
Intelligent solutions 

with lasting eff ect

Завітайте на devi.ua

Електронний терморегулятор 

DEVIreg™ Opti поєднує функцію 

точного керування з елегантним 

дизайном. Він одразу готовий 

до роботи завдяки попереднім 

заводським налаштуванням. Функція 

визначення відкритого вікна і низьке 

власне споживання енергії в режимі 

очікування – це максимальний 

комфорт з мінімальними 

фінансовими витратами.

DEVIreg™ Touch – багатофункціональ-

ний програмований електронний 

терморегулятор з інтелектуальним 

таймером і сенсорним дисплеєм. 

Сумісний з датчиками температури 

і рамками різних виробників, 

можливість заміни регулятора 

без заміни старої рамки. 

Дуже простий з інтуїтивно 

зрозумілим меню налаштувань.

За допомогою DEVIreg™ Smart  

можна легко здійснювати 

керування роботою системи 
опалення дистанційно, 

зі смартфона/планшета через 

додаток DEVIsmart™ App. 

Для реалізації всіх функцій 

терморегулятора потрібне 

підключення до Інтернет через 

Wi-Fi точку доступу.

Посібник з вибору 
терморегуляторів DEVIreg™ 

Елекектртрононниниййй тетермрморорегегулулятяторор
DEVIreg™ Opti поєднує функцію

За ддопопомомогогоюою DD DEVEVEVIIrIregeg™™ SSmSmararttt 

можна легко здійснювати

DEVIreg™ Touch – багатофункціональ-

DEVIreg™ Opti DEVIreg™ Touch DEVIreg™ Smart
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DEVIreg™ Opti DEVIreg™ Touch DEVIreg™ Smart

Який з терморегуляторів 
DEVIreg™ відповідає 
вашим потребам?

Спробуйте комбінацію точного 

керування і елегантного дизайну, 

обравши одну з трьох моделей 

терморегуляторів – Opti, Touch 

або Smart.

РОКИ

Майстер розширених налаштувань

Віддалене керування за допомогою Wi-Fi

Додатки для Android та iOS

Керування «Житловими зонами»

Можливість керування однією системою 
з різних пристроїв

Керування кількома терморегуляторами 
за допомогою одного додатку

Автоматичне оновлення програмного 
забезпечення в режимі онлайн

Можливість встановлення до 5 періодів 
комфорта протягом доби на кожен день тижня

Регулювання яскравості підсвічування

Копіювання налаштувань з одного 
терморегулятора на інший 

Налаштування за допомогою спец. коду

Сенсорний екран

Моніторинг споживання електроенергії

Інтуїтивне налаштування

Сумісність з датчиками різних виробників

Прогноз часу вимкнення

Прогноз часу увімкнення

Сумісність з рамками різних виробників

ШІМ регулювання

Низьке споживання в режимі очікування 

Відповідність вимогам екологічної директиви

Відображення встановленої температури

Відображення виміряної температури 

Обмеження максимальної та підтримання 
мінімальної температури підлоги

Блокування керування «Захист від дітей»

Вбудована  акумуляторна батарея

Функція визначення відкритого вікна

Попередньо налаштований таймер 

Діапазон регулювання температури 
повітря 5-35 °С

Діапазон регулювання температури 
підлоги 5-35 °С (45 °С без перемички) 

Дисплей 

Датчик температури повітря, датчик 
температури підлоги, комбінація обох датчиків

Програмований
2 періоди,

що налаштовуються
2 періоди,

що налаштовуються
Індивідуальне налаштування 

до 5 періодів на добу


