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Maria ve Hans’ın rüya evi, ihtiyaç duyduğunda sıcak olmalı
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Maria ve Hans, Almanya- Mülheim an der 
Ruhr Bölgesinin şirin bir semtindeki rüya 
evlerini tasarlarken her şeyi düşünmüşler. 
Açık plan odaları, çocuklar için ayrı bir kat, 
bir tasarım mutfak  – tabii bir de nefes 
kesici manzaralı yatak odaları– evleri 250 
metre kareye yayılmış birinci kalite bir 
mekan.

Tek kısıtlayıcı faktör, ısıtma çözümüydü. 
On sene önce bu eve taşındıklarında, çok 
sıcağı ve soğuğu hissetmeden her 
odanın sıcaklığını ayarlamak zahmetli bir 
işti. Ve dışarıdayken ısıtmayı nasıl 
yönetecekleri bir soru işaretiydi. Bağımsız 
bir sağlık danışmanı olan Maria ve  bir 
moda işletmesinin sahibi Hans, çocuklar 
büyüyüp evden taşındıklarında 
kendilerine uyan şekilde işlerini yürütme 

özgürlüğünün tadını çıkardılar.  

Ama ne zaman dışarıda olsalar, evlerinde 
enerjinin boşa harcandığını 
düşündüklerinde rahatsız oluyorlardı. 
“Evden çıkarken oda sıcaklıklarını hiç 
azaltmıyorduk,” diyerek Maria o günleri 
hatırlıyor.

İsrafsız verimli kontrol 
Yeni bir Danfoss Link™ ısıtma sistemi 
kurduklarında tüm bunlar değişti. 
Verimsiz ev ısıtmalarının yerini
en az enerji sarfiyatı yapan hassas, esnek 
bir ısıtma kontrolü aldı.
İlk olarak, evlerindeki 10 radyatöre 
Danfoss living connect® termostatları 
takılarak bir Danfoss Link Merkezi Kontrol 
paneli kuruldu. Kolay kurulumun 

ardından, termostat ve panel arasındaki 
kablosuz bağlantıyı hızlı bir şekilde 
ayarladılar. Bu işlerin hallolmasından 
sonra, rüya evlerinde yeni bir konforlu 
dönem başladı.

Artık her odanın sıcaklığını 
ayarlayabildikleri evlerindeyken arzu 
ettikleri konforu yaşıyor, işte veya 
tatildeyken de enerji tasarrufu 
yapabiliyorlardı.

“Danfoss Link sistemi oda sıcaklarını tek 
tek ayarlamamıza veya bazı odaları bir 
yaşam alanı olarak gruplamamıza olanak 
sağlıyor. 

Ayrıca ısıtma zamanlarını iş günü veya 
hafta sonu olarak da 

“Danfoss Link sistemi, oda 
sıcaklıklarını tek tek 
ayarlamamıza veya bazı 
odaları bir yaşam alanı olarak 
gruplamamıza olanak 
sağlıyor. Ayrıca ısıtma 
zamanlarını iş günü veya 
hafta sonu olarak da 
programlayabiliyoruz”

Danfoss Link™ Uygulaması ile       
özgür ve içiniz rahat olursunuz
 



olduğunu bildirdi, ben de bu sorunu 
çözmesi için oğlumu gönderdim.  Bu 
rahatlıkla artık hiç endişe etmeden evden 
çıkabiliyoruz.”

Danfoss Link sistemi arkadaşlar ve aile 
arasında da sohbet konusu olmuş.  Hans 
ne zaman telefonunu cebinden çıkarsa, 
kendisini Danfoss Link Uygulamasının 
nasıl çalıştığını gösterirken buluyor. 
Kendisi ve Maria, bu sistemi tavsiye 
etmekten memnuniyet duyuyor.

