
Att se energimärkningar på våra tvättmaskiner, kyl och frys är vanligt idag vid köp av 
nya vitvaror. Vet du om att du även kan se märkningen på de mest energieffektiva 
radiatortermostaterna också?

Danfoss termostater  har fått energimärkning A för standardsjälvverkande 
termostater. Etiketten är  tydligt på förpackningarna, vilket gör det ännu enklare för 
dig att välja de mest energieffektiva lösningar för ditt hem. 

A-etiketten för våra produkter är ett bevis på att du gör det bästa valet 
för din bostadsbudget och inte minst för miljön. Du sparar pengar på 
uppvärmningskostnader samtidigt som vi tillsammans minskar på CO2-utsläppen. 

För mer information besök vår hemsida och kontakta din lokala installatör 
för hur du kan börja spara energi i ditt hem. 

Ställ in temperaturen och 
spara energi
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8 %
i energibesparingar
Du kan minska dina 
värmekostnader med upp till 
8 % genom att ersätta dina 
termostater (äldre än 15 år) 
med A-märkta termostater 
från Danfoss.



Gratisvärme sparar energi
Solsken, hushålls- och elektriska apparater avger värme och höjer  därför temperaturen i 
rummet, även kallat gratis värme. Termostaten känner av värmen och stänger av värmen till 
radiatorn När gratisvärmen avtar öppnas termostaten åter för att värma rummet. 

Nattsänkning
För att spara energi kan det vara en god idé att sänka rumstemperaturen för natten eller när 
bostaden står tom en längre stund.

*Frysskydd
Om du är bortrest en längre stund kan du ställa termostaterna på *. Vid denna inställning 
kommer termostaten att hålla rumstemperaturen på 7-8 °C vilket är nog för att rummet ska 
vara frysskyddat.

Täck inte över termostaten!
Termostaten måste kunna känna rumstemperaturen. Om den sitter dold bakom tjocka  
gardiner eller möbler ska du se till att använda en termostat med separat givare.

Rengöring
Termostaten kan rengöras med milda rengöringsmedel som t ex diskmedel. Skurmedel, sprit 
eller andra lösningsmedel kan skada termostaten.

STÄLL IN OCH GLÖM
Termostaten håller en konstant temperatur i rummet. Ställ in önskad temperatur i rummet enligt tabellen 
nedan och sen kan du praktiskt taget glömma bort den. Termostaten kommer att öppnas och stängas 
beroende på värmebehovet och därmed utnyttja värme från solljus, apparater och människor. 

Inställning

Temperatur

Frysskydd
Hall

Sovrum

Vardagsrum

Badrum

Maximal inställning

1

13°C7°C

2

17°C

3

20°C

4

23°C

5

26°C
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