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Chytrý. Jednoduchý. Spolehlivý.
DEVIreg™ Touch. Zapomeňte na všechno, co jste znali.

Intelligent solutions
with lasting effect
Navštivte devi.cz

Stojí za dotyk.
Tím je
řečeno vše.
Zástupci značky DEVI jsou přesvědčeni, že regulace vytápění by měla nabízet jak montážním pracovníkům, tak koncovým uživatelům, maximálně
snadné použití a naprostou spolehlivost. Právě
proto jsme uvedli na trh úplně první ovládací panel
pro elektrické vytápění s dotykovým displejem.

Trvale zdokonalujeme
naše produkty a řešení
Nový termostat DEVIreg™ Touch jsme navrhli na
základě konzultací s Vámi a Vašimi zákazníky. Na
základě Vašich požadavků jsme vytvořili nejstylovější a – to především – nejefektivnější systém
regulace vytápění na trhu.
Dotyk budoucnosti
Se svým podsvíceným, 2” dotykovým displejem,
přináší nový termostat DEVIreg™ Touch úplně nejmodernější a nejpohodlnější ovládání do každého
domova. Je stejně intuitivní a snadno použitelný
jako nejnovější chytré telefony; poskytuje jednoduchý dotykový displej, který si Vy i Vaši zákazníci
okamžitě zamilujete.
Regulace elektrického vytápění nebyla ještě
nikdy snazší. Nebo nevypadala lépe.
Přesvědčte se sami!
Tým DEVI

DEVIreg™ Touch
• Nejchytřejší a nejlépe vypadající termostat
na trhu
• Vhodně doplní i ty nejelegantnější interiéry
• Zajistí dokonalý komfort, přesně když je zapotřebí
• Šetří energii a sníží náklady na vytápění
• Unikátní 5letá záruka
… a vše se ovládá pomocí jednoduchého
dotykového displeje!

1.
Vyzkoušejte
si ho hned.
Je to úžasný
nástroj.
Vidět znamená uvěřit
Proto jsme vytvořili virtuální verzi termostatu
DEVIreg™ Touch. Je to kopie 1:1 skutečného softwaru produktu, takže si hned vyzkoušíte skutečný
termostat! Aplikaci DEVIreg™ Touch, která je dostupná na App Store a Android Market, si můžete
hned stáhnout a můžete začít poznávat, jak je
programování termostatu intuitivní.
Při stahování musí být mobilní telefon připojený k
internetu, ale ihned poté můžete aplikaci používat
kdekoli a kdykoli, aniž byste museli být online.

Naskenujte kód a hned si ho vyzkoušejte
Pokud si nechcete nyní stáhnout aplikaci, tak si
můžete naskenovat QR kód a tím se připojíte k
virtuálnímu termostatu DEVIreg™ Touch a budete
si ho moci hned vyzkoušet. QR kód si můžete
také jen naskenovat a uložit, a virtuální termostat
vyzkoušet později. QR kód můžete použít kolikrát
budete chtít, ale musíte být přitom online.
Předvedení v reálu podporuje prodej
Kromě toho, že Vám pomůže rychle se naučit
termostat instalovat, programovat a používat, je
virtuální termostat DEVIreg™ Touch také ideálním
nástrojem pro předvedení jeho fungování zákazníkům – a jakmile to uvidí, určitě ho budou chtít.
Integrovaný průvodce instalací Vás bez problémů
provede všemi kroky, včetně zajištění správné teploty podlahy tak, aby nedošlo k poškození drahého
nebo citlivého povrchu podlahy. Takže můžete svým
zákazníkům skutečně předvést, jak
se jejich systém nainstaluje a jak
snadno se v něm provádějí změny –
vše dotykem chytrého telefonu.

