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living by Danfoss: Nová výrobní řada úsporných termostatických hlavic

Danfoss Link CC + living connect®living design® living eco®

termostatická hlavice                                 autonomní elektronická programovatelná hlavice                               centrální řídící jednotka a bezdrátová elektronická hlavice

Bezdrátový systém řízení spotřeby tepla
v bytech, rodinných domech 
a nerezidenčních objektech
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Co je Living by Danfoss –Danfoss Link ?

Danfoss Link je vyjímečný řídící systém pro 
rezidenční i nerezidenční domy s různými 
emitory tepla.

Z jednoho místa může uživatel bezdrátově
ovládat a řídit teplotu v  místnostech 
prostřednictvím termostatických ventilů, 
vodního a elektrického podlahového 
vytápění a také spínat a vypínat další
elektrická zařízení

Danfoss Link může řídit až 50 jednotek, 
maximální počet hlavic living connect

je 30 na jednu CC

Danfoss Link je otevřený průběžně vyvíjený 
systém, aby pokryl další funkce, podle 
požadavků z aplikací.
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Energeticky úsporné řešení
Funkce  „otevřené okno“
Funkce „ zajištění pohyblivosti ventilu“
PID regulátor
Jednoduché intuitivní ovládání
Týdenní program s nastavitelným útlumovým režimem
Životnost baterie min. 2 roky
Min/Max nastavení limitace teploty
Dětská pojistka
Funkce nastavení režimu Dovolená/Odchod z domu
Protimrazová ochrana
Prosvětlený display
Proměnlivé nastavení, až 3 útlumové periody za den

living eco and living connect: Hlavní výhody a přednosti

až 23% úspora energie !!
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M30x1,5

living eco a living connect: Řešení s adaptéry

Pro výhodnou, jednoduchou montáž i na 
ventily instalované do roku 2000 :

RA

RA/V RA/VL

014G0250

Adaptér na RTD  obj.č. 014G0253
se připravuje….!
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living by Danfoss :  living eco®

RA-PLUS
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living by Danfoss :  living eco®

Jedinečný design.

Hlavice je autonomní, veškerá nastavení a časové režimy nastavujeme 
přímo na hlavici.
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Současný aktivní program

Perioda útlumu vytápění

Konfortní perioda

Nastavená, žádaná teplota

perioda 24 hodin

Indikátor současného času
(blikající)

living eco: Zobrazení displeje
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Popis výrobku
Inteligentní, plně elektronická radiátorová hlavice
4 nastavitelné možnosti, vč. 2 programovatelných :

P0: Komfortní mód-funguje jako standardní TRV
P1: 21°C od 06.00 – 22.30

17°C od 22.30 – 06.00

P2: 21°C od 06.00 – 08.00
17°C od 08.00 – 16.00 (jen pracovní dny)
21°C od 16.00 – 22.30
17°C od 22.30 – 06.00

DOV : Útlumová teplota pro požadovaný počet dní
Optimální pro nastavení individuálního požadavku

P1 je tovární nastavení

Viditelná signalizace 30 dní před stavem vybití baterie

Unikátní přednosti :
Oceněný-vítězný design
Nejmenší elektronický TRV na světě
Jedno obj. číslo pro RA+M30x1,5 připojení
Lepší přehledná regulace pro uživatele prostřednictvím
displeje
Úspory energie 23% - 46%

living eco: Popis výrobku
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Danfoss Link CC + living connect

Danfoss Link CC living connect Danfoss Link RS
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Signalizuje stav připojení do sítě

Vybitá baterie (signalizace 

30 dní před min. kapacitou)

Požadovaná teplota

Alarm 

Protimrazová ochrana

Dětská pojistka

living connect: Zobrazení displeje

Hlavice je bezdrátově řízena řídící jednotkou Danfoss Link CC
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living by Danfoss : Danfoss Link CC - nejmodernější technologie

•Jedinečný barevný
dotykový displej

•16 jazyků, včetně
češtiny, jednoduše
možno přepínat.

•Intuitivní ovládání s
helpem  ?
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Danfoss Link CC + living connect: Podlahové vytápění

Danfoss Link -pokojový snímač RS

Použití : Pokojový snímač, který může řídit radiátorové hlavice (living
connect) a podlahové vytápění. Je určen pro zajištění
optimálního konfortu a tam kde displej hlavice living connect je
skryt.

