
Ovládacie tlačidlo = rýchla cesta k úsporám
Toto tlačidlo vám umožní vstúpiť k funkciám, ktoré sa často 

nepoužívajú ako VYPNUTIE, OCHRANA PRED MRAZOM, REŽIM 

NEPRÍTOMNOSTI atď. To čo je jednoduchá, ľahko sa zapamätá.  

Naskenujte kód, 

okamžite si to skúste

Vyskúšajte virtuálny DEVIreg™ Touch na va-

šom smartphone – netreba nič inštalovať!

• jednoduché nastavenie a programovanie

• funkcia „otvorené okno “ /Open window detection / umož-
ňuje automatické vypínanie vykurovania

• najnovší adaptívný týždňový program 3. gene-
rácie, ktorý optimalizuje proces zvýšenia alebo 
zníženia teploty  

• monitorovanie spotreby energie umožňuje 
úspornejšie používanie vykurovania

Tento termostat bol navrhnutý tak, aby bol schopný za-

bezpečiť optimálny komfort presne vtedy, keď sa to od 

neho požaduje. Chladná podlaha a nohy v chlade -  boli 

normálne v minulosti, perfektný komfort tepelnej pohody  

- patria do každej modernej domácnosti. 

Nové funkcie.
Pre vaše úspory.

• TIMER – t.j. týždňo-
vý program

• AWAY – t.j. režim 
neprítomnosti

• Ochrana pred 
zamrznutím

• Vypnutie

Jednoduchosť,  
ktorá vás prekvapí. 

Kombinujte 
nové funkcie a ušetrite 

až 12% energií
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touch.devi.com

Kliknite. 
A už 
to viete.
Vyskúšajte sami na

touch.devi.com

Navrhnuté pre vás
Termostat sme navrhovali s ohľadom na vaše priania, na zák-

lade konkrétnych doporučení klientov. Tak nám dovoľte pred-

staviť najlepší komfort elektrického vykurovania!

Perfektný komfort. 
Jedinečný 
svojimi funkciami.
S 15 minútovou presnosťou, dvomi komfortnými obdobiami  

a tromi obdobiami so „šetriacou“ teplotou sa bude DEVIreg™ 

Touch môcť prispôsobiť vášmu životnému štýlu. 

Stačí 
sa dotknúť. 

DEVIreg™ Touch je najjednoduchší, najmodernejší a dizajnom 

najatraktívnejší termostat vyvinutý pre elektrické vykurova-

nie. S intuitívnym dotykovým displejom je tento moderný ter-

mostat s týždenným programovaním skutočne jednoduché 

ovládať  a preto ho viete využiť naplno. To všetko jednodu-

chým dotykom. 

Vlastnosti, ktoré ste žiadali:
• jednoduché používanie a nastavovanie 

• elegantný dizajn

• úsporná prevádzka

• kvalita, ktorej sa oplatí dôverovať

DEVIreg™ Touch ponúka:
• intuitívny dotykový displej 

• atraktívny dizajn, ktorý je vhodný do vášho interiéru

• znížená spotreba nákladov na vykurovanie

• jedinečná 5-ročná záruka
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