
Sähköisen lattialämmityksen ohjaus

Intelligent solutions with lasting effect

Käy osoitteessa devismart.com

Älykäs lattialämmitys. 
Täynnä uusia mahdollisuuksia. 

Etäohjauksella.

Hyödynnä uuden DEVIreg™ Smart 
termostaatin ja  DEVIsmart™ 
-sovelluksen tarjoamat uudet 
mahdollisuudet.
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Tee älypuhelimestasi  
tehokas työkalu  
yhdessä DEVIreg™ Smart 
termostaatin ja DEVIsmart™  
-sovelluksen kanssa
Kasvata liiketoimintaasi nykyaikaisella älyteknologialla
DEVI pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan ja ratkaisujaan – ja tarjoamaan 
ylivoimaista asumismukavuutta, lämmityksen hallintaa ja täydellistä 
luotettavuutta. 

Siksi suunnittelimme uuden DEVIreg™ Smartin. Yhdessä DEVIsmart™-sovelluksen 
kanssa voit tehdä älypuhelimestasi tehokkaan työkalun ja hyödyntää 
markkinoiden nopeinta ja helpointa asennusta.  
Se on nykyaikaista ja fiksua.

Tutustu itse!

DEVI -tiimi

KATSO VIDEO 
Katso, miten helppoa 
uuden DEVIreg™ 
Smartin asentaminen 
ja yhdistäminen 
älypuhelimeesi on. 



Tarjoa asiakkaallesi 
nykyaikaista lämmi-
tyksen hallintaa
Lisää asiakastyyty-
väisyyttä 

Ylivoimaista mukavuutta ja hallintaa
Intuitiivinen DEVIsmart™-sovellus antaa asiakkaillesi mahdollisuuden 
ohjata lattialämmitystä mistä päin maailmaa tahansa. Voit siis tarjota 
asiakkaillesi parasta mahdollista asumismukavuutta ja lämmityksen 
hallintaa.

Sovellus muuttaa asiakkaan mobiililaitteen helposti etäohjaimeksi. 
Älysovelluksen toimintojen, kuten jäätymissuojauksen, viikkoaikataulun, 
poissaoloasetusten – ja virransäästötilan avulla asiakkaat voivat 
ohjelmoida lattialämmityksensä hetkessä – oman vuorokausirytminsä 
mukaan ja energiaa säästäen. 

Nopea ja helppo asennus
Muuta älypuhelimesi tehotyökaluksi, jonka avulla asennus käy helposti ja 
kätevästi. Voit tehdä koko asennuksen ilman yhdistämistä asiakkaasi WiFi-
verkkoon. 

Kytke vain termostaatti tukiasematilaan ja yhdistä se suoraan 
älypuhelimeesi. Käyttäjäystävällinen asennustoiminto opastaa 
järjestelmän asennuksessa esittämällä yksinkertaisia kysymyksiä. Kun 
ensimmäinen termostaatti on asennettu, sen asetukset voi kopioida 
muihin termostaatteihin automaattisesti koodia käyttämällä. Valmista! 
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1. 
Kytke tukiasematila 
käyttöön ja muodosta 
yhteys 

Tee asennus suoraan älypuhelimellasi 
– yhteyttä asiakkaan WiFi-verkkoon tai 
WiFi-verkon salasanan syöttämistä ei 
tarvita. 

2.
Noudata 
asennustoiminnon ohjeita 
tai syötä kopiointikoodi 

Määritä termostaatin asetukset 
muutamassa sekunnissa 
käyttäjäystävällisellä 
asennustoiminnollamme tai kopioi 
asetukset nopeasti olemassa olevista 
termostaateista uusiin koodin avulla. 

3. 
Valmista! Asiakkaasi voi 
aloittaa sovelluksen käytön

Asiakkaasi voivat nyt yhdistää 
termostaattinsa kotinsa WiFi-verkkoon 
muutaman helpon vaiheen avulla 
– ja nauttia ylivoimaisesta fiksusta 
lämmitysmukavuudesta. 

 
Helppo asennus ja määritys     
ilman Internet-yhteyttä

Määritä järjestelmän asetukset 
muutamassa sekunnissa
Kun ensimmäinen termostaatti 
on asennettu, voit luoda koodin 
automaattisesti. Tämän koodin avulla 
voit sitten kopioida asetukset muihin 
termostaatteihin. 