Danfoss Link –spínací jednotka topných smyček HC

Použití: Spínací jednotka pro řízení topných smyček sběrače a
rozdělovače podlahového vytápění, 
na CC mohu připojit až 3 Danfoss Link HC.

Note:  Externí anténa je možné příslušenství. 

Poznámka: Danfoss výrobky pro elektrické podlahové vytápění, jako topné kabely a rohože mohou být 
také řízeny řídící jednotkou   „Danfoss Link CC“
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HR-modul bezdrátové
spínací relé

PR-modul bezdrátová
spínací zásuvka

Bezdrátové spínací relé HR, pro montáž
např. do podomítkové krabice nebo do 
jiného vhodného prostoru

Jednoduché propojení – 2 vodiče  n 
(L+N) pro funkci přenašeče signálu, 4 
vodiče (L+N 230V napájení a L+N pro 
spínaný spotřebič)

LED indikátory ukazují provozní stav

Releový výstup může spínat jiná zařízení
(např. světla, přímotopy…) s max. 
výkonem až 2300W

Bezdrátové spínací relé PR, připojení do 
zásuvky (typ Schuko)

Jednoduchá instalace pro instalatéra

Může fungovat i samostatně, jako přenašeč
signálu nebo jako bezdrátový spínač spotřebičů, 
světel….s max. výkonem až 2300W

LED indikátory ukazují provozní stav

Opakovací, zesilovací jednotka signálu
pro Danfoss Link, napájení 230V

Nemá releový výstup, jednoduše funguje 
pro rozšíření dosahu        Z-wave 
systému.

LED indikátory ukazují provozní stav

Danfoss Link CC + living connect system: Spínací relé a „přenášeč signálu“

CZ-RU Danfoss Link
- „přenašeč“

(zesilovač)bezdrátového 
signálu
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Bezdrátové spínací relé FT , možno připojit i 
podlahové teplotní čidlo a spínat elektrické topné
kabely a rohože.

Bezdrátově spolupracuje i s prostorovým 
pokojovým čidlem RS

Může fungovat i samostatně, jako přenašeč
signálu nebo jako bezdrátový spínač spotřebičů, 
světel….s max. výkonem až of 2300W

LED indikátory ukazují provozní stav

Danfoss Link CC + living connect system: Spínací relé a „přenášeč signálu“

Příklad aplikace v koupelně a WC :

FT-bezdrátové spínací relé

Danfoss link CC
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Danfoss Link CC + living connect: Příslušenství I

Objednací číslo

014G0262: Danfoss Link – bateriová jednotka

Použití: Pomůcka-nástroj k pohodlné instalaci. Umožní instalatérovi možnost přenášení jednotky 
Danfoss Link CC v průběhu instalace. Je využitelná při   dalších instalacích systémů Danfoss 
Link CC .

Objednací číslo :

014G0270 : Danfoss Link spínací relé (PR)

014G0271 : Danfoss Link spínací relé (HR)-montáž do podomítkové krabice

088U0230 : Danfoss Link opakovací jednotka (CF-RU)

Použití: Opakovací jednotka zajišťuje příjem Z-wave mimo běžný rozsah

Objednací číslo :

014G0260. Danfoss Link Napájecí zdroj (PSU) do podomítkové krabice

014G0261: Danfoss Link Napájecí zdroj (NSU) do zásuvky

Použití: Napájecí zroj pro Danfoss Link CC, ve dvou verzích: umožňuje napájení Danfoss Link CC
přes napájecí šnůru, nebo z podomítkové krabice
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Komunikace mezi Danfoss Link CC a living connect je založena principu Z-Wave protocolu
Z-Wave® je technologický jazyk propagovaný firmou Zensys Inc., který umožňuje bezdrátovou komunikaci 
regulačních prvků v obytných prostorách a jejich lepší systémovou spolupráci. Všechny v Z-Wave-
certifikované výrobky komunikují stejným jazykem a tím je zabezpečena jejich vzájemná provozní součinnost 
a spolupráce. 
Z-wave je modulární, smyčkový, bezdrátový, síťový, komunikační
systém, vhodný pro domácí a menší komerční řídící systémy

Komunikační dosah je 30m, 
frekvence 868,42 MHz

Ve smyčkových sítích, každý 230V napájený 
prvek funguje, jako opakovač -přenašeč
signálu, který v případě poruchy nebo 
neprůchodnosti přesměruje signál jinou 
možnou cestou.

