
Nie zwlekaj, wypróbuj! 

Odwiedź witrynę touch.devi.pl i wypróbuj 

wirtualny DEVIreg™ Touch, kopię tego  

unikalnego panelu sterowania w skali 1:1!

Inteligentny. Intuicyjny. Niezawodny.
DEVIreg™ Touch. Zapomnij o wszystkim, co znałeś.

Touchdown.

Odwiedź devi.pl



Warte dotyku. 
To mówi  
wszystko.

Ciągle ulepszamy  
nasze produkty i rozwiązania
Zaprojektowaliśmy nowy DEVIreg™ Touch w kon-
sultacji w Tobą i Twoimi klientami. Na podstawie in-
formacji o Waszych życzeniach, które nam przeka-
zaliście, stworzyliśmy najbardziej stylowy, a przede 
wszystkim, najbardziej efektywny system sterowa-
nia ogrzewaniem na rynku. 

Dotyk przyszłości
Podświetlany 2-calowy ekran dotykowy nowego 
sterownika DEVIreg™ Touch wprowadza do każ-
dego domu najnowszy element wygody. Tak intu-
icyjny i łatwy w obsłudze, jak najnowsze smartfony, 
oferuje prosty ekran dotykowy, którego obsługę Ty 
i Twoi klienci natychmiast polubicie. 

Regulacja ogrzewania elektrycznego nigdy  
nie była łatwiejsza. Ani ładniejsza.  
Przekonaj się sam!

 Zespół DEVI

W DEVI jesteśmy przekonani, że sterowanie ogrze-
waniem powinno być łatwe i całkowicie nieza-
wodne zarówno dla instalatora, jak i użytkownika. 
Z tego powodu opracowaliśmy pierwszy panel 
sterowania ogrzewaniem elektrycznym z ekranem 
dotykowym.
 

DEVIreg™ Touch

•	 Najbardziej inteligentny, najlepiej wyglądający  
sterownik na rynku

•	 Stanowi uzupełnienie wnętrz nawet o najbardziej 
eleganckim wystroju

•	 Zapewnia doskonały komfort dokładnie wtedy,  
kiedy jest wymagany

•	 Oszczędza energię i zmniejsza koszty ogrzewania

•	 Unikalna 5-letnia gwarancja  
 
... i to wszystko sterowane z prostego ekranu  
dotykowego! 



1.  
Nie czekaj,  
wypróbuj go  
teraz. Jest to  
niesamowite  
narzędzie.
Uwierzę, jak zobaczę
Z tego powodu stworzyliśmy wirtualną wersję 
DEVIreg™ Touch. Jest to kopia oprogramowania 
właściwego produktu w skali 1:1 więc możesz do-
świadczyć wrażeń podobnych, jak przy obsłudze 
rzeczywistego urządzenia! Dostępna w App Store 
i Android Market aplikacja DEVIreg™ Touch, którą 
możesz pobrać już teraz i samodzielnie dowiedzieć 
się, jak intuicyjne jest programowanie. 

Twój telefon musi być połączony z Internetem na 
czas pobierania, ale po jego zakończeniu, możesz 
używać aplikacji bez względu na miejsce i czas, bez 
konieczności połączenia.

Zeskanuj kod i wypróbuj go teraz
Jeśli nie chcesz pobierać aplikacji teraz, możesz 
także zeskanować kod QR. W takim razie, połączysz 
się z wirtualnym DEVIreg™ Touch i będziesz mógł 
go natychmiast wypróbować samodzielnie. Mo-
żesz także ustawić zakładkę, aby wypróbować go 
później. Możesz używać go dowolną ilość razy, ale 
musisz być połączony z Internetem.

Przedstawienie go to w  
rzeczywistości sprzedaż
Oprócz pomocy w szybkim poznaniu, jak łatwa jest 
konfiguracja, programowanie i obsługa sterowni-
ka, wirtualny DEVIreg™ Touch jest także idealnym 
narzędziem, aby pokazać swoim klientom, jak 
on działa – kiedy już go poznają, na pewno będą 
chcieli go mieć. 

