
Швидка навігація = легкі заощадження
Швидкий доступ до режимів, що рідко використовуються,  
наприклад, “Вимкнути”, “Захист від замерзання”, “Від’їзд” тощо. 
Легко настроїти — легко запам’ятати. 

Зіскануй QR-код  
і спробуй смартрегулятор  
просто зараз
Спробуй віртуальний DEVIreg™ Touch на  
своєму смартфоні — без жодних завантажень!

Зрозуміле та гнучке програмування таймера  •	
— доступне також через Інтернет
Функція “Відкрите вікно” автоматично виключає підігрів підлоги•	
Найсучасніший інтелектуальний таймер 3-го  •	
покоління — це новий рівень заощаджень
Показники споживання енергії дають змогу  •	
оптимізувати настройки

Створений для забезпечення оптимального комфорту у  
потрібному місці та в потрібний час. Залиш відчуття холоду  
в минулому, прагни до ідеального комфорту у майбутньому. 

Інтелектуальні функції.  
Для розумних  
заощаджень. Включити таймер•	

Режим “У від’їзді”•	

Захист від  •	
замерзання

Вимкнути•	

Легкість,  
яка тобі сподобається. 

Поєднує  
інтелектуальні  

функції, щоб змен-
шити споживання 

енергії до 12 %

Оновлен-



touch.devi.ua

Клікни. 
Дізнайся.
Переконайся, завітавши на 
touch.devi.ua

Розроблено для тебе
Смартрегулятор DEVIreg™ Touch створено, виходячи з вивчення  
потреб клієнтів і спираючись на їх думку. Ми представляємо  
найкращий спосіб досягнення комфорту за допомогою системи 
кабельного електричного опалення!

Неперевершений  
комфорт.  
Незрівнянна гнучкість.
Новий смартрегулятор DEVIreg™ Touch ідеально відповідає твоєму  
способу життя завдяки можливості встановлення періодів з  
інтервалом 15 хвилин. Крім того, є можливість протягом доби  
встановити поступового два періоди з комфортною температу-
рою та два періоди зі зниженою температурою. Можна скопіювати  
настройки часу на інші дні чи встановити на кожен день різні  
рівні. Вибір за тобою. 

Варто лише  
доторкнутися. 

DEVIreg™ Touch — це найпростіший, найбільш зручний у викорис-
танні смартрегулятор, розроблений для управління кабельним  
електричним обігрівом. Завдяки інтуїтивному сенсорному  
дисплею цей сучасний смартрегулятор із таймером дає змогу з  
легкістю отримати максимум від роботи кабельної нагрівальної 
системи. Усе — на відстані дотику. 

Необхідні функції на  
думку клієнтів:

Простий у використанні та настроюванні •	
Елегантний дизайн•	
Енергозбереження•	
Безсумнівна якість•	

Смартрегулятор DEVIreg™ Touch — це:
Інтуїтивна робота сенсорного дисплея •	
Привабливий дизайн і розмір, який можна використовувати  •	
з різними типами рамок
Заощадження енергії та витрат на опалення•	
Унікальна гарантія на 5 років•	
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