Termostaty DEVIreg™
Průvodce výběrem
DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Smart

Elektronický termostat DEVIreg™ Opti
představuje spojení přesného ovládání
elektrického podlahového vytápění
a elegantního vzhledu. Jednoduchá
instalace díky předprogramovanému
nastavení. Funkce otevřeného okna
a nízká pohotovostní spotřeba energie
nabídnou komfort s minimální zátěží
pro peněženku vlastníka domu.

DEVIreg™ Touch je intuitivní termostat
podlahového vytápění s dotykovým
ovládáním. Je kompatibilní se širokou
škálou rámečků a podlahových
snímačů a má inovativní „click-fit“
vzhled. DEVIreg™ Touch poskytuje
rychlé a flexibilní řešení pro téměř
jakoukoli instalaci elektrického
podlahového vytápění.

S DEVIreg™ Smart lze elektrické
podlahové vytápění jednoduše
nastavit pomocí chytrého telefonu.
Intuitivní aplikace DEVIsmart™ promění
chytrý telefon v dálkové ovládání
a umožní vlastníkovi domu jednoduše
obsluhovat systém podlahového
vytápění doma, a to odkudkoli
na světě.

Intelligent solutions
with lasting effect
Navštivte devi.cz

Který elektronický
termostat DEVIreg™
splňuje vaše požadavky?

Poznejte kombinaci přesného
elektrického podlahového vytápění
a elegantního vzhledu s našimi třemi
různými termostaty DEVIreg™ Opti,
Touch a Smart.

Průvodce pokročilým nastavením

Regulace obytných zón






Možnost ovládání jednoho systému
z více zařízení



Možnost ovládání více systémů
z jednoho zařízení



Dálkové ovládání pomocí Wi-Fi
Dostupné aplikace pro Android a iOS

Automatické online aktualizace softwaru

Rozsah teploty 5–35 °C




























































Rozsah teploty podlahy 5–35 °C
(45 °C po prolomení)







Displej







3v1: Pokojový snímač, podlahový
snímač, nebo kombinace obou







Individuální programování
2 periody/den (5+2 nebo 7 dní)

Plně flexibilní
programování 2 periody/den

Plně flexibilní
programování 5 period/den

DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Smart

Pokročilé plánování
Kopírování systému ze zařízení do zařízení
Stmívací funkce
Hexadecimální kódovací systém
Dotykový displej
Monitorování spotřeby energie
Intuitivní programování
Kompatibilita s různými snímači
Adaptivní funkce (optimální ukončení)
Adaptivní funkce (optimální náběh)
Kompatibilní s různými rámečky
Pulzně šířková modulace
Nízká spotřeba v pohotovostním stavu
Shoda se směrnicí EKO
Zobrazení nastavené teploty
Zobrazení skutečné teploty
Maximální a minimální podlahová teplota
Dětská pojistka (bezpečnostní zámek)
Záložní baterie
Detekce otevřeného okna
Předprogramováno
Digitální časovač
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Programovatelný
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Danfoss s.r.o.
Tel: 228 887 666
e-mail: zakaznickyservis@danfoss.com
Navštivte devi.cz
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