
Snabbvalsknapp = enkla besparingar
Snabbvalsknappen ger direkt tillgång till funktioner som  
sällan används – till exempel Bortrest/ Frostskydd/ Stäng av.
Knappen gör det lättare att komma ihåg funktioner som 
ger dig besparingar!

Scanna koden 
och testa själv
Testa den virtuella DEVIreg™ Touch på din 
smartphone – ingen installation krävs!

•	 Enkel och flexibel tidsprogrammering – också online
•	 Vädringsfunktion upptäcker öppna fönster och stänger 

automatiskt av golvvärmen 
•	 Den senaste, 3:e generationens intelligenta 

timer lyfter strömsparning till en ny nivå 
•	 Avläsning av förbrukning bidrar till ökad insikt  

om optimala inställningar 

Tillverkad för att ge optimal komfort, exakt när du 
behöver det. Kalla fötter hör till historien, perfekt  
komfort är framtiden. 

Smarta funktioner.  
För smart besparing.

•	 Aktivera timer
•	 Bortrest
•	 Frostskydd
•	 Stäng av

Enkelhet 
att älska. 

Kombinera 
smarta funktioner för 

att minska onödigt 
energislöseri 

med upp till 12 %

Update



touch.devi.se

Klicka. 
Färdig.
Testa själv på
touch.devi.se

Designad för dig
Vi designade nya DEVIreg™ Touch med dig i tankarna och 
baserat på återkoppling vi fått från våra kunder. Så låt oss nu 
presentera det bästa inom elektrisk golvvärmekomfort!

Överlägsen komfort.  
Oöverträffad flexibilitet.
Med den inbyggda timern på 15 minuters noggrannhet ger 
DEVIreg™ Touch total bekvämlighet för att passa in just i din 
livsstil. Du kan också kopiera timerinställningar till andra 
dagar eller ställa in olika nivåer för varje dag. Valet är ditt. 

En enkel vidröring
är allt du behöver. 
DEVIreg™ Touch är den enklaste och mest användarvänliga 
termostaten framtagen för elektrisk golvvärme.  
Med sin intuitiva touchscreen gör denna avancerade 
timertermostat det enkelt för dig att få ut det bästa av den. 
Allt med en enkel vidröring.  

Funktionerna som efterfrågades:
•	 Enkel att använda och navigera
•	 Elegant design
•	 Energieffektiv
•	 Pålitlig kvalité 

DEVIreg™ Touch levererar:
•	 Intuitiv touch screen navigering 
•	 Snygg design som passar in i vanliga väggdosor
•	 Strömbesparing och sänkta uppvärmningskostnader  
•	 Unik 5-års garanti 
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