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Smart Home Heating

Säg hej till Ally™ - 
vår nya familjemedlem

ally.danfoss.se

För gadgetnördar och 
designälskare

Danfoss Ally™ ger dig alla fördelar med ett smart 
värmesystem i en enkel och användarvänlig app. 
Med Danfoss Ally™ får du full kontroll över dina radiatorer och 
golvvärme och du kan sänka dina energikostnader. 
Du kan styra ditt system nästan var som helst och när som 
helst, oavsett om du är hemma eller på resande fot. 

Du kan röststyra ditt system eftersom Danfoss Ally™ snackar 
med alla dina andra IoT-vänner.

Danfoss Ally™ är designad för bästa form och funktionalitet. 
Det är lika mycket en grej för tekniker som det handlar om 
kompromisslös design, bekvämlighet och komfort. 

Kompatibel med iOS och Android
Danfoss Ally™-appen är kompatibel med iOS and Android.

Ladda ned appen kostnadsfritt på Google Play eller App Store.

Danfoss Ally™ är Zigbee 3.0 certifierad. Det betyder att den pratar samma språk 
som massor av andra smarta hem-enheter runt om i världen. Genom att låta 
Danfoss Ally™ ansluta till ditt smarta hem gör du ditt hem ännu smartare. 

Danfoss Ally™ är Danfoss nya familjemedlem  
inom smarta värmelösningar. Danfoss Ally™ är 
molnbaserat och du får full kontroll över dina 
radiatorer och vattenburna golvvärme oavsett var 
du befinner dig. Med full kontroll är du garanterad 
ett perfekt och bekvämt inomhusklimat. 

Danfoss Ally™ produkterna består av:

•  Danfoss Ally™ Gateway 
•  Danfoss Ally™ Radiatortermostater
• Går att integrera med Danfoss Icon™ intellient styrning för 
din vattenburna golvvärme
•  Hela lösningen styrs från Danfoss Ally™-appen, tillgänglig via 

App Store och Google Play

Danfoss Ally™ är din perfekta matchning oavsett om ditt hem 
värms upp med radiatorer, vattenburen golvvärme eller en 
kombination av båda. 



Läs mer om Danfoss Ally™ på ally.danfoss.se

Danfoss Ally™-appen är 
bokstavligen allt du behöver för 
att kontrollera, schemalägga och 
övervaka din uppvärmning 
hemma – var som helst, när som 
helst. 

Hejdå reglercentralen - nu är din 
smartphone allt du behöver för 
att kunna kontrollera din 
uppvärmning.

En plus en är ofta tre. Med sitt 
öppna API låter Danfoss Ally™ 
andra system att ansluta, läsa 

och använda data – detta 
skapar oändliga möjligheter för 

andra produkter från tredje 
part att ge dig en ännu mer 

ansluten upplevelse.

På Danfoss har vi varit banbrytande när 
det gäller temperaturprecision i 

årtionden. Sedan 1933 för att vara mer 
exakt. Idag är det fortfarande kärnan i 

vårt DNA att säkerställa överlägsen 
temperaturprecision. Vi har byggt 

programvaran för Danfoss Ally™ utifrån 
vår marknadsledande erfarenhet och 

expertis från termostat- och 
ventilindustrin.  

Danfoss Ally™ låter dig styra din 
uppvärmning med din röst när 

du ansluter systemet till din 
digitala assistent. Med enkla 

röstkommandon kan du 
omedelbart justera 

uppvärmningen hemma när ditt 
behov ändras.  

Att installera och konfigurera 
Danfoss Ally™är lika enkelt som 
att räkna till tre. Följ bara 
steg-för-steg-gudien i appen så 
är du klar inom några minuter!  
Danfoss Ally™ är kompatibel med 
95% av alla ventiler.

Användarvänlig app

Öppet API –  
redo att möta framtiden 

Överlägsen  
temperaturprecision 

Enkel installation

Du kan enkelt schemalägga din 
uppvärmning i Danfoss Ally™-appen 
så att den passar din vardag och dina 
rutiner med kirurgisk precision och få 
upp till 30% energibesparingar. 
Glömde du att justera värmen innan 
du gick hemifrån? Inga problem. Med 
appen kan du alltid stänga av eller 
sänka din värme när du är på språng. 
Lika enkelt kan du sätta på eller höja 
värmen igen. Det är bara några få 
klick. Bättre komfort. Lägre kostnader. 
Smart va?

Lägre kostnader med  
schemalagd uppvärmning
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Ditt smarta hem – nu ännu 
smartare 

Radiatorer, vattenburen golvvärme eller båda? Danfoss Ally™  
erbjuder en lösning för alla hem och alla behov.


