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living eco®  
– pre zníženie nákladov na vykurovanie  
Tepelná pohoda pod kontrolou
living eco® je programovateľná termostatická hlavica, ktorá reguluje radiatorové vykurovanie.
Je určená pre využitie v domoch a bytoch ako aj v komerčných budovách.
living eco® nahrádza staré termostatické hlavice a zaručuje veľké úspory v spotrebe energie a v nákladoch. 
Užívatelia si jednoducho zvolia jeden z vopred inštalovaných programov alebo môžu naprogramovať ter-
mostatickú hlavicu individuálne podľa svojich potrieb.
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Obj. číslo 014G0050 014G0051

Adaptér RA RA & K

Možnosti nastavenia 4 (P0,P1, P2, dovolenka)

Rozsah nastavenia teploty 6 – 28°C, so zabudovanou protimrazovou ochranou

Regulácia PID

Napájanie 2 x AA alkalické batérie

Životnosť batérií 2 roky

Slabé batérie vizuálne upozornenie

Hladina hluku <30 dBA

Vonkajšia teplota 0 – 40°C

Prepravná teplota -20 – 65°C
Rozmery: 
dĺžka x priemer 91 x 52 mm RA 91 x 52 mm

M30 78 x 52 mm
Spĺňa WEEE, RoHS, CE

Ďalšie technické údaje

Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúrkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upraviť svoje produkty bez upozornenia. Týka sa to aj pro-
duktov, ktoré sú už objednané, za predpokladu, že úpravy možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj predtým dohodnuté parametre.
Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. Danfoss a logo Danfoss sú obchodnými značkami podniku Danfoss A/S. Všetky práva sú vyhradené.
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Vlastnosti výrobku: 
 –  funkcia otvorené okno
 –  regulácia PID
 –  životnosť batérií dva roky
 –  vizuálne upozornenie slabých batérií
 – variabilné znižovanie v krokoch po 0,5°C 
 – max./min. obmedzenie
 – detská poistka
 –  funkcia rozhýbania ventilu
 – funkcia dovolenka
 – protimrazová ochrana
 –  podsvietený displej
 –  dva vopred inštalované programy

Zoznam obj. čísiel
s názvom výrobku: 
 –  living eco® RA&K: 014G0052

Spĺňa: 
 –  CE
 –  RoHS
 –  WEEE

Doplnky: 
 –  adaptér pre telesá ventilov 
  s pripojením typu RTD: 014G0253 

                        spája skvelú reguláciu, časové riadenie a reguláciu teploty 

living eco® bola vyrobená s ohľadom na jednoduché používanie 
a vyššiu energetickú účinnosť. Pre inštalatéra je ľahké nastaviť ju.  
Pre užívateľa zahŕňa v sebe dva vopred inštalované programy.  
Displej na prednej strane umožňuje mimoriadne intuitívnu 
reguláciu.

living eco®
living eco® je elektronická programovateľná 
termostatická hlavica. Nastavenie podľa vašich 
potrieb je tým najefektívnejším spôsobom, ako 
kontrolovať využívanú energiu a šetriť teplo. 

living eco® neponúka iba skvelú reguláciu, ale 
tiež estetický vzhľad, za čo obdržala prestížne 
ocenenie red dot design award. 

prestížne ocenenie

funkcia dovolenka 
  
Pre ešte vyššie úspory energie  obsa-
huje living eco®  funkciu dovolenka. 
Užívateľ nastaví termostatickú hlavicu, 
aby znížila izbovú teplotu keď je preč 
a následne aby sa vrátil do príjemne 
vykúreného bytu.

living eco® nastavenie:  
P0 –  konštantná teplota,  

24 hodín denne; 
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  
(iba v pracovné dni) 
21°C od 16.00 – 22.30 
17°C od 22.30 – 06.00.

funkcia – otvorené okno
  
Funkcia otvorené okno opäť šetrí  
energiu. Ak táto funkcia zistí výrazný 
pokles teploty, napr. keď je miestnosť 
vetraná, termostatickú hlavicu vypína. 

kompatibilita 

living eco® funguje na 2 AA alkalické batérie. Je kompatibilná
so všetkými termostatickým ventilmi Danfoss ako aj ventilmi inými,
než od spoločnosti Danfoss – typ RA, RAV, RAVL a  K (M30x1,5).

vďaka inteligentnej regulácii vykurovania: presná 
regulácia, dva vopred inštalované programy, funkcia 
otvorené okno a funkcia dovolenka.

úspora energie 

23%


