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Elektrické
vykurovanie budúcnosti

Riaďte odkiaľkoľvek Váš DEVI systém z mobilu

DEVI ponúka reguláciu vykurovanie na diaľku.
Jediné, čo k tomu potrebujete je DEVI™ vykurovací systém  
riadený termostatom DEVIreg™ Smart a DEVIsmart App vo vašom mobile.
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Termostaty DEVIreg™
uspokoja každého

Prednosti teplej podlahy
nikto neprehliadne

DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Smart

Elektronický termostat DEVIreg™ 
Opti predstavuje spojenie presného 
ovládania elektrického podlahového 
vykurovania a elegantného vzhľadu.

Inštalácia je jednoduchá vďaka už 
predprogramovanému nastaveniu. 
Funkcia otvoreného okna a nízka 
pohotovostná spotreba energie Vám 
ponúknu užívateľský komfort s mini-
málnou záťažou Vašej peňaženky.

DEVIreg™ Touch je intuitívny ter-
mostat podlahového vykurovania 
s dotykovým displejom. Je kompa-
tibilný so širokou škálou rámčekov 
a podlahových snímačov a má inova-
tívny „click-fit“ vzhľad. 

Devireg ™ Touch poskytuje rýchle 
a flexibilné riešenie pre akúkoľvek 
inštaláciu nielen elektrického podla-
hového vykurovania.

S termostatom DEVIreg™ Smart 
nastavíte elektrické podlahové vy-
kurovanie jednoducho pomocou 
smartfónu. 

Intuitívne aplikácie DEVIsmart™ 
App premenia smart fón v diaľkové 
ovládanie a umožnia Vám jednodu-
cho obsluhovať systém podlahového 
vykurovania, a to odkiaľkoľvek.
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Tajomstvo prirodzeného príjemne vnímaného tepla spočíva v rov-
nomernom zahriatí všetkých povrchov v miestnosti. Ľudia sa cítia 
najpríjemnejšie, ak ich obklopujú predmety s ideálnou teplotou. 

Úsporné 
Takmer ideálne rozloženie teplôt spôsobuje, že rovnakú tepelnú 
pohodu docielime pri teplote o 2 - 3 °C nižšej ako u klasických vy-
kurovacích systémov. Takto znížime spotrebu energie cca o 15 %. 
Teploty pre jednotlivé miestnosti môžeme nastavovať centrálne 
prostredníctvom mobilného telefónu. 

Zdravotné
Znížením teploty v miestnosti, obmedzíme cirkuláciu vzduchu 
a zvýšime relatívnu vlhkosť vzduchu, ktorá bráni vysušovaniu dý-
chacích ciest. Organizmus takto efektívnejšie vzdoruje baktériám 
a vírusovým ochoreniam.
 

Bezpečné a spoľahlivé 
Komfortné vykurovanie DEVI Vám zaistí suchú a bezpečnú podlahu 
s neobmedzenou životnosťou. 

Praktické 
Neviditeľný vykurovací systém dáva voľnosť fantázii pri zariaďovaní 
interiéru a rozmiestňovaní nábytku.
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– strop/stavebná konštrukcia domu

– izolačný materiál

– izolácia proti vlhkosti

– vyhrievací kábel DEVIflex™

– liaty betón

– hydroizolačný náter

– lepidlo

– podlahová krytina

– podlahový snímač teploty NTC

– termostat DEVIreg™
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video 
v slovenskom jazyku

IBV TOPOĽOVÁ

najlepšie vykurovanie

pre najlepšiu adresu

https://www.youtube.com/channel/UCXNyJTUkjXp3SksxwIqwulA
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