Poznámka: Bateriově napájená zařízení
nemohou pracovat, jako opakovač signálu!

Danfoss Link + living connect: Co je tzv. Z-Wave protocol?

Opakovač-přenášeč
signálu
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Tak jako Danfoss Link CC a living connect, i opakovače jsou limitovány dosahem max. 30 metrů

Aby systém mohl pracovat nad svůj rozsah 30M + 3x 30m musíme umístit do systému přenašeče signálu a tím zajistit 
průchodnost signálu v celém rozsahu    (až 120 m)

Přenašeče mohou být implantovány do systému, aby pomohly komunikovat i mimo rozsah vlastních hlavic a termostatů.

1 (30m) 2 (60m) 3 (90m) 4 (120m)

Danfoss Link CC + living connect system: Jak a kdy použít opakovače?
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living eco a living connect: Úspory energie
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721ID Vysvětlivky IDs :

ID 1: Ruční ventilyManual valves

ID 2: Staré TRV (15+ let)

ID 3: Nové TRV

ID 4: Electronické TRV (bez útlumu)

ID 5: Electronické TRV P1

ID 6: Electronické TRV P2

ID 7: Electronické TRV P2 + Dovolená

Studie na změření úpory energie byla zadána v roce 2010 u nezávislé organizace : 

Univerzity of Science Aachen, Germany Prof. Dr.-Ing. Rainerovi Hirschbergovi.

Stůdie byla založena na Evropských standardech na požadavky energií na vytápění a na dynamických modelech 
budov a systémů vytápění. Jsou tam včleněny požadavky energie vztažené k výrobě tepla, distribuci, regulaci a 
emisím. Stůdie modeluje celkový pohled na vytápěcí systém v domě nebo bytě.

Všechny výsledky jsou relativní, jsou vztaženy  různým zdrojům tepla  a k geografickým pásmům.

Např. ID2 vers. ID7: Při náhradě starých TRV novými elektronickými TRV, které využijí optimálně programy (P2 + 
Dovolená), uživatel může ušetřit až 23% energie. Úspory pocházejí z : opotřebení starých TRV + kvalitnější PID 
regulace TRV, teplotního útlumu v noci a v době denní + teplotního útlumu v době dovolené.
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Opakovač-přenášeč
signálu
CF-RU

Řízení podlahového vytápění
prostřednictvím
termoelektrických pohonů TWA
Danfoss Link HC

Řídící jednotka
Danfoss Link CC

Prostorové termostaty RS
snímá teplotu v prostoru

Living Connect
Bezdrátové programovatelné
hlavice

El.spotř.

El.spotřeb.

Pokoj 1 P2

P3 P4 P5

R1

R2

R3

R4

R5Koupelna 

Příklad rodinného domu :

podlahová
smyčka radiátor
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CF- RU
Opakovač-
přenášeč signálu

Danfoss Link HC
Řízení podlahového vytápění
prostřednictvím
termoelektrických pohonů
TWA

Řídící jednotka
Danfoss Link CC

Prostorové termostaty RS
snímá teplotu v prostoru

Living 
Connect
Bezdrátové
programovate
lné hlavice

Bezdrátový přenost signálu
Z-wave ( pro všechny prvky systému )

Living Connect
Bezdrátové programovatelné
hlavice

El. spotř.

EL.spotř.

P1 P2

P3 P4 P5

R1

R2

R3

R4

R5K1

OK

Příklad rodinného domu :



Ceny btto bez DPH
z Ceníku 2011.

I moje rybičky mohou
mít pravidelně
okysličenou

vodu a vše jen za
tolik?

Bezdrátová spínací relé umožní kromě úsporného vytápění i pravidelné spínáni ostatních 
spotřebičů a zařízení dle Vaši potřeby a fantazie, …systém Living by Danfoss je otevřený …!!!



Nechte techniku Danfoss šetřit Vaše peníze !

Důležitou součástí rodinného rozpočtu jsou náklady na vytápění.
Ceny všech druhů energií rok od roku rostou a tento trend bude pokračovat.

