™

Wybierz system, dzięki któremu  
można sterować zarówno ogrzewaniem grzejnikowym,  

jak i wodnym ogrzewaniem podłogowym.

Bramka
Danfoss Ally™

Termostaty
grzejnikowe
Danfoss Ally™

Aplikacja Danfoss Ally™ 
dostępna w sklepach

App Store i Google Play

Ally™ to inteligentny system 
sterowania ogrzewaniem 
działający w chmurze. 
Aplikacja to wszystko, czego 
potrzeba do programowania 
i zarządzania ogrzewaniem 
domu – z dowolnego 
miejsca i o każdej porze.

Przekonaj się, jakie to proste
Rozwiązanie nie tylko
dla fanów technologii
i nowoczesnego designu.

Odwiedź stronę www.ally.danfoss.pl i dowiedz się więcej. 

    Sterowanie aplikacją z dowolnego miejsca

    Sterowanie głosowe

    Precyzyjna regulacja temperatury

    Do 30 % oszczędności energii

    Harmonogramy ogrzewania

    Prosta instalacja

    Brak hałasów z instalacji

    Łatwość użytkowania

    Funkcja otwartego okna

     Certyfikat Zigbee 3.0.

    Otwarte API

http://www.instalreporter.pl
https://www.danfoss.com/pl-pl/products/smart-heating/dhs/smart-heating/danfoss-ally/#tab-overview
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