
Testa nu! 

Besök touch.devi.se och testa den  

virtuella DEVIreg™ Touch, en 1:1-kopia  

av denna unika termostat!

Smart. Easy. Reliable.
DEVIreg™ Touch. Forget everything you knew.

Touchdown.

Intelligent solutions  
with lasting effect
Besök devi.se



Touchworthy. 
Säger allt.

Kontinuerlig förbättring av 
våra produkter och lösningar
Vi designade nya DEVIreg™ Touch efter att 
rådfrågat dig och dina kunder. Baserat på din åsikt  
har vi skapat det mest stilfulla och – framför allt – 
det mest effektiva värmeregleringssystemet  
på marknaden. 

Peka dig in i framtiden
Med en bakgrundsbelyst 2” touchscreen erbjuder 
nya DEVIreg™ Touch den senaste bekvämligheten 
till varje hem. Den är lika självklar att använda som 
en smartphone med sin enkla touchscreen. 
Både du och dina kunder kommer älska att 
använda den!

Elektrisk golvvärmereglering har aldrig varit 
enklare eller bättre. Testa själv!

  Hälsningar DEVI

På DEVI tycker vi att enkel användning och total 
pålitlighet är de viktigaste egenskaperna för 
värmereglering, för såväl installatörer som 
slutanvändare. Därför är vi glada och stolta att nu 
kunna introducera den allra första termostaten 
med touchscreen för elektrisk golvvärme.

DEVIreg™ Touch

•	 Marknadens smartaste och snyggaste termostat

•	 Säkerställer perfekt komfort, exakt när det behövs

•	 Sparar energi och minskar värmekostnader

•	 Kompletterar trendiga inredningar

•	 5-års unik garanti  
 
… och allt styrs från en enkel touchscreen! 



1.  
Testa direkt. 
Ett otroligt 
verktyg.

Att se är verkligen att förstå
Därför har vi tagit fram en virtuell version av  
DEVIreg™ Touch. Det är en 1:1-kopia av den 
verkliga produktprogramvaran så att du kan att 
testa direkt! Ladda ner DEVIreg™ Touch-appen från 
App Store och Android Market och se hur enkel 
den är att programmera. 

Din mobiltelefon måste vara ansluten till internet 
för nedladdning och sedan är det bara att använda 
den när du vill, var du vill. 

Scanna koden och testa nu
Om du inte vill ladda ner appen nu kan du scanna 
QR-koden och bli uppkopplad till den virtuella  
DEVIreg™ Touch och testa direkt. Du kan också 
markera den som ett bokmärke och prova senare. 
Du kan använda den så många gånger du vill med 
internetuppkoppling.

Att visa är verkligen att sälja
Förutom att du själv snabbt lär dig hur du ställer in,  
programmerar och använder termostaten är den 
virtuella DEVIreg™ Touch också ett perfekt verktyg 
för att visa kunder hur det fungerar – och när de  
vet hur kommer de också vilja ha en. 

Den inbyggda inställningsguiden leder dig genom 
varje steg och säkerställer korrekt golvtemperatur 
så att känsliga och dyra golvtyper inte skadas.
 
Med DEVIreg™ Touch-appen i din smartphone 
kan du enkelt visa dina kunder hur systemet ställs 
in och justeras. Du kan även generera en 
inställningskod för snabb och enkel inställning av 
DEVIreg™ Touch.

Med DEVIreg™ Touch har vi tagit ett helhetsgrepp där allting i och runt produkten är 
optimerat på alla nivåer. Allt för att skapa riktiga värden som förenklar livet för såväl slutanvändare 

som installatör.

Från installation till prestanda och underhåll är DEVIreg™ Touch ett professionellt löfte  
om pålitlighet. I dag talar alla om pålitlighet, bekvämlighet och styrning.  

Det är min ärliga uppfattning att DEVIreg™ Touch verkligen bevisar det.

Jakob Lundholm, Applications and Product Portfolio Manager, DEVI



touch.devi.se

2.
Besök  
hemsidan.  
Bli en expert.

3.
Snabb och 
noggrann  
inställning.

Om några minuter är du igång 
med ditt nya verktyg
Besök hemsidan touch.devi.se och börja utforska 
viktiga funktioner och lär dig hur enkelt det är att 
ställa in och justera den nya enheten. 

Vi är säkra på att du kommer igång med att  
använda DEVIreg™ Touch på kortare tid än  
det tar för dig att läsa den här broschyren. 
På hemsidan kan du också ladda ner den virtu-
ella DEVIreg™ Touch till din dator. Vi har även  

inkluderat produktfakta, garantiinformation och 
ytterligare nyttig information så att du verkligen 
ska lära känna denna nya unika produkt.

Snabb och noggrann inställning
Vi gjorde det intuitivt och enkelt för dig. Den 
inbyggda inställningsguiden leder dig igenom 
processen. Ange endast enkel information om 
rumstyp och golvyta så anpassas uteffekten för 
att ge perfekt komfort och samtidigt skydda  
värdefulla och känsliga golv. Jobbet  är utfört, 
första gången.

Flera inställningar med kod
En unik funktion med DEVIreg™ Touch är kod-
systemet. När systemet ställs in skapas 
automatiskt en kod. Koden kan användas för att 
programmera liknande installationer eller för att 
ge service till dina kunder om de behöver hjälp.