Jednou z variant, jak ušetřit náklady na bydlení je možnost
efektivně regulovat spotřebu tepla v jednotlivých místnostech bytu a rodinného domu.

Proč topit bez optimálního útlumu, když jsem pravidelně v práci, ve škole……?
Tuto možnost ušetřit Vám dává nový bezdrátový řídící systém spotřeby tepla

v bytech a rodinných domech úsporou :   

až 23%
Living by Danfoss

Začněte účinně šetřit náklady na vytápění
již v topné sezóně 2011/2012.

?
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Po zmačknutí tlačítka se rozjede  film o Livingu by Danfoss.
Film musí být uložen ve stejném adresáři, aby to fungovalo
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Schéma penzionové verze
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Nodes

Nodes

CC

CM

Info server

Ethernet

Z-wave

Z-wave Z-wave

až 36 Danfoss Link CC
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Obrazovka centrálního řízení z recepce

Aktuální
teplota

žádaná
teplota

Stav
relé
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Spínací jednotka podlahových topných okruhů Danfoss link HC
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Danfoss Link BR (Kotlové relé)

living connect

Danfoss
Link BR

Kotel

Wired
Heat Demand 
ON/OFF Signal

Danfoss Link 
CC

Danfoss Link 
RS

• Danfoss Link BR (Kotlové relé ) vypíná kotel 
pro přípravu topné vody, pokud Danfoss Link 
CC zjistí, že není požadavek na topení
z žádné místnosti.

• Příprava teplé vody je stále v provozu

Danfoss Link BR (Kotlové relé) objednací číslo : 014G0272
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Danfoss Link a Tepelná čerpadla Danfoss

Pokojový 
termostat

Living connect Bezdrátová jednotka 
podlahového 

vytápění

Jednotka pro

bezdrátové řízení
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Systém tedy minimalizuje spotřebu 
energie úpravou vstupní teploty topné
vody do systému podle místnosti, která
má největší potřebu energie.

Living upravuje topnou křivku v závislosti 
na diferenci mezi požadovanou a aktuální
teplotou místnosti.

Danfoss Link a Tepelná čerpadla Danfoss

Použitelné pro TČ Danfoss vyráběná od roku 2002.
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FHF-2F Manifold 2+2, flowmeter 088U0522

FHF-3F  Manifold 3+3, flowmeter    088U0523

FHF-4F Manifold 4+4, flowmeter 088U0524

FHF-5F  Manifold 5+5, flowmeter 088U0525

FHF-6F    Manifold 6+6, flowmeter 088U0526

FHF-7F Manifold 7+7, flowmeter 088U0527

FHF-8F  Manifold 8+8, flowmeter 088U0528

FHF-9F  Manifold 9+9, flowmeter 088U0529

FHF-10F  Manifold 10+10, flowmeter 088U0530

FHF-11F Manifold 11+11, flowmeter 088U0531

FHF-12F Manifold 12+12, flowmeter 088U0532

Sběrače a rozdělovače Danfoss - FHF
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FHF-EA 1 x konc. díl, vč. automat. odvzdušnění, vypouštěcí ventil, přip. tepl. 088U0580
FHF-EM  1 x konc. díl, vč. manuál. odvzdušnění, vypouštěcí ventil 088U0581
FHF-E      2 x koncová zátka 1“ 088U0582
FHF-C 2x spojovací kus 1“ 088U0583
FHF-R 2 x redukce pro napojení rozdělovače 1“na soustavu ¾“ 088U0584

FHF-MB 2x Konzole pro montáž a upevnění FHF                                       088U0585
FHF-BV 2 x uzavírací kulové kohouty pro napojení rozdělovače 1"  088U0586

FHF-T Teploměr 0-60ºC Ø36mm 088U0029

Sberače a rozdělovače Danfoss – FHF a příslušenství
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Regulace zavřeno/otevřeno

Max difer. tlak 0,6 bar

Max prac. tlak 10 bar

Max zkoušecí tlak 16 bar

Max  templota top. média 90 0C

Průtokoměry rozdělovače

Max difer. tlak 0,6 bar

Max prac. tlak 6 barr

Max zkoušecí tlak 10 bar 

Max  templota top. média 90 0C 

Sběrače a rozdělovače Danfoss - FHF

TWA-A         …TWA-K



VENTILY RA-N DRUHÁ REGULACE

Je jasně vidět nastavená hodnota

Ventil je vyčistitelný za plného provozu !!!

