living eco® -patteritermostaatit

Yksilöllisesti ajastettua lämmitystä
living eco® -termostaateilla
living eco® on energiaa säästävä, ohjelmoitava termostaatti, joka on suunniteltu
lämmityksen tehokkaaseen hallintaan omakotitaloissa sekä asuin- ja
liikehuoneistoissa.
Sen asentaminen vie vain muutaman sekunnin ja se huolehtii lämmityksestä ja
asumismukavuudesta vuosia – energiaa säästäen. living eco® on erinomainen ratkaisu
vanhojen termostaattien korvaamiseen tai uusiin rakennuskohteisiin.
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esiasennettua

säästöohjelmaa
tarjoavat helpon
tavan aloittaa.

living.danfoss.fi

living eco®
Itsenäiset, ohjelmoitavat
patteritermostaatit
Jopa

living eco® -termostaateissa
erinomainen ajastuksen hallinta
yhdistyy älykkääseen lämmityksen
hallintaan. Ne ovat käyttäjäystävällisiä
ja voidaan asettaa tarkasti asiakkaan
tarpeiden mukaisesti.

Ikkuna auki -toiminto
Energiaa säästävä ikkuna auki -toiminto
kääntää termostaatin pois päältä, kun
se havaitsee, että lämpötila on laskenut
merkittävästi esimerkiksi tuuletuksen
aikana.

Poissaolotoiminto
Energian säästämiseksi living eco®
-termostaatissa on poissaolotoiminto.
Käyttäjä asettaa termostaatin
laskemaan lämpötilaa, kun huoneisto
on tyhjillään, ja sitten automaattisesti
palauttamaan halutun lämpötilan, kun
huoneiston käyttäjät palaavat.

Yhteensopivuus
living eco® toimii kahdella
AA-alkaliparistolla. Se on
yhteensopiva kaikkien Danfossin
termostaattiventtiileiden samoin
kuin muiden valmistajien venttiilien –
tyyppien RA, RAV, RAVL, RDT, K (M30 x
1,5) ja M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap)
– kanssa.

23 %

energiansäästöt
osoitettu itsenäisissä
tutkimuksissa.

Esiasennetut
ohjelmat
living eco® on suunniteltu
helppokäyttöiseksi ja
energiatehokkaaksi. Asentajalle se
on helppo saattaa käyttökuntoon.
Käyttäjälle se tarjoaa esiasennetut
säästöohjelmat P1 ja P2. Etupuolen
näytön ansiosta laitteen käyttö on
helppoa.

P0	Tasainen lämpötila
24 tuntia/vrk

P1	21 °C klo 06.00–22.30
	17 °C klo 22.30–06.00

P2	21 °C klo 06.00–08.00
	17 °C klo 08.00–16.00
	(vain työpäivinä)
	21 °C klo 16.00–22.30
	17 °C klo 22.30–06.00

Älykäs ja
käyttäjäystävällinen
22.30
Yölämpötila:
17 °C

living eco® on älykäs ja helppokäyttöinen erillistermostaatti. Asiakkaan
tarpeiden mukaisesti säädettävä termostaatti on taloudellisin tapa
energiankäytön säätelyyn ja lämmön säästämiseen.

06.00
Päivälämpötila:
21 °C

Tuotteen ominaisuuksia
• Kaksi esiasennettua ohjelmaa
• Poissaolotoiminto
• Jäätymissuoja
• Venttiilin aktivointitoiminto
• PID-ohjaus
• Paristojen kestoaika jopa kaksi
vuotta
• Visuaalinen varoitus paristojen
tyhjenemisestä
• Lämpötilan säätö 0,5 °C:n portain
• Maksimin ja minimin rajoitus
• Lapsilukko
• Ikkuna auki -toiminto
• Taustavalaistu näyttö
• Mukavuutta ja valinta nopean/
keskinopean säätötilan välillä

Tuotenimet
• living eco® RA
• living eco® RA & K
• living eco® RA & K (sopeutuva
oppiminen asetettu tehtaassa pois
päältä)
Hyväksynnät
• CE
• RoHS
• WEEE
Varusteet
• RAV/RAVL-sovite- ja tiivistesarja
• RTD-sovitin
• M28-sovitin (MMA, Herz, Orkli,
Comap)

living eco® -patteritermostaatit
optimaaliseen energiatehokkuuteen
Lisää teknisiä tietoja:
Sovitin

RA

RA & K

Ohjelmat

RA & K

5 (P0, P1, P2, poissaolotoiminto, jäätymissuoja)

Lämpötila-alue

6–28 °C

Säätö

PID

Virtalähde

2 kpl AA-alkaliparistoja

Pariston kestoaika

Maks. 2 vuotta

Paristovaroitus

Visuaalinen varoitus

Pieni käyntiääni

<30 dBA

Käyttölämpötila

0–40 °C

Kuljetuslämpötila
Mitat:
pituus x halkaisija
Sovittimet
Hyväksynnät
Ohjekielet

VBFNH320

-20–65 °C
RA 91 x 52 mm
M30 78 x 52 mm

91 x 52 mm
RAV/RAVL, RTD, M28
WEEE, RoHS, CE
UK, DE, DK, NL, FR, PL, SE, FI

UK, CZ, RU, HU, TR, HR, SK, SI
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