
Elektromos padlófűtés | Danfoss ECtemp™ Smart

Egyedülálló, vezeték nélküli 
szabályozás az új ECtemp™ 
Smart termosztáttal
Fedezze fel az elektromos padlófűtések vezérlésének legújabb szintjét!  
A négyszögletes érintőképernyő visszafogott és időtlen dizájnjával az  
ECtemp™ Smart termosztát bármilyen modern belső térbe illeszkedik. 

Akár

30% 
energiamegtakarítás az 
intelligens időzítőnek 
és az okos megoldások-
nak köszönhetően.

Kiemelt tulajdonságok
 Fejlett energiatakarékossági funkciók

 Intuitív vezérlés mobilalkalmazással

 Maximális kompatibilitás

 Letisztult és időtlen dizájn

 WiFi kapcsolat és internetelérés

 Gyorsan és egyszerűen telepíthető

Az új ECtemp™ Smart egy intuitív, in-
telligens időzítővel és WiFi kapcsolattal 
rendelkező termosztát, melyet bármi-
kor és bárhonnan lehet az ECtemp™ 
Smart alkalmazással vezérelni.

Intuitív alkalmazás
Az ECtemp™ Smart alkalmazással az 
okostelefonja egy intuitív padlófűtés- 
szabályozóvá változik.

Letisztult, időtlen dizájn 
ECtemp™ Smart termosztát a legmo-
dernebb és legigényesebb otthonok-
ban is megállja a helyét. A négyszögle-
tes érintőképernyő tiszta és minimalista 
megjelenést kölcsönöz a készüléknek. 

Danfoss ECtemp™ 
Smart elektronikus 
szobatermosztátra 
5 év garancia 
vonatkozik.

ÉV
GARANCIA

Csökkentse a fűtési költségeket 
Az intelligens időzítésű fűtéssel csök-
kentheti energiaköltségeit úgy, hogy 
a nap 24 órájában mindig tökéletes 
komfortot élvezhet. Állítsa be az élet- 
ritmusának megfelelő hőmérsékletet  
és élvezze a tökéletes komfortot.

Többféle szerelvénykerettel 
kompatibilis
ECtemp™ Smart három színben kap- 
ható: fehér, tört fehér és fekete. A ké-
szülék szinte minden piacon kapható 
szerelvénykerettel és érzékelővel kom-
patibilis, ezért meglévő rendszerekbe 
is könnyedén beilleszthető. 

Fedezze fel az elektromos padlófűtés kom-
fortjának és kontrolljának legújabb szintjét!
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Szabályozza  
padlófűtését 
okostelefonjáról

Állítsa be otthonának fűtését egyszerűen 
és gyorsan az interneten keresztül. Ha 
nincs internetkapcsolat, akkor a helyi 
hálózaton is lehetséges a készülék 
szabályozása.

Időzítse a fűtését és 
takarítson meg  
fűtési energiát 

Csökkentse a hőmérsékletet, ha pl. 
nem tartózkodik otthon, és takarítson 
meg fűtési energiát. Csak állítsa be azt 
a hőmérsékletet, ami életritmusának 
megfelel és élvezze a tökéletes fűtési 
komfortot. Mindig.

Vezérelje több  
helyszínen lévő 
termosztátjait egyszerre 

Az ECtemp Smart™ alkalmazással több 
helyszínen (pl. az otthonában és a 
hétvégi házban) lévő ECtemp™ Smart 
termosztátot is vezérelhet, egyetlen 
helyről.

futestechnika.danfoss.com

Az okos megoldások kitűnő komfortot és 
energiatakarékos működést kínálnak  

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül 
megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott speci�káció lényeges módosítása nélkül.
Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.

Danfoss Kft.
H-1139 Budapest
Váci út 91
Telefon: (1) 450 2531
Telefax: (1) 450 2539
E-mail: danfoss.hu@danfoss.com
www.danfoss.hu


