DEVIreg™ termostaattien
valintaopas
DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Opti elektroninen
yhdistelmätermostaatti on varma
valinta sähköisen latialämmityksen
ohjaukseen. Termostaatti soveltuu
erinomaisesti mihin tahansa
huoneeseen; niin omaisuuksien kuin
muotoilunsa ansiosta. Käynnistä,
aseta aika ja päivä ja se on valmis
käytettäväksi esiasetetuilla ohjelmilla.
| devi.fi

DEVIreg™ Touch on intuitiivinen,
kosketusnäytöllinen ja älykäs
valinta sähköisen lattialämmityksen
ohjaukseen. “Click Fit” -termostaatti
on yhteensopiva useiden markkinoilla
olevien lattialämmitysantureiden ja
kehysjärjestelmien kanssa.
DEVIreg™ Touch mahdollistaa nopean
ja joustavan ratkaisun miltei mihin
tahansa sähköisen lattialämmityksen
asennukseen. | deviregtouch.fi

DEVIreg™ Smart ja älypuhelimeen
ladattava sovellus mahdollistavat
sähköisen lattialämmityksen ohjauksen
kätevästi paikasta riippumatta.
DEVIreg™ Smart on yhteensopiva lähes
kaikkien markkinoilla olevien kehysten
ja antureiden kanssa, ja se voidaan
vaivattomasti integroida olemassa
oleviin lämmitysjärjestelmiin.
| devismart.fi

Uudessa direktiivissä laitteille määritellään energiatehokkuuden minimivaatimukset mm. viikkokelloajastusmahdollisuus. Euroopan suurimman sähköisen lattialämmitysvalmistajan DEVIreg™ Opti, DEVIreg™ Touch ja
DEVIreg™ Smart älytermostaatit tuovat teknisen ratkaisun energiansäästöön ja direktiivin vaatimuksiin.
Lue kääntöpuolelta lisää näiden kolmen eri termostaatin ominaisuuksista ja eduista.

Intelligent solutions
with lasting effect
Vieraile devi.fi

Mikä DEVIreg™
termostaateista soveltuu
parhaiten sinun tarpeisiin?

Koe sähköisen lattialämmityksen
tarkkuus ja elegantti muotoilu
DEVIn kolmen erilaisiin tarpeisiin
suunniteltujen termostaattien avulla.

Ohjaava käyttöönotto



Etäohjaus Wi-Fi kautta



Android & iOS



Asuintilojen hallinta



Mahdoll. jakaa useammalle käyttäjälle



Mahdoll. ohjata useita kohteita



Automaattinen ohjelmistopäivitys



Edistynyt aikaohjelmointi



Asetusten kopiointi laitteelta laitteelle



Näytön himmennys



Hexa-koodi -järjestelmä





Kosketusnäyttö





Energiakulutuksen seuranta





Intuitiivinen ohjelmointi





Yht.sop. yleisimpien lattia-ant. kanssa





Lämmityksen ennakointi





Yht.sop. yleisimpien kehysten kanssa





PWM säätö







Alhainen virrankul. valm.tilassa







ECO direktiivin mukainen







Pyyntilämpötilan näyttö







Lämpötilan näyttö







Max. ja min. lämpötila-asetus







Turvalukitus







Paristovarmennus







Avoimen ikkunan tunnistus







Esiohjelmoitu







Digitaalinen ajastin







Säätöalue 5-35°C







Lattian säätöalue 5-35°C
(45°C mahdollinen)







Näyttö







3in1: yhdistelmätermostaatti
(huone, lattia, yhdistelmä)







Kolme esiasennettua
ajastinasetusta: P1, P2 & P3

Joustava

Joustava

DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Smart

VBMHA120

Ohjelmoitava

2600271 DEVIreg™ Opti - valkoinen

Oy Danfoss Ab
Danfoss Lämpö
asiakaspalvelu.fi@danfoss.com
Asiakaspalvelu: 075 325 1100
Tekninen tuki: 075 325 1414
devi.fi

2600100 DEVIreg™ Touch - valkoinen

2600260 DEVIreg™ Smart - kirk.valkoinen

2600102 DEVIreg™ Touch - musta

2600261 DEVIreg™ Smart - valkoinen

2600103 DEVIreg™ Touch - kirk.valkoinen

2600262 DEVIreg™ Smart - musta

