
Upptäck en helt ny 
nivå av elektrisk 
golvvärme 
komfort och 
kontroll 

Danfoss ECtemp™ Smart är konstruerad för att ge optimal 
golvvärmekomfort oavsett var och när du behöver den. 
Gör bortkastad värme en del av det förflutna och perfekt komfort en 
del av framtiden.  

Elektrisk golvvärmereglering har aldrig varit enklare. Eller 
smartare. Se själv! 
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Kompatibel med iOS och Android
Danfoss ECtemp™ Smart App är kompatibel med iOS och  
Android. Ladda ned appen gratis från Google Play eller App 
Store. 

Njut av överlägsen komfort och kontroll av golvvärme

Din smartphone. Perfekt 
temperatur. ECtemp™ 
Smart.

10
mobilenheter 
kan parkopplas 
med en 
ECtemp Smart
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Justera din golvvärme
via din smartphone

Justera din uppvärmning enkelt och intuitivt med fjärrkontollen som 
du känner till allra bäst - via internet. Om internet går ned kan du 
fortfarande använda appen lokalt utan internetanslutning.

Säker och privat molnanslutning
Danfoss ECtemp™ Smart kommunicerar via ett säkert molnsystem baserat 

på samma säkerhet som används i mobila bankapplikationer. Ingen data 

lagras i molnet och din personliga information är säker hela tiden. 

Schemalägg din värme 
och spara energi 

Spara energi genom att automatiskt sänka temperaturen när du inte 
behöver den. Ställ in temperaturen så att den passar din vardag och 
njut av ständig behaglig komfort.

Styr alla dina termostater 
på flera platser 

Danfoss ECtemp™ Smart appen låter dig hålla kontroll och använda 
alla termostater på flera olika platser som t ex ditt fritidshus - från 
din smartphone.

• Snygg design som passar i ditt vanliga vägguttag

•  Öppet fönsterdetektion stänger automatiskt av 
golvvärmen

• Smart kontrollknapp för snabb åtkomst till borta- och 
timerfunktion

•  Avläsning för 7 dagar / 30 dagar / livslång 
energiförbrukning i appen för medvetenhet

•  Kontrollera termostaten oavsett var du befinner dig

•  Kan kopplas ihop med upp till 10 mobila enheter via 
Danfoss ECtemp™ Smart-appen

•  Kan kommunicera med två mobila enheter samtdigt

•  Ta emot meddelanden/varningar om viktiga 
systemhändelser

•  Få dedikerad support och felsökning direkt i appen 

Intuitiv appstyrning
Smarta funktioner – 
energibesparingar

Det här är vad du får:

Oändlig kontroll med ECtemp™ Smart App
Med appen för ECtemp™ Smart kan du som användare styra så 
många termostater och platser som du själv väljer. Det betyder att du 
har en enkel åtkomst med samma app som du använder för din 
lägenhet, olika rum i huset och i stugan. 

Diskret och tidlös design med en touch av framtiden
ECtemp™ Smart är elegant och tidlös och kan enkelt intregreras i 
hemmet. Den fyrkantiga touchskärmen gör ECtemp™ Smart ren och 
minimalistisk i sin form. 

ECtemp Smart passar nästan alla ramar med måtten 55 x 55:
• ELKO, ELJO, JUSSI

• Legrand Valena och Gelea Life

• Gira Esprit, Merten M-smart, Schneider Exxact 

Danfoss ECtemp™ Smart är kompatibel med följande enheter:

• NTC 6,8 kΩ vid 25°C, 

• NTC 10 kΩ vid 25°C, 

• NTC 12 kΩ vid 25°C,

• NTC 15 kΩ vid 25°C (standard), 

• NTC 33 kΩ vid 25°C, 

• NTC 47 kΩ vid 25°C. 

Ska du byta ut din befintliga golvvärmetermostat? ECtemp™ Smart 
fungerar med de flesta golvvärmesensorer som finns på marknaden. 




