Juhi oma kütet,
kus iganes viibid.
Juhtmevabalt.
DEVIreg™ Smart.

Lae alla tasuta
DEVIsmart™ App
ja proovi demoversiooni nüüd

Intelligentsed lahendused,
mis kestavad
devi.ee

DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Smart on puutetundliku displeiga ja intelligentse taimeriga termostaat, mida saab koduse
WIFI olemasolul juhtida nutitelefoni rakendusega suvalisest maailma punktist.
DEVIreg™ Smart-iga võime lihtsalt asendada olemasoleva vana termostaadi, sest see sobib kokku ka
enamiku teiste tootjate NTC põrandaanduritega ning raamidega. Sobivate raamide valik on lai, sest
termostaadi näoosa istub raamile peale, mitte sisse. Seetõttu on oluline vaid see, et raami sisemise
ava suurus oleks umbes 55 x 55 mm.
Termostaadi nädalataimer võimaldab erinevatele nädalapäevadele seadistada erinevad mugavusja säästutemperatuuride ajad. Tänu prognoosreguleerimisele arvutab termostaat ise välja, mis kell
kütmist tuleb alustada, et ruum või põrand oleksid mugavustemperatuuril täpselt soovitud ajaks.

AASTAT
GARANTIID

Kui juhitavaid ruume on rohkem, saab ühe rakendusega/äpiga siduda üheks majaks nii mitu
DEVIreg™ Smart termostaati kui vaja. Termostaatidele võime lubada ligipääsu läbi mitme
nutitelefoni, seega võime anda oma pereliikmetele võimaluse samuti kütmist jälgida ja muuta.
Ühe telefoniga/äpiga on võimalik jälgida ka mitut elamist, näiteks oma maja, suvilat ning oma
vanemate maja või korterit jne
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• EN/IEC 60730-2-9 (termostaat)

85 mm x 85 mm x 20-24 mm
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DEVIreg™ Smart - Pola

RAL 9016

5703466239629
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RAL 9010
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5703466239643
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