Touchdown.

heti!
Kokeileouch.devi.fi ja 1:1

n
et
, joka o
ivustoll
Mene s Ireg™ Touchia isesta
atu
DEV
kokeile io tästä ainutla estä!
im
t
kop
ä
ä
s
n
lämmö

Älykäs. Helppokäyttöinen. Luotettava.
DEVIreg™ Touch. Nauti mukavuudesta.

Intelligent solutions
with lasting effect
devi.fi

Kosketa.
Se
kertoo kaiken.
Lämmityksen ohjauksen tulisi tarjota helppokäyttöisyyttä ja täydellistä luotettavuutta. Siksi
olemme tuoneet markkinoille ensimmäisen
kosketusnäytöllä varustetun lämmönsäätimen
sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen.

Kehitämme tuotteitamme ja ratkaisujamme
jatkuvasti
Suunnittelimme uuden DEVIreg™ Touchin ottamalla huomioon käyttäjien toiveet ja tarpeet. Perustuen niihin olemme luoneet tyylikkään ja ennen kaikkea tehokkaan lämmityksen ohjausjärjestelmän.
Kosketa tulevaisuutta
Taustavalaistulla 2 tuuman kosketusnäytöllä
varustettu DEVIreg™ Touch -säädin tuo uusinta
mukavuutta kaikkiin koteihin. Ohjain on yhtä intuitiivinen kuin uusimmat älypuhelimet, ja siinä on
helppokäyttöinen kosketusnäyttö.
Sähköinen lämmityksensäätö ei ole koskaan
ollut yhtä helppoa. Eikä näyttänyt näin hyvältä.
Tutustu itse!
DEVI -tiimi

DEVIreg™ Touch
• Uuden ajan lämmönsäädin
• Täydentää jopa kaikkein tyylikkäimpiä sisätiloja
• Varmistaa täydellisen mukavuuden, juuri silloin kun
sitä tarvitaan
• Optimoi energian kulutuksen
• 5 vuoden takuu
...ja kaikki ohjattuna kosketusnäytöltä!

1.
Kokeile heti.
Virtuaalinen
DEVIreg™
Touch.

Skannaa koodi ja kokeile sitä heti
Voit myös skannata QR-koodin, jos et halua ladata sovellusta nyt. Tämän jälkeen sinut yhdistetään
virtuaaliseen DEVIreg™ Touchiin, jotta voit kokeilla
sitä silloin kun haluat. Voit myös merkitä sen kirjanmerkkeihin kokeillaksesi sitä myöhemmin. Voit
käyttää sitä niin monta kertaa kuin haluat.

Uskot kun näet
Siksi teimme DEVIreg™ Touchista virtuaalisen version. Se on 1:1 kopio varsinaisen tuotteen ohjelmistosta, joten pääset kokeilemaan tuotetta heti! Voit
ladata DEVIreg™ Touch -sovelluksen App Storesta
ja Android Marketista.

Kokeile - Esittele
Virtuaalisen DEVIreg™ Touchin avulla voit kokeilla
kuinka helppoa säätimen käyttöönotto, ohjelmointi
ja käyttäminen on. Lisäksi se on ihanteellinen tapa
näyttää muillekin miten säädin toimii.

Matkapuhelimen on oltava yhteydessä internetiin
latausta varten, jonka jälkeen voit käyttää sovellusta missä ja milloin tahansa ilman verkkoyhteyttä.

Sisäänrakennettu opastava käyttöönotto opastaa
vaivattomasti läpi jokaisen vaiheen. Näin voit itse
kokeilla virtuaalisesti, miten helppoa termostaatin
käyttö on.

DEVIreg™ Touch on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka tarjoaa todellista arvoa niin
loppukäyttäjille kuin asentajillekiin.
DEVIreg™ Touch mahdollistaa ammattimaisen ja luotettavan asennuksen suorituskyvystä tinkimättä.
Kaikki puhuvat nykyään luotettavuudesta, mukavuudesta ja hallinnasta. DEVIreg™ Touch täyttää
kaikki nämä vaatimukset.
Jakob Lundholm, Applications and Product Portfolio Manager, DEVI

2.
Mene
verkkosivulle.
Ja tule
expertiksi.
touch.devi.fi

Pääset käyttämään virtuaalista
DEVIreg™ Touchia heti...
DEVIreg™ Touch sivustolla voit tutustua tuotteeseen,
tärkeisiin ominaisuuksiin sekä oppia, miten helppoa
uuden laitteen käyttöönotto ja säätäminen on.

3.
Nopea ja
helppo
käyttöönotto.

Olemme varmoja, että opit käyttämään DEVIreg™
Touchia nopeammin kuin mitä tämän esitteen lukemiseen kuluu aikaa. Voit myös ladata sivustolta
virtuaalisen DEVIreg™ Touch -sovelluksen tietokoneellesi. Sivuilta löydät tietoa tuoteesta, takuusta

ja paljon muuta hyödyllistä ínformaatiota, joiden
avulla voit tutustua uuteen DEVIreg™ Touch lämmönsäätimeen.

Nopea ja helppo käyttöönotto
Opastava käyttöönotto ohjaa vaivattomasti prosessin läpi. Olemme tehneet tämän erittäin helpoksi.
Valitse vain huoneen tyyppi, lattiapinta, asennettu
teho ja saavutat täydellisen mukavuuden. Tehty.
Käyttövalmis.