Sähköisen lattialämmityksen ohjaus

Tärkeimmät ominaisuudet:
•  Säädä lämmitystä mistä päin maailmaa tahansa

•  Määritä/ohjaa lattialämmitystä paikallisesti ilman 
Internet-yhteyttä

•  Living zone -asetuksella voidaan helposti säätää 
useimmin käytettyjä termostaatteja

•  Säädä termostaatteja useissa eri paikoissa (esim. 
loma-asunnolla)

•  Jäätymissuojaus, viikkoaikataulu, 
poissaoloasetukset ja virransäästötila

•  Vastaanota ilmoituksia/varoituksia järjestelmän 
tärkeistä tapahtumista

•  Käytä tukea ja vianmääritystä suoraan sovelluksella

Tärkeimmät ominaisuudet:
•  Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttö kosketusnäytöllä

•  Huoliteltu ja tyylikäs malli, joka sopii kaikkiin markkinoiden 
yleisimpiin kehyksiin

•  Tuuletustoiminto kytkee lattialämmityksen automaattisesti 
pois päältä kun se havaitsee avoimen ikkunan säästäen 
energiaa

•   7 päivän / 30 päivän / koko käyttöiän energiankulutustieto 
tietoisuuden lisäämiseksi energiankulutuksesta

•   Voidaan yhdistää jopa 10 mobiililaitteeseen DEVIsmart™-
sovelluksen avulla

Intuitiivinen sovellusohjaus 
Älykkäät toiminnot – tyytyväiset 
asiakkaat

Hillitty ja ajaton muotoilu 
jossa ripaus tulevaisuutta

Turvallinen ja yksityinen pilviyhteys
DEVIreg™ Smart kommunikoi turvallisella pilvijärjestelmällä, 
joka perustuu samaan turvajärjestelmään, jota käytetään 
mobiilipankkisovelluksissa. Tietoja ei tallenneta pilveen, ja 
asiakkaasi henkilötiedot ovat aina turvassa. 



Yhteensopivat kehykset:

ELKO RS16 ELJO Trend ABB JUSSI 85mm

Schneider Exxact LeGrand Valena LeGrand Galea Life

GIRA Esprit Merten M-smart Merten M-plan

Yhteensopivat anturit:

Aube 10K FENIX 10K Raychem 10K

Eberle 33K Teplolux 6K8 Warmup 12K

Ensto 47K, OJ 12K DEVI 15K

lisäävät jatkuvasti yhteensopivien kehysten ja antureiden mää-
rää. Katso koko luettelo osoitteesta devismart.com. 

Uusi tai korvaava  
Vaivatonta ja helppoa

Sopii moneen kehykseen
DEVIreg™ Smart on yhteensopiva 
lähes kaikkien markkinoilla olevien 
kehysten (yksittäisten ja monikehysten) 
sekä antureiden kanssa, ja se voidaan 
vaivattomasti integroida olemassa oleviin 
järjestelmiin. 

Helppo tuotepäivitys nykyisille 
asiakkaille
Onko asiakkaillasi jo DEVIreg™-termostaatti? 
Täydellistä! Uusi DEVIreg™ Smart sopii 
samaan kehykseen, ja vaihto on helppoa. 
Luomalla koodin nykyisessä DEVIreg™ 
Touch -laitteessa asiakkaasi voivat myös 
kopioida lämmitysasetuksensa DEvireg™ 
Smartiin hetkessä. 

5 vuoden takuu 
DEVIreg™ Smartilla on 5 vuoden takuu. 



Tiesitkö?
DEVI valikoimasta löytyy tuotteita moniin 
sähköisen lattialämmityksen ja sulanapidon 
uudis- ja saneerauskohteisiin. 
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Oy Danfoss AB 
Danfoss Lämpö
Niittytaival 13 
02200 Espoo 
Puh: 0207 569 2202
Käy osoitteessa devi.fi

Hanki Smart online
Mene osoitteeseen 
devismart.com

DEVIreg™ Smartin avulla olemme optimoineet 
kaiken asennuksesta suorituskykyyn ja 
varaosamyyntiin. Tämä varmistaa todellisen 
arvon ja nostaa luotettavuuden, mukavuuden 
ja hallinnan uudelle tasolle sinun ja 
asiakkaidesi vuoksi.

Lue lisää DEVIreg™ Smartista ja katso, miten 
voit hyödyntää uusia mahdollisuuksia 
DEVIreg™ Smartin ja DEVIsmart™-sovelluksen 
avulla. Katso lisätietoja verkkosivuiltamme ja 
lataa demosovellus nyt heti – ja kokeile itse, 
miten nykyaikainen ja älykäs se on.