Konfor ve kafa rahatlığı
Danfoss Link™ Uygulaması, mükemmel 
ısıtma kontrolünü Mülheim’lı çiftin 
ayağına getirmiş - gün boyu herhangi bir 
noktadan. Şimdiye kadar evlerindeyken 
hiç bu kadar konforlu, dışarıdayken hiç 
bu kadar rahat olmamışlardı.

“Akıllı telefonum sürekli elimde, her şeyin 
yolunda gittiğinden emin olmak için her 
gün Danfoss Link™ Uygulamasını kontrol 
ediyorum. “Yaşam şartlarımız sürekli 
olarak değiştiğinden ne kadar enerji 
tasarrufu yaptığımızı henüz bilmiyorum, 
fakat iki basamaklı tasarruflara 
ulaştığımızı düşünüyorum.

“Son tatilimizde, uygulama bana merkezi 
ısıtma kazanımızla ilgili bir sorun 

Danfoss Link™ Uygulaması ile yeni 
özgürlük
Yine de bir sorunları hala çözülmemişti. 
Çoğu zaman planladıklarından daha 
erken eve geldiklerinde ısıtma sistemleri 
kapalı ve evleri soğuk oluyordu. Evde 
gerekli ayarlamaları yapacak çocukları 
olmadığından uzaktan kumanda 
opsiyonuna ihtiyaç duyuyorlardı.

Danfoss, Danfoss Link™ Uygulamasıyla 
imdatlarına yetişti. Isıtma konforu ve 
verimliliğinden ödün vermeden 
diledikleri an eve gelip gitmek isteyen 
meşgul insanlar için tasarlanan bu 
uygulama, akıllı bir telefona kolaylıkla 
indirilebilir. Ev merkezi kontrolörüne 
bağlanan uygulama aynı fonksiyonların 
çoğuna sahip. 

programlayabiliyoruz, ” diyor Hans.
Yıllar süren tartışmaların ardından, çift 
sonunda yatak odaları için mükemmel 
ısıtma çözümü konusunda karara 
varabildi. Maria rahat ve sıcağı tercih 
ederken, Hans en iyi serin bir havada 
uyuyabiliyor. 

“Artık sistem akşam olmadan yatak 
odasını ısıtıyor ve uyuduğumuzda 
sıcaklığı azaltıyor,” diye ekliyor.

Maria ve Hans’ın Danfoss Link™ ısıtma sisteminin içeriği 
şöyle:

• 10 Danfoss living connect® termostatı. 

• Danfoss Link™ CC paneli, tek tek her bir oda sıcaklığını ayarlamak için 
tek noktadan tüm radyatör termostatlarının kablosuz kontrolünü  
sağlıyor. Araştırmalar, Danfoss Link™ sisteminin kurulu olduğu evlerde 
ortalama %30’a varan oranlarda enerji tasarrufuna işaret ediyor

• Danfoss Link™ Uygulaması, herhangi bir yerden her bir odanın 
sıcaklığının  uzaktan ayarlanmasına izin verir

• Danfoss Link™ Uygulaması Yardım Masası, kablosuz bağlantı özelliği ve 
uygulamayla ilgili sorulara teknik destek sağlar..



1 İç mekan iklimi ve konforunu optimize 
eden akıllı çözümler

Danfoss’u seçmek için üç neden

3 Yaşam tarzınıza göre tasarlanmış 
sezgisel ve kullanıcı dostu ürünler2 Isıtma masraflarınızı azaltarak enerji 

tasarruflu bir evin avantajlarından 
faydalanın

Danfoss, eviniz için akıllı, enerji tasarruflu ısıtma çözümleri sunar. Ürünlerimiz konforu artırır, ısıtma 
masraflarını düşürür ve ısıtma sisteminizin yönetimini kolaylaştırır. 80 yılı aşkın tecrübe, inovasyon ve 
geliştirme faaliyetleriyle, mükemmel iç mekan iklimi için size en iyi çözümleri sunabiliyoruz.
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Demolu uygulamayı indirmek için kodu tarayın ve 
ne kadar kolay olduğunu kendi gözlerinizle görün.
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