
Zapoznaj się z pełną ofertą produktów i zaletami systemu 
Danfoss Ally™ na ally.danfoss.pl

Aplikacja Danfoss Ally™ to wszystko, 
czego potrzebujesz do sterowania, 
programowania i kontrolowania 
ogrzewania domu — z dowolnego 
miejsca i o każdej porze. 

Koniec z urządzeniem sterującym 
— teraz Twój smartfon wystarczy do 
zarządzania wszystkimi grzejnikami  
i ogrzewaniem podłogowym.

Jeden plus jeden często równa 
się trzy. Dzięki otwartemu API, 

Danfoss Ally™ umożliwia 
połączenie z innymi  

systemami oraz odczytywanie  
i wykorzystywanie danych, 

zapewniając dostęp do 
rozwiązań innych producentów 
oraz jeszcze większe możliwości 

integracji i współdziałania.

Od dziesięcioleci jesteśmy pionierami  
w dziedzinie precyzji pomiaru 

temperatury. Dokładnie od 1933 roku. 
Obecnie zapewnienie najwyższej 

precyzji regulacji temperatury jest nadal 
kluczowym elementem naszego DNA. 

Tak bardzo, że stworzyliśmy 
oprogramowanie Danfoss Ally™ na 
bazie naszego doświadczenia jako 

lidera w branży termostatów i zaworów.

Danfoss Ally™ umożliwia 
sterowanie domowym 

ogrzewaniem dzięki połączeniu  
z ulubionym asystentem 

głosowym. Proste komendy 
głosowe umożliwiają 

natychmiastowe dostosowanie 
ogrzewania do zmieniających 

się potrzeb. 

Montaż i konfiguracja systemu 
Danfoss Ally™ są bardzo proste. 
Postępuj zgodnie z instrukcją krok  
po kroku dostępną w aplikacji 
Danfoss Ally™ — konfiguracja  
będzie gotowa w kilka minut!  
95% zaworów grzejnikowych jest 
kompatybilnych z Danfoss Ally™.

Intuicyjny interfejs aplikacji

Otwarte API — 
 gotowe na przyszłość

Doskonała precyzja  
ustawień temperatury

Prosta instalacja

Aplikacja Danfoss Ally™ umożliwia 
łatwe zaprogramowanie ogrzewania 
zgodnie z Twoim codziennym trybem 
życia. Dzięki niezrównanej precyzji 
oraz oszczędności energii do 30%. 
Zapomniałeś zmienić ustawienia 
ogrzewania przed wyjściem z domu? 
Nic się nie stało. Dzięki aplikacji 
możesz zawsze wyłączyć ogrzewanie 
będąc poza domem, a potem znowu 
cieszyć się ciepłym powitaniem. 
Wystarczy kilka kliknięć. Większy 
komfort. Niższe koszty. To takie proste.

Oszczędność kosztów dzięki 
harmonogramom ogrzewania

Sterowanie głosowe

Grzejnik

Wodne 
ogrzewanie 
podłogowe

Łatwość obsługi 
(intuicyjna 
aplikacja)

Prosta 
instalacja

Oszczędność 
energii nawet 

do 30%

Sterowanie 
aplikacją z 

dowolnego 
miejsca

Niski poziom 
hałasu 

Precyzyjna 
regulacja 

temperatury

21°C

17°C

Harmonogramy 
ogrzewania 

Sterowanie 
głosowe

Otwarty 
interfejs API

współpracuje 
z Asystentem 

Google

współpracuje 
z Amazon 

Alexa

Twój dom — jeszcze bardziej inteligentny
Grzejniki, wodne ogrzewanie podłogowe, a może jedno i drugie?  
Danfoss Ally™ to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby.



30 % 

Do  

oszczędności energii
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Inteligentne ogrzewanie domu

Poznaj Ally™  
Nowy członek naszej rodziny

ally.danfoss.pl

Dla fanów technologii 
i miłośników designu
Danfoss Ally™ oferuje wszystkie korzyści płynące  
z kompleksowego i inteligentnego systemu grzewczego 
— umieszczone w łatwej w obsłudze aplikacji. 
Danfoss Ally™ zapewnia nie tylko pełną kontrolę nad 
grzejnikami i wodnym ogrzewaniem podłogowym,  
ale także nad rachunkami za ogrzewanie. 
Praktycznie wszędzie i w dowolnym czasie, bez względu  
na to, czy jesteś w domu, czy poza nim. 

Możesz również głosowo sterować systemem grzewczym, 
gdyż Danfoss Ally™ łączy się z Twoim ulubionym  
asystentem głosowym.

Danfoss Ally™ został zaprojektowany w taki sposób,  
aby łączyć formę i funkcjonalność. Jest w tym samym  
stopniu gadżetem dla fanów technologii, jak i przykładem 
bezkompromisowego designu, wygody i komfortu.

Dostępna wersja na iOS oraz Android
Aplikacja Danfoss Ally™ jest kompatybilna z systemami iOS oraz Android.

Pobierz aplikację za darmo ze sklepu Google Play lub App Store.

Danfoss Ally™ posiada certyfikat Zigbee 3.0. Oznacza to, że komunikuje się  
w tym samym języku co wiele innych inteligentnych urządzeń domowych  
na całym świecie. Umożliwia to połączenie systemu Danfoss Ally™ z istniejącą 
konfiguracją inteligentnego domu. I sprawia, że Twój dom jest jeszcze  
bardziej inteligentny.

Życie jest wystarczająco skomplikowane. 
Inteligentne ogrzewanie nie musi  

go dodatkowo utrudniać.

Danfoss Ally™ to nowe rozwiązanie Danfoss  
w zakresie inteligentnego ogrzewania. Danfoss 
Ally™ jest systemem działającym w chmurze  
zapewniającym pełną kontrolę nad grzejnikami 
oraz ogrzewaniem podłogowym z dowolnego 
miejsca. Mając wszystko pod kontrolą, masz 
zapewnioną wygodę i doskonały komfort cieplny.

Oferta produktów Danfoss Ally™ obejmuje:

•  Bramka Danfoss Ally™ 
•  Termostaty grzejnikowe Danfoss Ally™
•  Danfoss Icon™ - możliwość integracji z inteligentnym 

systemem sterowania ogrzewaniem podłogowym
•  Aplikacja Danfoss Ally™ dostępna w sklepach App Store  

i Google Play do pełnego sterowania systemem

Danfoss Ally™ to idealne rozwiązanie niezależnie od tego,  
czy Twój dom posiada ogrzewanie grzejnikowe, wodne  
ogrzewanie podłogowe, czy też łączy oba te systemy. 

Firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych publikacjach 
drukowanych. Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach bez uprzedzenia.  
Dotyczy to również produktów już zamówionych, o ile takie modyfikacje można wprowadzić bez istotnej zmiany dla 
uzgodnionej wcześniej specyfikacji. Wszystkie znaki towarowe w niniejszej publikacji są własnością odpowiednich firm. 
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http://www.ally.danfoss.com

