
Rychlé tlačítko = snadné úspory
Rychlé tlačítko umožňuje přístup ke zřídkakdy používaným režimům, 
jako je „vypnutí“, „ochrana proti mrazu“, „pryč“ a podobně. Snadné  
ovládání se snadno zapamatuje. 

Naskenujte kód  
a vyzkoušejte
Vyzkoušejte si virtuální termostat  
DEVIreg™ Touch ve svém chytrém telefonu  
– není zapotřebí žádná instalace!

Snadné a flexibilní programování – rovněž online•	
Funkce detekce otevřeného okna automaticky  •	
vypíná podlahové vytápění.
Nejnovější inteligentní časovač 3. generace  •	
posune Vaše úspory na novou úroveň.
Údaje o spotřebě zvýší Vaši informovanost  •	
a pomohou optimalizovat nastavení.

Je navržen tak, aby poskytoval optimální komfort, přesně 
tehdy a tam, kde ho potřebujete. Studené nohy jsou věcí 
minulosti; budoucností je dokonalý komfort. 

Inteligentní funkce.  
Pro chytré úspory.

Zapnutí časovače•	
Funkce Pryč•	
Ochrana  •	
proti mrazu
Vypnutí•	

Jednoduchost,  
kterou si zamilujete. 

Kombinací  
inteligentních funkcí 

je možné snížit  
plýtvání energií  

až o 12 %

Aktuali-



touch.devi.cz

Klikněte. 
Hotovo.
Vyzkoušejte sami na 
touch.devi.cz

Navrženo pro Vás
Termostat DEVIreg™ Touch jsme navrhli s ohledem na Vás, na základě 
skutečných požadavků zákazníků. Tak nám tedy dovolte představit to 
nejlepší v oblasti komfortu elektrického podlahového vytápění! 

Špičkový komfort.  
Nevídaná flexibilita.
Vzhledem k přesnosti nastavení na 15 minut a se dvěma  
obdobími komfortní a útlumové teploty lze nový termostat 
DEVIreg™ Touch dokonale nastavit podle Vašeho životní-
ho stylu. Dokonce je možné kopírovat časové nastavení do  
jiných dnů nebo nastavit pro jednotlivé dny různé úrovně.  
Volba je na Vás. 

Jeden dotyk  
je vše co potřebujete. 
Termostat DEVIreg™ Touch je nejjednodušší, nejsnáze po-
užitelný termostat, jaký kdy byl pro elektrické podlahové  
vytápění vyvinut. Díky intuitivnímu dotykovému displeji  
budete moci tento moderní termostat s časovačem opravdu 
plně využít. Vše jedním dotykem. 

Vlastnosti, o které jste nás prosili:
Snadné používání a ovládání •	
Elegantní design•	
Energetická úspornost•	
Důvěra v kvalitu•	

Termostat DEVIreg™ Touch poskytuje:
Ovládání pomocí intuitivního dotykového displeje •	
Překrásný design, který pasuje do Vašeho běžného rámečku na zdi.•	
Úspory energie a snížení nákladů na vytápění•	
Unikátní 5letá záruka•	

VBG
D

C148