Wbudowany kreator konfiguracji przeprowadzi Cię 
bez wysiłku przez każdy etap, łącznie z zapewnie-
niem właściwej temperatury podłogi, aby uniknąć 
uszkodzenia cennych lub wrażliwych pokryć pod-
łogowych. Możesz więc pokazać 
swoim klientom, w jak sposób bę-
dzie skonfigurowany ich system i 
jaka łatwa jest regulacja – wszystko 
to na ekranie smartfona.

W przypadku DEVIreg™ Touch przyjęliśmy podejście kompleksowe, w którym wszystko wewnątrz i wokół 
produktu zostało zoptymalizowane na wszystkich poziomach, aby zyskać rzeczywistą wartość i pomóc w 

ułatwianiu życia zarówno użytkowników, jak i instalatorów.

Od instalacji po eksploatację i obsługę posprzedażną DEVIreg™ Touch jest profesjonalną obietnicą  
niezawodności. W obecnej chwili i czasach wszyscy mówią o niezawodności, wygodzie i kontroli.  

Moim skromnym zdaniem DEVIreg™ Touch dowodzi tego.

Jakob Lundholm, menedżer ds. aplikacji i portfolio produktów, DEVI



touch.devi.pl

2.
Przejdź do  
witryny.  
I stań się  
ekspertem.

3.
Szybka  
i dokładna  
konfiguracja.

W ciągu kilku minut będziesz używać nowego 
narzędzia… 
Odwiedź witrynę internetową DEVIreg™ Touch, po-
znaj kluczowe funkcje i dowiedz się, jak łatwo jest 
konfigurować i dostosować nowe urządzenie. 

Jesteśmy przekonani, że zapoznasz się i będziesz 
pewnie obsługiwać DEVIreg™ Touch w czasie krót-
szym niż potrzebny na przeczytanie niniejszej bro-
szury. Z witryny możesz także pobrać na swój PC 
lub laptop wirtualne narzędzie DEVIreg™ Touch. 

Dołączyliśmy także dokumentację produktu, in-
formacje na temat naszej gwarancji i wiele innych 
przydatnych faktów, które pomogą Ci dobrze po-
znać ten niesamowity produkt.

Szybka i dokładna konfiguracja.
Wbudowany kreator konfiguracji poprowadzi Cię 
bez wysiłku przez cały proces. Jest on bardzo in-
tuicyjny i łatwy w użyciu. Wystarczy wpisać kilka 
prostych informacji takich, jak typ pomieszczenia, 
powierzchnia podłogi i zainstalowana moc grzejna, 
aby zapewnić doskonały komfort, chroniąc jedno-
cześnie cenne lub wrażliwe powierzchnie podłogo-
we. Zadanie wykonane. Za pierwszym razem.

Wielokrotna konfiguracja z użyciem kodu
Unikalną cechą DEVIreg™ Touch jest system kodów. 
Podczas konfiguracji sterownika automatycznie ge-
nerujesz kod. Ten kod może być później użyty do 
programowania podobnych ustawień lub do zdal-
nego przeprowadzania czynności serwisowych dla 
swoich klientów, kiedy będą potrzebować pomocy.

Łatwe rozwiązywanie problemów
Jeśli jakiekolwiek ustawienie okaże się błędne, na 
przykład z powodu nieprawidłowych zmian doko-
nanych przez klienta, przywrócenie oryginalnych 
ustawień DEVIreg™ Touch jest łatwe. Wystarczy użyć 
wbudowanego systemu kodów, aby zdalnie prze-
prowadzić ponowną konfigurację. Musisz jedynie 
wygenerować kod konfiguracji za pośrednictwem 
wirtualnego DEVIreg™ Touch lub naszej witryny  
i przekazać go klientowi. Obsługa urządzenia jest 
tak łatwa, że Twoi klienci będą mogli wykonywać 
ją samodzielnie, oszczędzając ci kosztownych wez-
wań serwisowych i wizyt w miejscu instalacji.



Wypróbuj wirtualny DEVIreg™ Touch na stronie touch.devi.pl

Klik. 
Zapamiętane.