Enkel felsökning
Om någon inställning är eller blir felaktig, till  
exempel om din kund har ändrat till fel  
inställning, är det lätt att återställa DEVIreg™ Touch 
till originalinställningarna. Använd helt enkelt det 
inbyggda kodsystemet för att ge service eller en 
återställning – utan att behöva vara på plats! 
Allt du behöver göra är att skapa en
inställningskod via den virtuella DEVIreg™ Touch 
eller hemsidan och ge den till kunden.  
Enheten är så lättanvänd att dina kunder kommer 
våga använda den helt själva vilket besparar dig 
onödiga telefonsamtal och återbesök.



Prova den virtuella DEVIreg™ Touch på touch.devi.se

Klicka. 
Så förstår 
du. 

När du startar DEVIreg™ Touch för första gången  
leder inställningsguiden dig igenom ett antal  
enkla, icke-tekniska frågor om det system du ska 
installera. När du är klar med att ange lämpliga 

värden skapar systemet automatiskt en 
“inställningskod” som du kan använda för ännu 
snabbare driftsättning av liknande system eller 
service – utan att behöva vara på plats.

1.
Följ den  
enkla guiden

2.
Eller ange  
inställningskod 

3.
Klart!

Intuitiv. Enkel.
Jobbet utfört.



4.  
Ny eller 
utbytes.  
Inget  
krångel. 

En termostat är allt du kommer behöva
När du har med dig DEVIreg™ Touch på språng  
kan du ta dig an i princip vilket jobb som helst.  
Eftersom den är kompatibel med ett flertal olika  
ramar och givare kan du även smidigt integrera  
DEVIreg™ Touch i dina befintliga system – 
kostnadseffektivt och med minimal ansträngning. 

Flexibel och svår att stjäla
Den speciellt utformade tvådelade konstruktionen 
gör att montering och demontering går med ett 
klick. DEVIreg™ Touch är idealisk för tvåstegsinstal-
lationer och minskar risken för stulna termostater 
som blir ersatta på din bekostnad. Dessutom kan  

du fritt välja om panelen ska monteras med eller 
utan ram. Det innebär att slipper slänga ramar du 
inte längre behöver.

Sinnesfrid
DEVIreg™ Touch är den första produkt av den här 
typen som levereras med fem års garanti. Om en 
enhet eventuellt behöver bytas skickar vi en ny 
inom 48 timmar till den adress du angett*.  
Kontakta oss direkt via vår hemsida så levererar vi 
en ny enhet till dig – utan att du behöver kontakta 
din återförsäljare eller tredje part. 
  

Kompatibla ramar:

ELKO RS16 ELJO Trend ABB JUSSI 85mm

Schneider Exxact LeGrand Valena LeGrand Galea Life

GIRA Esprit Merten M-smart Merten M-plan

Kompatibla givare:

Aube 10K  FENIX 10K Raychem 10K

Eberle 33K Teplolux 6K8 Warmup 12K

Ensto 47K, OJ 12K DEVI 15K

Vi fortsätter att utöka antalet kompatibla ramar och givare.  
På touch.devi.se hittar du den fullständiga listan. 

* Förväntad leveranstid i enlighet med lokala posttjänster



Visste du att?
DEVIreg™ Touch även ingår i de populära 
DEVImat™- och DEVIkit™-serierna. 

Kärlek vid första ögonkastet
Inget mer pillande med otydliga spakar och 
knappar. Enkel nog för att spara energi och 
pengar och samtidigt få ett bekvämare liv. Vilken 
kund värdesätter inte detta? Så snart dina kunder 
får veta om DEVIreg™ Touch kommer de också att 
vilja ha en. 

Glöm inte att påminna dina kunder om att besöka 
vår hemsida för att testa produkten själva!

5.  
Berätta för  
dina kunder. 
Och låt  
affärerna växa.

Funktioner som minskar energiåtgång
•	 Lätt och flexibel tidsinställning och  

programmering
•	 Den senaste, tredje generationens adaptiva 

timer optimerar start och avstängning
•	 Se energiförbrukning under 7 dagar/30 dagar 

eller total förbrukning - för ökad medvetenhet
•	 Vädringsfunktion upptäcker öppna fönster  

och stänger automatiskt av golvvärmen
•	 Smart snabbvalsknapp för direkt åtkomst till 

funktioner som “bortrest” och “frostskydd”

•	 Aktivera timer
•	 Bortrest
•	 Frostskydd
•	 Avstängd

E-nr

DEVIreg™ Touch  
– levereras utan ram
E-nr:  85 812 49



Din åsikt räknas. 
Låt oss få veta vad du tycker.

Danfoss AB 
DEVI
Industrigatan 5, 581 99, Linköping 
Tel: 013- 25 85 00
Besök devi.se

DEVIreg™ Touch är resultatet av vad du och dina 
kunder berättat för oss. Vi tror därför att vi skapat 
den enklaste, snyggaste och samtidigt mest 

avancerade termostaten på marknaden. 
Sprid ordet och låt resten av världen få veta att 
det här är produkten dina kunder väntat på!

Gå in på vår hemsida, prova den virtuella
DEVIreg™ Touch eller ladda ner appen och berätta 
sedan vad du tycker på touch.devi.se

Stay in touch.
touch.devi.se
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