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Терморегулятор DEVIreg™ Touch.
Інтелектуальний. Зрозумілий. Надійний.

Intelligent solutions
Відвідайте devi.ua

Варто спробувати.
Цим справді
все сказано
DEVI вважає, що управління кабельними системами опалення має бути простим і для монтажників, і для користувачів та водночас надійним.
Тому ми представляємо перший смартрегулятор із сенсорним дисплеєм для управління
кабельними системами опалення.

Постійне вдосконалення наших
продуктів і рішень
Ми розробили новий смартрегулятор DEVIreg™
Touch у співпраці з нашими монтажниками та
користувачами. На підставі отриманих відгуків
ми створили найбільш стильну, а головне —
ефективну систему управління кабельними системами опалення на ринку.
Дотик майбутнього
Завдяки сенсорному екрану розміром 2 дюйми
з підсвіткою новий регулятор DEVIreg™ Touch
забезпечує найсучасніший комфорт для кожного дому. Інтуїтивний і простий у використанні,
як найновіші смартфони, він має простий
сенсорний дисплей, який одразу сподобається
вам і вашим клієнтам.
Контроль за роботою кабельних систем
опалення ще ніколи не був таким простим.
І не мав такий привабливий вигляд.
Переконайтеся самі!
Команда DEVI

DEVIreg™ Touch
• Найінтелектуальніший і найзручніший
регулятор на ринку
• Доповнює навіть найвишуканіший інтер’єр
• Забезпечує ідеальний комфорт, саме тоді,
коли потрібно
• Заощаджує енергію та зменшує витрати
на опалення
• Унікальна гарантія на 5 років
... і повне керування за допомогою простого
сенсорного дисплею!

1.
Спробуйте
зі свого
смартфону.
Це —
чудова річ
Найкращий доказ — те, що можна
побачити на власні очі
Саме тому ми створили віртуальну версію смартрегулятора DEVIreg™ Touch. Це — точна копія
програмного забезпечення регулятора, яка дає
змогу реально оцінити його можливості!
Програма DEVIreg™ Touch доступна в App
Store та Android Market. Її можна завантажити
та почати знайомство з нею просто зараз.
Для завантаження програми мобільний телефон
потрібно підключити до Інтернету, але після
цього програму можна використовувати будьде та будь-коли без підключення до мережі.

Зіскануйте код і спробуйте просто зараз
Щоб не завантажувати програму, можна також
зісканувати QR-код. Після цього ви підключитеся до віртуального DEVIreg™ Touch і матимете
змогу спробувати смартрегулятор самостійно,
просто зараз. Можна зробити закладку для
продовження згодом. Користуватися віртуальним DEVIreg™ Touch можна скільки завгодно,
але потрібно бути постійно в Інтернеті.
Наочна демонстрація сприяє продажам
За допомогою віртуального DEVIreg™ Touch
можна побачити, наскільки легко регулятор настроюється, програмується та використовується. Це — ідеальний інструмент для демонстрації
клієнтам можливостей пристрою та додаткове
заохочення до придбання.
Вбудована програма настройок DEVIreg™ Touch
допомагає легко пройти кожний етап, залежно
від типу покриття та допустимого
температурного режиму. Таким
чином, можна показати клієнтам,
як настроїти систему та наскільки
легко виконуються регулювання.

Під час розробки смартрегулятора ми прагнули створити комплексно цінну річ,
яка б полегшила роботу монтажників та покращила б життя користувачів.
Смартрегулятор DEVIreg™ Touch — це гарантія надійності на всіх рівнях:
під час установки, роботи та обслуговування у процесі експлуатації.
У наші часи цінуються надійність, зручність і керованість.
На наше переконання, регулятор DEVIreg™ Touch відповідає всім цим критеріям.
Якоб Лундхольм (Jakob Lundholm), менеджер із програмного
забезпечення та асортименту продукції торгової марки DEVI

2.
Перейдіть
на веб-сайт.
І станьте
експертом
touch.devi.ua

Ви почнете користуватися новинкою
за кілька хвилин...
Завітавши на веб-сайт DEVIreg™ Touch можна
почати знайомство з особливостями смартрегулятора, а також побачити, наскільки легко ним

керувати та настроювати його.
Ми переконані, що ви почнете впевнено користуватися смартрегулятором DEVIreg™ Touch
за менший час, ніж потрібний для знайомства
із брошурою. Веб-сайт також дає змогу заван-

тажити віртуальний DEVIreg™ Touch на ПК або
ноутбук. Він також містить інструкцію, гарантійну й іншу корисну інформацію, щоб ви могли
дізнатися максимум про цей чудовий продукт.

3.
Швидке і
точне
настроювання.

Швидке і точне настроювання
Вбудована програма настройок допомагає легко пройти весь процес. Вона дуже інтуїтивна та
проста. Введення декількох параметрів, таких як:
тип кімнати, матеріал покриття підлоги і встановлена потужність забезпечить оптимальний
комфорт і водночас захистить дорогі або чутливі
поверхні підлоги. Готово. Вперше.

Цей код в подальшому можна використовувати
для програмування подібних настройок або для
обслуговування пристрою через Інтернет.

Настроювання кількох пристроїв
за допомогою коду
Унікальна особливість смартрегулятора DEVIreg™
Touch — система кодів. Під час настроювання
смартрегулятора автоматично створюється код.

