
Fyrer du for

fuglene, når du
ikke er hjemme?

Danfoss RA-PLUS radiatortermostat
Programmerbar tidsstyring af temperaturen



Nu er det slut med endeløse manuelle ind-

stillinger af dine radiatortermostater.

Med Danfoss RA-PLUS programmerer du

én gang for alle temperaturen i de enkelte

rum efter dine behov.

Temperatur til tiden

Forskellige temperaturbehov til forskellige

rum på forskellige tider. Det er situationen

for de fleste familier i Danmark. Derfor

skruer vi op og ned på vores termostater

indtil flere gange om dagen - eller kører med

samme høje rumtemperatur døgnet rundt.

Danfoss RA-PLUS radiatortermostat

Besværligt og uøkonomisk. Især da behovet

i de enkelte rum som regel er de samme 

i løbet af ugen. Hvem vil for eksempel ikke

gerne have varme på badeværelset og i

køkken/alrummet hver eneste morgen, når

man står op. Eller i stuen når man kommer

hjem fra arbejde. Og i børneværelset og

soveværelset skal der altid skrues ned for

varmen inden sengetid.

Med Danfoss RA-PLUS kan du i de enkelte

rum programmere termostaten til at hæve

og sænke varmen i takt med din families

døgnrytme.

Klokken er kun 07.00,
men i køkkenet er 
der allerede lunt og rart...

20°C

Programmerbar  tidsstyring
af temperaturen

- rum for rum
- uden ledninger



Termostaten er fra fabrikken indstillet til 

et typisk forbrugsmønster, så i langt de 

fleste tilfælde behøver du kun at indstille

uret - så kører det.

De nye programmerbare termostater 

passer på alle nyere Danfoss 

radiatorventiler og kan monteres 

uden at tappe vand af anlægget.

Yderst enkel – avanceret inderst

På et overskueligt digitalt display indstiller

du de tidsprogrammer, du ønsker i løbet af

ugen. Da der er flere programmer at vælge

imellem, kan du indstille forskellige tidsfor-

løb – f.eks. et til arbejdsugen og et andet til

weekenden. Og da Danfoss RA-PLUS i

løbet af en dag kan skifte varmeperiode op

til tre gange, har du alle muligheder for at

få opfyldt dine behov for varmeregulering.

Ingen hjemme
- intet spild!

19.55:
Termometeret siger 20°C 
– den ønskede temperatur til de
sene aktiviteter i køkkenet.

17°C

Digitalt display
Det er nemt at indstille 

tidsprogrammer på den aftagelige
elektronikboks, der er monteret
direkte på Danfoss RA-PLUS.

Komfortknappen
Det er let at ændre tidsstyringen for en enkelt
dag, hvis du f.eks. kommer hjem før tiden.
Ved et enkelt tryk på komfortknappen ændrer
termostaten med det samme tilstand (i dette til-
fælde fra spare- til varmeperiode). Ændringen
annulleres, næste gang termostaten er 
programmeret til at skifte periode.

20°C

Danfoss RA-PLUS Temperatur til tiden
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Varmeperiode

Spareperiode

Danfoss RA-PLUS radia-

tortermostater er udstyret

med en elektronikboks,

der nemt kan afmonteres.

Du kan derfor sætte dig i

sofaen og på det overskuelige

display programmere, hvornår du

ønsker varme i det pågældende rum, og

hvornår der skal være sparetemperatur.

Boksen er fra fabrikken programmeret til et

typisk forbrugsmønster til hverdag og i

weekenden, så i de fleste tilfælde behøver du

kun at indstille uret.

På arbejde dag og nat

Danfoss RA-PLUS kan indstilles til to for-

skellige tidsprogrammer i løbet af en uge.

Det vil sige, at du f.eks. kan have ét fast tids-

program på ugens fem arbejdsdage og et

andet til weekenden, og hvert program giver

mulighed for op til tre varmeperioder.

Det er nemt at fastlægge disse perioder 

med det enkle programeringssystem.

Din programmerbare

varmemester 
Den rigtige temperatur

Når du går fra en varmeperiode til en spare-

periode, sænker Danfoss RA-PLUS tempe-

raturen med cirka tre grader. Hvis du i en

varmeperiode holder en temperatur på 20°,

vil temperaturen i spareperioden blive 

sænket til cirka 17°. Det er en sund og øko-

nomisk temperatur, hvor der ikke er risiko 

for fugtdannelse.

Skulle du i løbet af ugen være hjemme i en

spareperiode, trykker du blot på komfort-

knapen, så ændrer termostaten med det

samme tilstand (i dette tilfælde fra spare-

til varmeperiode). Ændringen annulleres,

næste gang termostaten er programmeret til

at skifte periode. De medfølgende batterier

har en levetid på cirka fire år, og termosta-

ten afgiver alarm ved lav batteristand.

Danfoss RA-PLUS
radiatortermostat

Temperatur til tiden
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