
Löydä täysin uusi  
sähköisen 
lattialämmityksen 
mukavuuden ja 
ohjattavuuden  
taso 
DEVIreg™ Smart on suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen 
asumismukavuus juuri siellä ja silloin, kun sitä tarvitaan. DEVIreg™ 
Smart – täydellistä mukavuutta. 

Sähköisen lattialämmityksen hallinta ei koskaan ole ollut yhtä 
helppoa.  Älykästä ja nykyaikaista. 

Tutustu itse! 



Danfoss A/S 
Electric Heating Systems
7100 Vejle, Tanska
Puh: +45 7488 8500
Käy osoitteessa devi.fi

Älypuhelimellasi
täydellinen 

lämpötila. 

Lue lisää osoitteesta devismart.com

Lue lisää ja katso, miten voit nauttia ylivoimaisesta lattialämmityksen 
mukavuudesta ja ohjattavuudesta uuden DEVIreg™ Smartin ja 
DEVIsmart™-sovelluksen avulla.

Katso lisätietoja termostaatista ja sovelluksesta verkkosivuiltamme,  
ja lataa ilmainen 1:1 demosovellus – ja kokeile miten intuitiivinen ja fiksu 
se on. 

Löydä täysin uusi  
sähköisen 
lattialämmityksen 
mukavuuden ja 
ohjattavuuden  
taso 

Sähköisen lattialämmityksen ohjaus

VBJW
E120



Intelligent solutions with lasting effect
Käy osoitteessa devismart.com

Älypuhelimellasi
täydellinen 

lämpötila. 

Sähköisen lattialämmityksen ohjaus

Nauti ylivoimaisesta sähköisen lattialämmityksen mukavuudesta 
uudella DEVIreg™ Smart termostaatin DEVIsmart™ -sovelluksella
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DEVIreg™ Smart – älykäs lattialämmityksen ohjaus
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Säädä lattialämmitystä omasta 
älypuhelimestasi

Säädä kotisi lämmitystä helposti ja luontevasti parhaiten tuntemallasi 
etäohjaimella - älypuhelimellasi.   Voit myös ohjata laitteita paikallisesti.

Sähköisen lattialämmityksen ohjaus

iOS- ja Android-yhteensopiva
DEVIsmart™-sovellus on iOS- ja 
Android-yhteensopiva. Lataa ilmainen 
sovellus Google Playsta tai App 
Storesta.  



Turvallinen ja yksityinen pilviyhteys
DEVIreg™ Smart muodostaa yhteyden turvallisen pilvipalvelun kautta 

perustuen samaan tietoturvaan, jota käytetään mobiilipankkisovelluksissa. 
Tietoja ei tallenneta pilveen, ja henkilötiedot ovat aina turvassa. 

Aikatauluta kotisi lämmitys ja pienennä 
energiakustannuksia 

Säästää energiaa laskemalla lämpötilaa automaattisesti silloin, kun 
korkeampaa lämpötilaa ei tarvita. Lämpötilan asetus käy helposti 
omaan rytmiisi sopivaksi ja varmistaa ylivoimaisen mukavuuden. Aina. 

Tämän saat:

•  Tyylikäs muotoilu

•  Tuuletustoiminto kytkee lattialämmityksen 
automaattisesti pois päältä.

•  Pikapainikkeet ajastin-, poissa-, jäätymissuojatoimintoja 
varten

•  Sovelluksessa 7 vuorokauden / 30 vuorokauden / 
koko käyttöiän energiankulutustieto tietoisuuden 
lisäämiseksi energiankulutuksesta

•  Säädä termostaatteja etänä (esim. kotona, loma-
asunnolla, toimistolla jne.)

•  Voidaan yhdistää jopa 10 mobiililaitteeseen 
DEVIsmart™-sovelluksella

•  Kaksi mobiililaitetta voi olla kytkettynä samanaikaisesti

•  Vastaanota ilmoituksia ja varoituksia järjestelmän 
tärkeistä tapahtumista

•  Käytä tukea ja vianmääritystä suoraan sovelluksella

Intuitiivinen etäohjaussovellus
Älykkäät toiminnot – energiaa säästyy
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Säädä sovelluksella kaikkia jopa eri 
paikoissa sijaitsevia termostaattejasi. 

DEVIsmart™-sovelluksen ansiosta voit ohjata ja käyttää kaikkia useassa 
kohteessa sijaitsevia termostaattejasi yhdestä paikasta, esimerkiksi 
kesämökillä. 

Intuitiivinen etäohjaussovellus
Älykkäät toiminnot – energiaa säästyy


