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Perfekt timing af 
opvarmningen med living eco®
living eco® er en energibesparende og programmerbar termostat, som er 
designet til effektivt at styre varmen i huse, lejligheder og erhvervsejendomme.

Systemet installeres på få sekunder, kører perfekt i årevis – og sparer energi.  
living eco® er en fremragende løsning til udskiftning af gamle termostater 
eller til nybyggeri.

2 forudinstallerede 

spareprogrammer  
gør det nemt at  
komme i gang.

living eco® radiatortermostater



living eco® 
Enkeltstående og programmerbare 
radiatortermostater

Forudinstallerede 
programmer

living eco® termostater kombinerer 
fremragende tidsbaseret styring  
med intelligent varmestyring. De  
er brugervenlige og kan tilpasses  
til individuelle behov. 

Ferie-funktion
living eco® har en ferie-funktion,  
der giver yderligere besparelser. 
Brugeren kan indstille termostaten 
til at sænke temperaturen, mens 
familien er væk, og automatisk hæve 
temperaturen igen, når familien 
forventer at vende tilbage.

Energibesparelser  
på op til 

23 %
dokumenteret  
ved uafhængige  
undersøgelser.

Åbent vindue-funktion
Med denne energibesparende funktion 
slukkes termostaten i 30 minutter,  
når den opfanger et markant fald  
i temperaturen, f.eks. når der luftes  
ud i lokalet.

Kompatibilitet
living eco® kører på to alkaliske AA-
batterier. Systemet er kompatibelt  
med alle termostatventiler fra Danfoss 
samt ventiler fra andre producenter  
af typen RA, RAV og RAVL.

22:30
Nattemperatur:  17 °C 

06:00
Dagtemperatur: 
21 °C 

living eco® er designet med fokus 
på effektivitet og brugervenlighed. 
Opsætning er hurtig og nem. Brugeren 
kan gøre brug af to forudinstallerede 
programmer, P1 og P2. Skærmen på 
termostatens front sørger for enkel og 
intuitiv betjening.

P0  Konstant temperatur, 
24 timer i døgnet

P1 21 °C fra 06:00-22:30
 17 °C fra 22:30-06:00

P2 21 °C fra 06:00-08:00
 17 °C fra 08:00-16:00
 (kun hverdage)
 21 °C fra 16:00-22:30
 17 °C fra 22:30-06:00



Intelligent og 
brugervenlig

living eco® er en selvstændig, intelligent og brugervenlig termostat. 
Den kan indstilles efter behov og er den mest effektive løsning  
til styring af energiforbruget ved opvarmning.

Produktegenskaber 
• To forudinstallerede 

spareprogrammer
• “Ferie”-funktion
• Frostsikring
• Automatisk ventilmotionering
• PID-styring
• Batterilevetid på op til to år
• Visuel advarsel ved lavt batteri
• Justerbar spareperiode i trin  

på 0,5 °C
• Temperaturbegrænsning
• Børnesikring
• “Åbent vindue”-funktion
• Display med baggrundsbelysning
• Funktion til hurtig/moderat 

varmeregulering 

Produktnavne
• living eco® RA

I overensstemmelse med
• CE
• RoHS
• WEEE

Tilbehør
• RAV/RAVL-adaptersæt med pakdåse
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living eco® radiatortermostater 
giver optimal energieffektivitet 
Flere tekniske data:

Adapter RA

Indstillingsmuligheder 5 (P0, P1, P2, “Ferie”, frostsikring) 

Temperaturindstillingsområde 6-28 °C

Styring PID

Strømforsyning 2 alkaliske AA-batterier

Batterilevetid Op til 2 år

Lavt batteri Visuel advarsel

Støjniveau <30 dBA

Omgivelsestemp. 0-40 °C

Transporttemperatur -20 til 65 °C

Mål: 
længde x diameter

91 x 52 mm

Adaptere RAV/RAVL

I overensstemmelse med WEEE, RoHS, CE

Vejledning på følgende sprog UK, DE, DK, NL, FR, PL, SE, FI


