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DEVIweb™ 
- varmestyring hvor som helst, 
når som helst

Den nye EU-lovgivningen som fokuserer på grønn energi og godt 
isolerte lavenergihus øker etterspørselen etter elektrisk gulvvarme. 
Varmeløsningene fra DEVI (Danfoss Electric Heating) har aldri vært 
mer relevante både når det gjelder energiforbruk og med hensyn 
til økonomisk effektivitet.

DEVIweb™ innstillingene:

Kontakt din DEVI representant for å 
teste DEVIweb™ løsningen.

Logg inn på https://www.deviweb.danfoss.com

Lag en plan for termostaten: Komforttemperatur / 
Økonomitemperatur / Pausemodus / Lås skjerm

Angi konfigurasjoner for lokasjon og underlokasjon 
(eksisterende installasjoner). Det er mulig å lage grupper  
og koble dem til Wi-Fi-nettverket.

Legg til brukere med forskjellige roller (administratorer / 
brukere)

Lag profiler for on/off brytere. Innstillinger for daglig bruk 
for brytere: Lås skjerm / plan.

Opprett/Legg til eiendom (legg inn nødvendig informasjon 
om eiendommen, adresse, postnummer, sted, etc.)

Lag en profil for innstilling av termostaten: Juster 
termostatinnstillingene for reguleringstype / følertype / 
gulvtype / min. gulvtemperatur / maks. gulvtemperatur /
Utgangs- og temperatur for frostsikring.

Legg til termostater og brytere.

Angi Wi-Fi konfigurasjonen og legg til informasjon om 
Wi-Fi nettverket. Her oppgir du SSID og passord for 
konfigurasjonen din.

Lag installasjonsprofiler for brytere - juster 
bryterinnstillingene for on/off utstyr.



DEVIweb™- den nye 
innovative løsningen  
fra DEVI

DEVIweb™ er et nettbasert styringssystem for DEVIreg™ Smart termostater.

Med DEVIweb™ kan eiere og administratorer enkelt styre varmen 
i store eiendommer, noe som øker brukernes komfort og tilfredshet 
samtidig som man sparer penger! I tillegg kan man bruke DEVIweb™ 
på eksisterende  DEVIreg™ Smart installasjoner samt administrere on/
off enheter ved hjelp av et timerstyrt DEVIreg™ Smart Switch..  Den 
gjennomsnittlige besparelsen ligger på 30%.

Er du eier/bruker? 
DEVIweb™ gir deg følgende 
fordeler:

Energibesparelser - snitt 30%

Sentral styring og overvåkning av 
varmesystemer i store eiendommer  
med mange rom og bygninger

Sikker skyløsning

Øker brukernes komfort og tilfredshet 
samtidig som strømforbruket reduseres

Mulig å styre On/Off på elektriske 
apparater med DEVIreg™ Smart Switch

Telefonsupport

Mulig å oppgradere nåværende 
DEVIreg™ Smart systemer til DEVIweb™

Tilgang fra hvor som helst

Er du installatør? 
DEVIweb™ gir deg følgende 
fordeler:

Enkel online registrering

Enkel og intuitiv installasjon

Spar tid på installasjonen

Online support fra Danfoss

Last ned mobil appen, den er gratis og 
heter DEVIweb™ Tool

Mulighet til å selge store DEVIweb™ 
løsninger / prosjekter med mange 
DEVIreg™ Smart termostater

Det er ikke komplisert – bare bygg videre 
på DEVIreg™ Smart systemet som du 
allerede kjenner

Finn ytterligere informasjon på  
www.devismart.no


