
Odkryj nowy 
standard komfortu  
oraz oszczędzaj  
do 20% energii

DEVIreg™ Smart zapewnia optymalny komfort dokładnie 
wtedy, kiedy go potrzebujesz.

Sprawia, że oszczędzasz do 20% energii 
w porównaniu do prostych systemów sterowania. 

Jest to możliwe dzięki automatycznemu 
obniżaniu temperatury, gdy jej nie potrzebujesz. 
Czas spędzony w pracy, na zakupach, 
w odwiedzinach u przyjaciół, a nawet podczas snu 
to doskonałe okazje na oszczędność pieniędzy 
bez żadnego wysiłku.

 
Przekonaj się sam!
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Inteligentne sterowanie  
ogrzewaniem podłogowym 

Ciesz się najwyższym komfortem ogrzewania podłogowego 
dzięki innowacyjnemu termostatowi  

DEVIreg™ Smart oraz aplikacji DEVIsmart™ App

DEVI Elektryczne Systemy Grzewcze 
Danfoss Poland Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
tel: 22 755 06 50 
info@devi.pl, www.devi.pl

Intelligent solutions  
with lasting effect

Odwiedź devi.pl

Przetestuj wersję 
demonstracyjną aplikacji 
DEVIsmart™  App

Przekonaj się o użyteczności 
DEVIsmart™ App korzystając 
z funkcjonalnej wersji 
demonstracyjnej aplikacji. 

Wersja demonstracyjna aplikacji 
pozwala przejść przez każdy etap 
wirtualnego programowania 
termostatu, prezentując 
użytkownikom, jak prosty 
i intuicyjny w obsłudze jest 
DEVIreg™ Smart. 

Zeskanuj kod,  
aby pobrać aplikację

Aplikacja dostępna na systemy  
iOS oraz Android

Pobierz aplikację ze sklepu  
Google Play lub App Store.

Linki do pobrania znajdują się 
również na stronie devismart.pl

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się więcej o termostacie DEVIreg™ Smart 
oraz aplikacji DEVIsmart™ App odwiedź stronę devismart.pl

Przekonaj się, jak łatwa jest instalacja aplikacji DEVIsmart™ App 
oraz posłuchaj, co o DEVIreg™ Smart mówią nasi klienci na 
kanale YouTube DEVI Polska.

Poznaj ponadczasowe wzornictwo

DEVIreg™ Smart stanowi uzupełnienie wnętrz nawet 
o najbardziej eleganckim wystroju. Dyskretne i ponadczasowe 
wzornictwo panelu dotykowego sprawia, że jest on delikatny 
i minimalistyczny w swojej formie. 

Obecnie DEVIreg™ Smart dostępny jest w czterech wersjach 
kolorystycznych: biały, snieżnobiały, kość słoniowa, czarny.



Bezpieczne i prywatne połączenie w oparciu o chmurę

DEVIreg™ Smart komunikuje się poprzez bezpieczny system chmury oparty na takim 

samym systemie zabezpieczeń, który stosowany jest w mobilnych aplikacjach bankowych. 

Twoje dane są całkowicie bezpieczne.

DEVIreg™ Smart to:

•  Nowoczesny wygląd panelu dotykowego.
•  Funkcja wykrywania otwartego okna, która 

automatcznie wyłącza ogrzewanie.
•    Inteligentny przycisk dla szybkiego dostępu do funkcji 

ochrony przeciwzamrożeniowej, nieobecności oraz 
programatora czasowego.

•  Odczyt zużycia energii okresu 7 dni / 30 dni / od 
początku instalacji.

•  Sterowanie termostatami z wielu miejsc, np. w domu 
letniskowym, na zakupach, w biurze.

•  Możliwość współpracy z 10 urządzeniami mobilnymi za 
pośrednictwem aplikacji DEVIsmart™ App.

•  Możliwość komunikacji z dwoma urządzeniami 
mobilnymi jednocześnie.

•  Powiadomienia/ostrzeżenia dotyczące ważnych 
wydarzeń systemowych.

•  Dostęp do dedykowanej pomocy technicznej 
i rozwiązywanie problemów bezpośrednio z aplikacji.

Intuicyjne sterowanie przez aplikację
Inteligentne funkcje – zaoszczędzona 
energiaZamontuj lub 

wymień,  
to szybkie i łatwe

Kompatybilność z wieloma ramkami i czujnikami

DEVIreg™ Smart można montować w ramkach wielu 
producentów osprzętu elektrycznego, możliwe jest również 
jego wkomponowanie w istniejące systemy na ścianie 
takie, jak: włączniki czy gniazda. Jest on również kompatybilny 
z różnymi czujnikami temperatury NTC dostępnymi na rynku. 

Niezwykle łatwa instalacja w istniejących systemach

Kompatybilność z innymi ramkami oznacza również, 
że DEVIreg™ Smart można zamontować do tej samej ramki, 
w której zamontowany jest DEVIreg™ Touch. Użytkownik 
może w łatwy sposób skopiować ustawienia do nowego 
urządzenia po wygenerowaniu kodu z istniejącego 
termostatu DEVIreg™ Touch.

LAT
GWARANCJI

Łatwa instalacja i konfiguracja bez połączenia internetowego

1.  Włącz tryb punktu dostępowego i połącz 

Instalator ma możliwość wykonania montażu bezpośrednio 
ze swojego smartfona – bez konieczności łączenia go z siecią 
WiFi klienta i wprowadzania hasła WiFi.

2. Skorzystaj z kreatora lub kodu konfiguracyjnego

Dzięki przyjaznemu kreatorowi konfiguracja DEVIreg™ Smart 
jest bardzo szybka. Możliwe jest również skopiowanie ustawień 
z wcześniej skonfigurowanych termostatów do nowych przy 
użyciu kodu.

3. Gotowe! Zacznij korzystać z aplikacji

Po konfiguracji dokonanej przez instalatora klient może 
połączyć swój termostat ze swoją domową siecią WiFi w kilku 
prostych krokach.

4.  Skonfiguruj system w czasie kilku sekund 

Po skonfigurowaniu pierwszego termostatu możliwe jest 
automatyczne wygenerowanie kodu. Kod ten można 
następnie użyć do skopiowania tych ustawień do innych 
termostatów.

5-letnia gwarancja 

Potwierdzeniem najwyższej jakości 
i niezawodności DEVIreg™Smart 
jest 5-letnia gwarancja.

Kompatybilne ramki:

ELKO RS16 ELJO Trend ABB JUSSI 85mm

Schneider Exxact LeGrand Valena LeGrand Galea Life

GIRA Esprit Merten M-smart Merten M-plan

Kompatybilne czujniki:

Aube 10K FENIX 10K Raychem 10K

Eberle 33K Teplolux 6K8 Warmup 12K

Ensto 47K, OJ 12K DEVI 15K

Cały czas rozszerzamy liczbę kompatybilnych ramek i czujników. 
Odwiedź stronę devismart.pl, aby zobaczyć pełną listę. 