•Ucpávka je vyměnitelná za provozu !!!



Revitalizace TRV



Revitalizace TRV



RTD nahrazena novým designem, kompatibilním s ventily 

RTD-N

RA 2945

NÁHRADA TERMOSTATICKÉ HLAVICE – RTD

Revitalizace TRV

RTD 3640



Máme <Danfoss-clip> i  M30x1,5mm

LIVING ECO s M30x1,5 RAE-K5034

LIVING ECO                   RAE5054

úhlové adaptéry



KOMPONENTY PRO RADIÁTORY V.K.

Pro radiátory osazené ventil. vložkou

s připojovacím závitem M30x1,5

je vhodná hlavice RAE-K a LIVING ECO

šroubení RLV-KS nebo RLV-K

Novinka!



DANFOSS
sety.



X-tra ColectionTM MODERNÍ A ELEGANTNÍ ŘIPOJOVÁNÍ
RADIÁTORŮ

RA-URX, RLV-X, RAX, RTX

RAX – termostatická hlavice, snímá teplotu vzduchu                       
RTX – omezovač teploty zpátečky, snímá teplotu vody

Montáž regulačního ventilu RA-URX, (vždy do zpátečky!)



X-tra ColectionTM MODERNÍ A ELEGANTNÍ
PŘIPOJOVÁNÍ RADIÁTORŮ

Povrchová úprava : 

chrom  

bílá RAL9016

RAX-K s Připojením  M30 x 1,5

Novinka !



X-tra ColectionTM MODERNÍ A ELEGANTNÍ PŘIPOJOVÁNÍ
RADIÁTORŮ

VHX-DUO

VHX-DUO Rohové a přímé provedení, rozteč připojení soustavy je 50 mm

Rohové provedení je možné kombinovat s elektr.  topnou tyčí

Dodáváno v sadě s RAX nebo s RTX

Povrchová úprava : chrom,  bílá RAL9016,



X-tra ColectionTM MODERNÍ A ELEGANTNÍ PŘIPOJOVÁNÍ
RADIÁTORŮ

VHX-MONO

VHX–MONO  Rohové a přímé provedení, rozteč připojení soustavy je 
50mm Umožňuje připojení radiátoru v jednom bodě, druhý připojovací
bod zůstává volný pro montáž el.topné tyče.                               
Dodáváno v sadě s RAX nebo s RTX.

Povrchová úprava : chrom a  bílá RAL9016          



Topná tyč 150,300 
a 600 W

Svěrné spojky  Cu Svěrné spojky PEX

Designové rozety

PŘÍSLUŠENSTVÍ X-tra CollectionTM



FJVR - ventilové těleso                  

PN 10, DN 10 a 15 rohová a přímá verze

vestavěné čidlo snímá teplotu média 
protékající připojeným regulačním 
ventilem

FJVR - zpětný omezovač (čidlo)

Rozsah :  10 až 50 oC nebo  

10 až 80 oC

OMEZOVAČ TEPLOTY ZPÁTEČKY…FJVR



kryt kruhový 
na packách

FHV-R …PRO MALÉ PODLAHOVÉ PLOCHY 
DO cca 10m2

odvzdušnění

FJVR- rozsah teplot 10-50°C

Zajímavý vzhled a jednoduchá montáž

zpátečka

hlavice



FHV-A odvzdušnění

RA 2980
rozsah 5-26°C

přívod

Připojení svěrnými kroužky Danfoss

FHV-A … PRO MALÉ PODLAHOVÉ PLOCHY



FHV-R, FHV-A ..MALÉ PODLAHOVÉ PLOCHY

odvzdušnění

Speciální tvar ventilu : Jednoduchá montáž :

Zajímavý design :

1.                      2.                   3.

Prodloužení pro FJVR nebo RA

1)                          2)                        3)



PŘÍMOČINNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S PŘÍLOŽNÝM 
SNÍMAČEM NA POTRUBÍ FTC

FTC
RA-C

RA-N

FTC / RA

FTC