Integroitu koodijärjestelmä
Voit suorittaa etäasetuksen integroidulla koodijärjestelmällä. Sinun tarvitsee vain luoda koodi
virtuaalisella DEVIreg™ Touchilla tai verkkosivuilla
ja siirtää koodi termostaattiin. Jos termostaatteja
on useita, voit kopioida koodin niihin kaikkiin ja
näin nopeutat käyttöönottoa. DEVIreg™ Touch
- helppoa eikö vain.

Asetusten kopiointikoodi
Kopiointikoodi on DEVIreg™ Touchin ainutlaatuinen
piirre. Koodi luodaan automaattisesti, kun lämmönsäädin käyttöönotetaan. Tätä koodia voidaan käyttää samanlaisia ohjelmointeja varten tai tarjoamaan
etäpalvelua tarvittaessa.

Klikkaa ja
ihastu.

Kokeile virtuaalista DEVIreg™ Touchia osoitteessa touch.devi.fi

1.
Seuraa 
ohjeita

2.
Tai käytä
kopiointikoodia

Kun käynnistät DEVIreg™ Touchin ensimmäistä
kertaa, opastava käyttöönotto ohjaa vaivattomasti
prosessin läpi. Kun olet syöttänyt oikeat arvot, järjestelmä tuottaa automaattisesti kopiointikoodin.

Koodilla voit käyttöönottaa muut DEVIreg™ Touch
lämmönsäätimet nopeasti ja vaivattomasti. Tai
hyödyntää koodia etäpalvelussa.

3.
Valmis!

Älykäs.
Helppokäyttöinen.
Tehty.

4.
Uusi tai
korvaava.
Vaivatonta.

Tarvitset vain yhden säätimen
DEVIreg™ Touch on yhteensopiva yleisimpien
kehysten kanssa. Voit vaivattomasti integroida
sen olemassa oleviin järjestelmiin - kustannustehokkaasti ja helposti.
Päivitä lämmityksen ohjaus
Kaksiosaisen erikoisrakenteen ansiosta asennus on
helppoa. Kiinnität ensiksi kosketussuojatun pohjaosan ja sitten vain napsautat näytön kiinni. Näytön
pikakiinnitys helpottaa mm. maalaus- ja tapetointipuuhissa. DEVIreg™ Touchilla voit korvata olemassa olevan termostaatin, sillä se on yhteensopiva
yleisimpien lattia-antureiden kanssa. Vaihda heti.
Täydellistä mielenrauhaa

DEVIreg™ Touch lämmönsäätimelle myönnetään
5 vuoden tuotetakuu. Siinä epätodennäköisessä
tapauksessa, että tuotteeseen tulee vika,
käsittelemme pyynnön ja lähetämme korvaavan
tuotteen antamaasi osoitteeseen 48 tunnin
kuluessa*. Ota meihin yhteyttä sivuston kautta, niin
lähetämme korvaavan tuotteen sinulle suoraan
- yhteydenottoa jälleenmyyjään tai muuhun
kolmanteen osapuoleen ei tarvita.

* Arvioitu toimitusaika riippuu paikallisista postipalveluista

Yhteensopivat kehykset:
ELKO RS16

ELJO Trend

ABB JUSSI 85mm

Schneider Exxact

LeGrand Valena

LeGrand Galea Life

GIRA Esprit

Merten M-smart

Merten M-plan

Yhteensopivat anturit:
Aube 10K

FENIX 10K

Raychem 10K

Eberle 33K

Teplolux 6K8

Warmup 12K

Ensto 47K,

OJ 12K

DEVI 15K

Laajennamme yhteensopivien kehysten ja anturien valikoimaa.
Näet koko valikoiman osoitteessa touch.devi.fi.
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DEVIreg™
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Monipuolinen.
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Rakkautta ensi silmäyksellä
Ei enää hämmentäviä nuppeja ja nappeja. Voit vähentää energian käyttöä, säästää rahaa ja nauttia mukavammasta elämästä. Kuka ei arvostaisi näitä asioita?
Hanki DEVIreg™ Touch ja nauti mukavuudesta!
Käythän kokeilemassa virtuaalista DEVIreg™ Touchia.
a tutustu tuotteeseen verkkosivuilla touch.devi.fi!

Tilaustiedot

Säästä, älä tuhlaa energiaa!
• Helppo ja joustava viikko-ohjelmointi
• Uusi 3. sukupolven mukautuva ajastin
optimoi käytön
• Energiankulutustieto
(7 päivää / 30 päivää / yhteensä)
• Avoimen ikkunan tunnistus kytkee
lattialämmityksen automaattisesti pois päältä
• Pikapainike ajastin-, poissa-, jäätymissuoja- ja
virta pois -toimintoja varten

Tiesitkö?
DEVIreg™ Touchin lisäksi on saatavilla myös
suositut DEVImat™- ja DEVIflex™-tuoteperheet.

Tuote
DEVIreg™ Touch
SSTL: 2600100

Ota ajastin käyttöön
Poissa
Jäätymissuojaus
Virta pois

VBGDB120

Stay in touch.
touch.devi.fi

Mielipiteesi on tärkeä.
Joten kerro meille mitä mieltä olet.
Arvostamme mielipidettäsi. Uskomme, että käsissämme on nyt markkinoiden helppokäyttöisin, kehittynein ja upein sähkölämmitykseen suunniteltu

Danfoss A/S
Electric Heating Systems
DK-7100 Vejle
Puh: +45 7488 8500
devi.fi

lämmönsäädin. Joten pidetään keskustelua yllä ja
levitetään sanaa: tätä tuotetta olet odottanut!

Kokeile verkkosivuillamme virtuaalista DEVIreg™
Touchia tai lataa sovellus nyt ja kerro meille mitä
mieltä olet osoitteessa touch.devi.fi.

