
Przycisk skrótu = łatwe oszczędności
Szybki dostęp za pomocą przycisku do rzadko używanych trybów 
takich, jak „wyłącz zasilanie”, „ochrona przeciwzamrożeniowa”, 
„nieobecność”, itp. Łatwo wykonać i łatwo zapamiętać. 

Zeskanuj kod  
i wypróbuj sam
Wypróbuj wirtualnego DEVIreg™ Touch na swoim 
smartfonie – żadna instalacja nie jest wymagana!

Łatwe i elastyczne programowanie – także online.•	
Funkcja wykrywania otwartego okna automatycznie  •	
wyłącza ogrzewanie podłogowe.
Najnowszy inteligentny zegar 3 generacji  •	
podnosi Twoje oszczędności na kolejny poziom.
Odczyt zużycia pomaga zwiększyć świadomość  •	
optymalizacji ustawień.

Zaprojektowany, aby zapewniać optymalny komfort,  
dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Sprawia, że  
zimne stopy przechodzą w zapomnienie, a idealny  
komfort staje się sprawą przyszłości. 

Inteligentne funkcje.  
Do mądrych oszczędności.

Włącz zegar•	

Tryb nieobecności•	

Ochrona  •	
przeciwzamrożeniowa

Wyłącz zasilanie•	

Prostota,  
którą polubisz. 

Połącz  
inteligentne funkcje, 

aby zmniejszyć  
straty energii  
nawet o 12%.

Aktualiza-



touch.devi.pl

Klik. 
Zapamiętane.
Wypróbuj sam pod  
adresem touch.devi.pl

Zaprojektowany dla Ciebie.
Zaprojektowaliśmy DEVIreg™ Touch z myślą o Tobie, na podstawie  
rzeczywistych opinii użytkowników. Pozwól więc, że przedsta-
wimy to co najlepsze w komforcie elektrycznego ogrzewania  
podłogowego!

Nadzwyczajny komfort.  
Niezrównana elastyczność.

Dokładność do 15 minut, dwa okresy komfortowe i dwa 
okresy obniżenia temperatury powodują, że nowy DEVIreg™ 
Touch idealnie dopasuje się do Twojego stylu życia. Możesz 
nawet skopiować ustawienia czasowe do innych dni lub  
ustawić różne poziomy dla każdego dnia osobno. Wybór  
należy do Ciebie. 

Wystarczy tylko  
prosty dotyk. 

DEVIreg™ Touch jest najprostszym, najłatwiejszym w obsłu-
dze sterownikiem, który kiedykolwiek został opracowany do 
elektrycznego ogrzewania podłogowego. Dzięki swojemu 
intuicyjnemu ekranowi dotykowemu ten zaawansowany  
termostat z zegarem ułatwi Ci jak najlepsze wykorzystanie 
jego funkcji. Wszystko to za prostym dotknięciem. 

Funkcje, o które prosiłeś:
Łatwość użytkowania i obsługi •	
Eleganckie wzornictwo•	
Energooszczędność•	
Wysoka jakość•	

DEVIreg™ Touch zapewnia:
Intuicyjną obsługę ekranu dotykowego •	
Estetyczne wzornictwo, dopasowane do Twojego gniazdka ściennego•	
Oszczędność energii i mniejsze koszty ogrzewania•	
Unikalną 5-letnią gwarancję•	
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