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Dla rodziny Wronów komfort oznacza brak zmartwień związanych ze sterowaniem ogrzewaniem

Sterowanie ogrzewaniem i komfort  
w każdym pomieszczeniu dzięki aplikacji 
Danfoss Link™ App
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24/7  
A dzięki aplikacji Danfoss 
Link™ App można sterować 
ogrzewaniem domu z 
dowolnego miejsca



Ciepłe miejsce stworzone 
dla młodej rodziny
Danfoss Link™ radzi sobie z wyzwaniami 70-letniego mieszkania w budynku wielorodzinnym 
Nowo wyremontowane mieszkanie w centrum Jaworzna w południowej Polsce należy  
do Pawła i Beaty Wronów. Mieszkanie w wybudowanym w 1945 roku domu zapewnia dużo 
miejsca dla  ich 5-letniej córki i rocznego synka. Kominek w salonie zapewnia przytulną atmosferę  
dla całej rodziny w zimowe miesiące.

Paweł jako inżynier związany z branżą 
grzewczą zdecydował się na ogrzewanie 
gazowe. Ale początkowa instalacja 
okazała się problematyczna. 
Każdorazowe korzystanie z kominka 
powodowało, że system „wariował”.

Od ręcznej do bezprzewodowej 
kontroli
„Ciepło z kominka zakłócało pracę 
systemu. Więc wszystko musiałem 
regulować ręcznie. Chwilę trwało,  
zanim nauczyłem się obsługi tego 
systemu” — mówi Paweł.

„System ten mieliśmy tylko przez jedną 
zimę. Później zamieniliśmy na termostaty  

living connect®  z panelem centralnym 
Danfoss Link™ i aplikacją Danfoss Link™ 
App, z której korzystałem na moim 
telefonie komórkowym.

„Teraz, gdy ogień w kominku podnosi 
temperaturę w jednym miejscu, system 
wyłącza się automatycznie i włącza 
ponownie, gdy temperatura spadnie”.

Nastaw i zapomnij
To jeden ze sposobów, w jaki  
Danfoss Link™ poprawił życie rodziny. 
Zapewnienie każdemu komfortu 
oznaczało ciągłe szukanie odpowiedniej 
temperatury — teraz Paweł mówi,  
że to już przeszłość.

„System wie, kiedy włączyć 
ogrzewanie, więc mieszkanie 
jest ciepłe, gdy wracamy do 
domu. Jeśli nasze plany się 
zmienią i wracamy wcześniej, 
wystarczy, że włączę 
ogrzewanie za pomocą 
aplikacji”.



System ogrzewania rodziny Wronów obejmuje:

• 7 termostatów living connect®

• 3 termostaty pokojowe (element opcjonalny), które mierzą
temperaturę w pomieszczeniach, gdzie znajdują się grzejniki

• Panel centralny Danfoss Link™ z modułem Wi-Fi sterujący
bezprzewodowo wszystkimi termostatami grzejnikowymi, aby
temperatura w każdym pomieszczeniu mogła być nastawiana
indywidualnie. Badania pokazują, że dzięki systemowi Danfoss
Link™ średnie oszczędności energii w domach wynoszą do 30%

• Aplikacja Danfoss Link™ App umożliwiająca zdalną nastawę
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach
z dowolnej lokalizacji

• Pomoc dla Danfoss Link™ App zapewniająca wsparcie techniczne
w sprawach związanych z Wi-Fi i samą aplikacją.
Szczegóły na https://linkapp.danfoss.com/

„System wie, kiedy włączyć ogrzewanie, 
więc mieszkanie jest ciepłe, gdy 
wracamy do domu. Jeśli nasze plany się 
zmienią i wracamy wcześniej, wystarczy, 
że włączę ogrzewanie przy pomocy 
aplikacji” — wyjaśnia.

Instalacja aplikacji Danfoss Link™ App  
nie może być prostsza. Paweł jest 
zadowolony z obsługi za każdym razem, 
gdy łączy się za pomocą aplikacji 
Danfoss Link™ App. Inteligentny system 
ogrzewania to częsty temat rozmów  
z jego przyjaciółmi i znajomymi.  
Z chęcią poleca go innym.

„Możesz praktycznie zapomnieć o nim 
zaraz po jego uruchomieniu, nawet  
jeśli masz inne źródła ogrzewania, jak 
kominek. Bez względu na pogodę lub 
liczbę osób w domu ustawiona 
temperatura zawsze jest utrzymywana. 
To zdecydowanie ułatwia mi życie  
i zapewnia nam pełny komfort”.

„To zdecydowanie ułatwiło mi życie.  
Z poprzednim systemem cały czas 
musiałem kontrolować ogrzewanie,  
jego parametry i nastawy. A teraz 
dosłownie zapomniałem o tym”. Paweł 
podsumowuje: najlepsze jest to, że 
wszyscy cieszą się teraz „pełnym 
komfortem”.

Prosta i intuicyjna aplikacja
Dzięki mobilnej aplikacji Danfoss Link™ 
App Paweł może sterować ogrzewaniem 
nawet wtedy, gdy rodzina jest poza 
domem. Uważa, że jest prosta i intuicyjna 
w użytkowaniu.

• Przekażnik kotła Danfoss Link™  BR aktywuje pracę gdy 
termostaty zgłoszą zapotrzebowanie na ciepło.



1 Inteligentne rozwiązania dla 
optymalnego komfortu w domu

Trzy powody, dla których warto wybrać Danfoss

3 Intuicyjne i przyjazne produkty 
dostosowane do trybu życia 
użytkownika

2 Mniejsze koszty ogrzewania  
i korzyści z energooszczędnego domu

Danfoss zapewnia inteligentne, energooszczędne rozwiązania grzewcze dla Twojego domu. Nasze 
produkty zwiększają komfort, zmniejszają rachunki za ogrzewanie i zapewniają łatwą obsługę systemu 
ogrzewania. Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu, innowacjom i rozwojowi możemy zaoferować 
najlepsze rozwiązania zapewniające komfort cieplny.
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Więcej informacji, porad i inspiracji można znaleźć na naszej stronie ogrzewanie.danfoss.pl

Zeskanuj kod w celu pobrania aplikacji wraz z wersją 
demonstracyjną, aby przekonać się jaka jest prosta.