S termostatem DEVIreg™ Touch jsme opsali úplný kruh, kdy je vše v produktu i kolem něho
optimalizováno na všech úrovních, aby bylo možné generovat skutečnou hodnotu a aby výrobek
usnadnil život koncovým uživatelům i montážním pracovníkům.
Od instalace, použití až po podporu po nákupu je termostat DEVIreg™ Touch profesionálním
slibem spolehlivosti. V dnešní době všichni mluví o spolehlivosti, pohodlí a ovládání. Podle mého
nejhlubšího přesvědčení to DEVIreg™ Touch prokazuje.
Jakob Lundholm, Applications and Product Portfolio Manager, DEVI

2.
Přejděte
na webové
stránky.
A staňte se
odborníkem.

Svůj nový nástroj budete používat během
několika minut...
Navštivte webové stránky DEVIreg™ Touch a můžete začít zkoumat hlavní rysy a také zjišťovat, jak
snadné je nové zařízení nainstalovat a nastavit.

3.
Rychlé a
přesné
nastavení.

touch.devi.cz

Jsme si jisti, že se naučíte spolehlivě používat termostat DEVIreg™ Touch dříve, než přečtete tuto
brožuru. Z webových stránek také můžete stáhnout
virtuální termostat DEVIreg™ Touch do svého stolního nebo přenosného počítače. A zahrnuli jsme

sem rovněž dokumentaci k produktu, informace
o záruce a spoustu dalších užitečných informací,
které Vám pomohou podrobně se seznámit s tímto
úžasným novým výrobkem.

Rychlé a přesné nastavení
Integrovaný průvodce instalací Vás provede celým
procesem. Učinili jsme ho pro Vás velmi intuitivním
a snadným. Jednoduše zadáte několik jednoduchých údajů jako je typ místnosti, povrch podlahy
a instalovaný výkon, a zajistíte si dokonalý komfort a současně ochráníte cenné či citlivé povrchy
podlah. A práce je hotová. Napoprvé.

Snadné odstraňování problémů
Pokud dojde k narušení některého nastavení, např.
protože zákazník provedl nějakou chybnou úpravu,
je možné snadno obnovit původní nastavení termostatu DEVIreg™ Touch. Jednoduše použijte integrovaný systém kódů a proveďte opětovné nastavení
na dálku. Stačí vygenerovat instalační kód pomocí
virtuálního termostatu DEVIreg™ Touch nebo webu
a doručit ho zákazníkovi. Zařízení se používá tak
snadno, že zákazníci zvládnou opravu sami a ušetří
se náklady za telefony a servisní výjezdy.

Vícenásobné nastavení pomocí kódů
Unikátní funkcí termostatu DEVIreg™ Touch je systém kódů. Při instalaci termostatu se automaticky
vygeneruje kód. Ten lze potom použít k programování podobných nastavení nebo – v případě potřeby
– k poskytnutí servisu zákazníkům na dálku.

Klikněte.
Hotovo.

Vyzkoušejte si virtuální termostat DEVIreg™ Touch na touch.devi.cz

1.
Postupujte podle
jednoduchého
průvodce

2.
Nebo zadejte
instalační kód

Když poprvé zapnete termostat DEVIreg™ Touch,
průvodce instalací Vás provede řadou jednoduchých, netechnických dotazů o instalovaném
systému. Když dokončíte zadávání příslušných

hodnot, systém automaticky vygeneruje „instalační“ kód, který můžete použít pro ještě rychlejší
uvádění do provozu podobných systémů nebo pro
servis na dálku.

3.
Hotovo!

Intuitivní.
Jednoduchý.
A práce je hotová.

4.
Umístit nebo
vyměnit.
Bez
problémů.
Jeden termostat Vám bude
stačit jednou provždy
Když budete mít termostat DEVIreg™ Touch ve
svém vozidle, budete připraveni prakticky na
jakýkoli úkol, na který cestou narazíte. Protože je
kompatibilní s celou řadou různých rámečků a
čidel, můžete bez sebemenší námahy integrovat
termostat DEVIreg™ Touch do stávajících systémů
– levně a s minimálním úsilím.
Flexibilní a chráněný proti odcizení
Díky speciální dvoudílné konstrukci je nasazení
nesmírně snadné, stačí horní díl nacvaknout nebo
vycvaknout. Termostat DEVIreg™ Touch se ideálně
hodí pro instalaci ve 2 krocích, čímž se odstraní