Легке усунення неполадок
У випадку збою настройок смартрегулятора
DEVIreg™ Touch можна легко повернутися до
його заводських настройок. Просто скористайтеся вбудованою системою кодів для здійснення
дистанційного настроювання. Усе, що потрібно
зробити, — створити код настроювання за
допомогою віртуальної версії DEVIreg™ Touch
або веб-сайту. Смартрегулятор є дуже простим
у використанні.

Клікніть.
Дізнайтеся

Спробуйте віртуальний смартрегулятор DEVIreg™ Touch на веб-сайті touch.devi.ua

1.
Виконуйте
прості
вказівки

2.
Або
введіть код
настроювання

Під час першого вмикання смартрегулятора
DEVIreg™ Touch вбудована програма настройок
продемонструє деякі моменти роботи системи.
Після завершення налаштувань регулятора,

система автоматично створює код настройок,
який можна використовувати в подальшій
роботі для подібних регуляторів.

3.
Готово!

Інтуїтивний.
Простий.
Готово.

4.
Встановлення
чи заміна.
Не потребує
зайвих зусиль
Усе, що потрібно, — це один смартрегулятор
Придбавши DEVIreg™ Touch власник отримує
віртуальне знаряддя для рішення багатьох задач. Оскільки смартрегулятор DEVIreg™ Touch
сумісний із багатьма рамками і датчиками, його
можна з легкістю інтегрувати у наявні системи —
без зайвих витрат і майже без жодних зусиль.
Гнучкість і захист від викрадення
Конструкція смартрегулятора складається з
двох частин, і його встановлення, так само як і
демонтаж — це лише два кліки. Передню панель смартрегулятора DEVIreg™ Touch можна
не встановлювати на етапі ремонтних робіт,

щоб запобігти ризику викрадення або пошкодженню і, відповідно, додатковим затратам.
Повний спокій
DEVIreg™ Touch — це терморегулятор, на
який надається 5-річна гарантія. У надзвичайному випадку, якщо пристрій вийде з ладу,
Просто зв’яжіться з найближчим сервісним
центром або офіційним дилером DEVI — і проблему буде вирішено.

* Очікуваний час доставки залежить від режиму роботи місцевої пошти.

Сумісні рамки:
ELKO RS16

ELJO Trend

ABB JUSSI 85 мм

Schneider Exxact

LeGrand Valena

LeGrand Galea Life

GIRA Esprit

Merten M-smart

Merten M-plan

Сумісні датчики:
Aube 10K

FENIX 10K

Raychem 10K

Eberle 33K

Teplolux 6K8

Warmup 12K

Ensto 47K,

OJ 12K

DEVI 15K

Ми продовжуємо розширювати кількість сумісних рамок і
датчиків. На веб-сайті touch.devi.ua можна ознайомитися
з повним переліком.

5.
Розкажіть
своїм клієнтам.
І будуйте свій
бізнес
Кохання з першого погляду
Більше не потрібно розбиратися з незручними
та незрозумілими кнопками. Легка економія
електроенергії, можливість заощадження грошей і насолода комфортом. Який клієнт не
оцінить такі переваги? Як тільки клієнти дізнаються про DEVIreg™ Touch, вони без сумніву
зацікавляться ним!
Не забудьте залишити своїм клієнтам цю
брошуру. І нагадайте їм відвідати наш веб-сайт
touch.devi.ua.

Замовлення DEVIreg™ Touch:

DEVIreg™ Touch
з рамкою DEVI
Код товару: 140F1064

Кнопка швидкого
доступу:

Функції для зменшення споживання енергії
• Просте та гнучке встановлення часу
та програмування
• Найновіший адаптивний таймер 3-го
покоління оптимізує вмикання та поступове
зниження температури
• Показник споживання енергії за тиждень/
місяць/увесь час експлуатації для підвищення
енергозбереження
• Функція виявлення відчиненого вікна
автоматично вимикає підігрів підлоги
• Один дотик для швидкого доступу до функцій,
зокрема “У від’їзді” або “Захист від замерзання”

Чи знаєте Ви що:
DEVIreg™ Touch — це перший в історії
смартрегулятор, який не має аналогів
на ринку.

• Ввімкнення
таймера
• Режим “У від’їзді”
• “Захист від
замерзання”
• Вимкнення

VBGDB119

Будьте на зв’язку
touch.devi.ua

Ваша думка важлива для нас.
Отже, повідомте нам свою думку
Смартрегулятор DEVIreg™ Touch створено у
співпраці з нашими клієнтами і користувачами.
Ми вважаємо, що нам напевно вдалося створити
найпростіший, найсучасніший і найпривабливі-

Представництво DEVI в Україні
ТОВ з іі “Данфосс ТОВ”:
04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 11
Тел.: +380 (044) 461 87 02
devi.ua

ший регулятор для систем електричного обігріву
на ринку. Продовжуючи цю думку, хочеться
заявити на весь світ: це — продукт, на який
очікували ваші клієнти!

Перейдіть на наш веб-сайт, спробуйте віртуальний DEVIreg™ Touch або завантажте програму
просто зараз — і повідомте нам свою думку на
сайті touch.devi.ua

