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Danfoss Ally ™ tarjoaa täydellisen älykkään läm-
mitysjärjestelmän edut yksinkertaisella ja helppo-
käyttöisellä sovelluksella. Sovellus antaa täyden 
hallinnan patterilämmitykseen ja vesikiertoiseen 
lattialämmitykseen – sekä lämmityslaskuun.  

DANFOSS ALLY™ 
– uusi älykkäiden lämmitysratkaisujen edelläkävijä!
Teksti ja kuvat: Danfoss 

Danfoss Ally™ 
– ei enää perinteistä
ohjausyksikköä

On aika sanoa hyvästit perinteiselle ohjausyksikölle 
ja toivottaa tervetulleeksi älykäs lämmitys, joka kul-
kee mukana taskussasi. Älypuhelimen avulla ohja-
taan ja hallitaan kodin Danfoss Ally™ -patteriter-

mostaatteja ja Danfoss Icon™ -vesikiertoista lattialämmitystä. 

Danfoss Ally™ lyhyesti
Danfoss Ally™ patteritermostaatti on erittäin tarkka ja nopeasti 
reagoiva patteritermostaatti, jossa on hyvin monipuoliset sää-
tömahdollisuudet. Lämpötilaa voidaan säätää joko manuaali-
sella säätöpyörällä tai ajastamalla Danfoss Ally™ mobiilisovel-
luksen kautta.

Asentaminen käy helposti ohjatun asennustoiminnon avulla. 
Patteritermostaattien lisäksi tarvitaan internettiin kytkettävä 
Danfoss Ally™ Gateway, johon patteritermostaatit ovat lan-
gattomasti yhteydessä. Yhteen Gatewayhin voi kytkeä max 32 
patteritermostaattia.

Danfoss Ally™ -järjestelmässä patteritermostaatit ovat 
langattomasti (zigbee) yhteydessä internettiin kytkettä-

vään Gatewayhin. Lämpötilan ohjaus tapahtuu mobiiliso-
velluksen kautta. Mobiilisovellukseen voidaan kytkeä useita 
Gateway-laitteita (esim. asunnolle ja vapaa-ajan asunnolle 
omansa). Lämmityksen ohjaussovellus Danfoss Ally™ App on 
saatavilla App Storesta ja Google Play -kaupasta.

Danfoss Ally™ Gatewayhin voidaan kytkeä Zigbee sovellus-
moduulin avulla Danfoss Icon™ vesikiertoinen lattialämmitys, 
jolloin voit hallita Danfoss Ally™ sovellutuksen avulla myös lat-
tialämmitystä.

Integraatioiden kautta (Google Assistant ja Amazon Alexa) 
voit ohjata lämmitystäsi myös ääniohjauksella.

Danfoss Ally™ -järjestelmä on Zigbee-sertifioitu. 

Älykästä lämpöä

Danfoss Ally™ -patteritermostaatti:  LVI: 4364056
Danfoss Ally™ Gateway:  LVI: 4320018
Danfoss Ally™ -Zigbee-sovellusmoduuli: LVI: 4364061
Danfoss Ally™ -toistin:  LVI: 4364060

Danfoss Ally™ - uusi älykkäiden 
lämmitysratkaisujen edelläkävijä!
Danfoss Ally ™ tarjoaa täydellisen älykkään lämmitysjärjestelmän
edut - yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä sovelluksella. Sovellus antaa 
täyden hallinnan patterilämmitykseen ja vesikiertoiseen   
lattialämmitykseen - sekä lämmityslaskuun. 

Danfoss Ally™ tuoteperhe sisältää:

•  Danfoss Ally™ Gateway | LVI: 4320018 
•  Danfoss Ally™ Patteritermostaatti | LVI: 4364056
•  Integrointi älykkään Danfoss Icon™ohjauksen kanssa vesikiertoiseen lattialämmitykseen | Zigbee sovellusmoduuli LVI: 4364061
• Lämmityksen ohjaussovellus Danfoss Ally™ App, saatavilla App Storesta ja Google Play -kaupasta.

Danfoss Ally™ on täydellinen valinta riippumatta siitä onko asunnossa patterilämmitys,                                                                         
vesikiertoinen lattialämmitys tai niiden yhdistelmä. 

Lue lisää danfoss.fi

See how tomorrow’s solutions are ready today
visit www.danfoss.com
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