riziko odcizení termostatu, který byste museli
nahradit na své náklady. Kromě toho si můžete
vybrat, zda si termostat objednáte s rámečkem
nebo bez něho. Nebudete tedy muset vyhazovat
rámeček, který nepotřebujete.
Naprostý klid v duši
DEVIreg™ Touch je prvním výrobkem svého druhu v historii, na který poskytujeme 5letou záruku.
V nepravděpodobném případě, že dojde k poruše
termostatu, Vám zašleme obratem náhradní výrobek na určenou adresu*. Jednoduše nás kontaktujte pomocí webu a my Vám zašleme náhradní
výrobek – aniž byste museli kontaktovat svého
dodavatele či někoho dalšího.
* Předpokládaná doba doručení závisí na místních poštovních službách.

Kompatibilní rámečky:
ELKO RS16

ELJO Trend

ABB JUSSI 85mm

Schneider Exxact

LeGrand Valena

LeGrand Galea Life

GIRA Esprit

Merten M-smart

Merten M-plan

Kompatibilní čidla:
Aube 10K

FENIX 10K

Raychem 10K

Eberle 33K

Teplolux 6K8

Warmup 12K

Ensto 47K,

OJ 12K

DEVI 15K

Počet kompatibilních rámečků a čidel stále rozšiřujeme.
Kompletní seznam naleznete na touch.devi.cz.

5.
Řekněte
to svým
zákazníkům.
A budujte
svůj byznys.
Láska na první pohled
Už žádné další zmatky kolem změti knoflíků a
tlačítek. V jednoduchosti se skrývá snížení spotřeby energie, úspora peněz a pohodlnější život.
Který zákazník by to neocenil? Jakmile se zákazníci
s termostatem DEVIreg™ Touch seznámí, budou
ho chtít!
Nezapomeňte svým zákazníkům věnovat náš praktický leták pro koncové uživatele. A připomeňte
jim, aby navštívili naše webové stránky!

S rámečkem nebo bez?
Volba je na Vás.
Verze
DEVIreg™ Touch
– bez rámečku
Obj. č.: 140F1065
DEVIreg™ Touch
– designový rámeček
Obj. č.: 140F1064

•
•
•
•
Funkce pro snížení plýtvání energií
• Snadné a flexibilní nastavení času a programování
• Nejmodernější adaptivní časovač 3. generace
optimalizuje zapínání a útlum vytápění.
• Informace o spotřebě energie za 7 dní/30 dní/
celou dobu provozu zvyšují informovanost
o využití energie.
• Funkce detekce otevřeného okna automaticky
vypíná podlahové vytápění.
• Chytré tlačítko pro rychlý přístup k funkcím
jako „Pryč“ nebo „Ochrana proti mrazu“

Věděli jste, že
Termostat DEVIreg™ Touch je obsažen také
v některých populárních sadách DEVImat™
a DEVIflex™.

Zapnutí časovače
Pryč
Ochrana proti mrazu
Vypnutí

VBGDB148

Zůstaňte v kontaktu.
touch.devi.cz

Na Vašem názoru záleží.
Dejte nám vědět, co si myslíte.
DEVIreg™ Touch vznikl na základě Vašich podnětů
a toho, co jsme se dozvěděli od Vašich zákazníků.
Jsme přesvědčeni – mezi námi – že jsme vytvořili
nejjednodušší, nejmodernější a nejlépe vypadající

Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 – Chodov
Tel.: +420 283 014 111,
Fax: +420 283 014 567
Navštivte devi.cz

termostat elektrického vytápění na trhu. Takže
zůstaňme v kontaktu – a dejme světu vědět, že:
toto je výrobek, na který Vaši zákazníci čekali!

Přejděte na náš web, vyzkoušejte si virtuální termostat DEVIreg™ Touch nebo si stáhněte aplikaci
– a dejte nám vědět, co si myslíte, na touch.devi.cz

