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Adapterguide

Rätt temperatur i 
varje rum sänker din 
energianvändning
Byt enkelt ut gamla radiatortermostater till smarta 
elektroniska för dina vattenburna element. Få både 
lägre värmekostnader och en bekvämare vardag. 
 

Besök homeowners.danfoss.seDag: 21 °C 
Natt:18 °C
smarta inställningar  
ser till att bostaden har 
perfekt temperatur 
- dygnet runt. 



connect®  och Danfoss Link™  
med Wi-Fi styrning via Danfoss Link™ App

Byt till smarta elektroniska radiatortermostater 
För att kontrollera hela hemmets värmesystem från en centralenhet  
eller fristående när det räcker med reglering av enskilda radiatorer. 

Radiatortermostat eco®   
- fristående 

• All värme kan regleras från en enda plats
• Gruppering av rum i Living Zone
• Enkelt användargränssnitt
• Pekskärm i färg
• Veckoschema för uppvärmning
• Manuellt schema (valmöjlighet)
• Hemmaläge/Bortrestfunktion
• Pausläge
• Wi-Fi att ansluta till hemnätverket
• Integrerad hjälpfunktion
• Anpassade inställningar
• Funktioner för snabb värmereglering

Centralenhet Danfoss Link™ CC

Danfoss Link™ App 
• Värmereglering var du än befinner dig
• Inkluderar värmestyrning från Danfoss Link™ CC
• Enkelt och tydligt användargränssnitt
• God översikt över hela bostaden
• Hög datasäkerhet
• Tillgänglig för Android och iOS
• För att Danfoss Link™ app ska fungera krävs
 anslutning till bostadens Wi-Fi-nätverk.

• Pausläge
• Ventilmotionering
• PID-styrning
• Batterilivslängd på upp till två år
• Varningar: låg batterinivå
och signalbortfall
• Variabel inställning i steg om 0,5 °C
• Max./min. begränsning
• Barnlås
• Vädringsfunktion
• Displaybelysning
• Passar inte returventiler

• Två förinställda besparingsprogram
• Bortrestfunktion
• Pausfunktion
• Ventilmotioneringsfunktion
• PID-styrning
• Batterilivslängd på upp till 2 år
• Visuell varning vid låg batterinivå
• Variabel inställning i steg om 0.5 °C
• Max./min. begränsning
• Barnlås
• Vädringsfunktion
• Displaybelysning
• Komfort och val mellan snabbt/ 
  normalt regleringsläge

Radiatortermostat connect®  
- ansluten till centralenhet



• Två förinställda besparingsprogram
• Bortrestfunktion
• Pausfunktion
• Ventilmotioneringsfunktion
• PID-styrning
• Batterilivslängd på upp till 2 år
• Visuell varning vid låg batterinivå
• Variabel inställning i steg om 0.5 °C
• Max./min. begränsning
• Barnlås
• Vädringsfunktion
• Displaybelysning
• Komfort och val mellan snabbt/ 
  normalt regleringsläge

Vilken termostat har du hemma? Använd rätt adapter till  eco® och connect®

Danfoss
Adapter RA   
Finns i förpackningen för eco®  och connect®

Danfoss
Adaptersats RAVL/RAV  Beställningsvara
Art.nr:  014G0250  
RSK:  481 84 60

MMA
Adapter M28  Beställningsvara 
Art.nr:  014G0255 
RSK: 481 49 34

TA
-äldre  

modeller

Adapter TRV300 M28-M30  Beställningsvara
Art.nr:  50357-530     
RSK: 480 91 96

TA
-nya  

modeller   

Adapter M30  
Finns i förpackningen för  eco® och connect®



När du byter ut äldre radiatortermostater till intelligenta elektroniska 
sparar du energi och får samtidigt ett komfortabelt inomhusklimat. 

Med modern design och smarta  inbyggda funktioner är nya  
elektroniska radiatortermostater utmärkta för såväl nya byggnader 
som renoveringsobjekt. 
 
Läs mer på homeowners.danfoss.se
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