Włączając DEVIreg™ Touch po raz pierwszy urucho-
mi się kreator konfiguracji, który poprowadzi Cię 
przez szereg prostych, poza technicznych pytań 
dotyczących systemu, który instalujesz. Po zakoń-
czeniu wprowadzania właściwych wartości system 

automatycznie wygeneruje kod „konfiguracji”, któ-
ry możesz użyć do jeszcze szybszego uruchomia-
nia przy oddaniu do eksploatacji podobnych syste-
mów lub do zdalnego serwisowania.

1.
Postępuj według 
prostych  
wskazówek

2.
Lub wpisz kod 
konfiguracji 

3.
Wykonane!

Intuicyjnie. Prosto.
Zadanie wykonane.



4.  
Zamontuj.  
Bezproblemowo. 

Jeden sterownik to wszystko, czego będziesz 
potrzebować
DEVIreg™ Touch jest kompatybilny z szeroką gamą 
różnych ramek i czujników. Możesz nawet, bez wy-
siłku, wkomponować DEVIreg™ Touch w istniejące 
systemy, efektywnie pod względem kosztów przy 
minimalnym wysiłku. 

Elastyczny i odporny na kradzież
Specjalnie zaprojektowana 2-częściowa konstruk-
cja oznacza, że montaż polega jedynie na zatrza-
śnięciu i zwolnieniu zatrzasku. DEVIreg™ Touch jest 
idealny do 2-etapowej instalacji, eliminując ryzyko 
kradzieży termostatów. Ponadto, masz wybór: czy 
sterownik ma być dostarczony z ramką, czy bez 
niej. Eliminuje to konieczność wyrzucenia ramki, 
której już nie potrzebujesz.

Całkowity spokój umysłu
DEVIreg™ Touch jest pierwszym produktem tego 
rodzaju, który został objęty 5-letnią gwarancją. 

Kompatybilne ramki:

ELKO RS16 ELJO Trend ABB JUSSI 85mm

Schneider Exxact LeGrand Valena LeGrand Galea Life

GIRA Esprit Merten M-smart Merten M-plan

Kompatybilne czujniki:

Aube 10K FENIX 10K Raychem 10K

Eberle 33K Teplolux 6K8 Warmup 12K

Ensto 47K, OJ 12K DEVI 15K

Ciągle zwiększamy ilość kompatybilnych ramek i czujników, 
odwiedź witrynę touch.devi.pl, aby zobaczyć pełną listę. 



Z ramką czy bez?
Wybór należy do Ciebie.

Miłość od pierwszego wejrzenia
Manipulacja pokrętłami i przyciskami to już prze-
szłość. Teraz w prosty sposób możesz zmniejszać 
zużycie energii, oszczędzać pieniądze i cieszyć się 
wygodniejszym życiem. Który klient nie ceni sobie 
takich wartości? Kiedy Twoi klienci dowiedzą się  
o DEVIreg™ Touch natychmiast będą chcieli go 
mieć! 

5.  
Powiedz o tym 
swoim klientom.  
I buduj  
swój biznes.

Funkcje zmniejszające straty energii
•	 Łatwe i elastyczne ustawianie czasu i progra-

mowanie
•	 Najnowszy zegar adaptacyjny 3 generacji opty-

malizuje uruchamianie i stopniowe wyłączanie
•	 7 dniowy / 30 dniowy / Od początku instalacji 

odczyt zużycia energii dla zwiększenia świado-
mości jej zużycia

•	 Funkcja wykrywania otwartego okna automa-
tycznie wyłącza ogrzewanie podłogowe

•	 Inteligentny przycisk dla szybkiego dostępu 
do funkcji takich, jak „Nieobecność” i „Ochrona 
przeciwzamrożeniowa”

•	 Włącz zegar
•	 Tryb nieobecności
•	 Ochrona  

przeciwzamrożeniowa 
•	 Wyłącz zasilanie

Wersje

DEVIreg™ Touch – bez ramki
Numer produktu: 140F1065

DEVIreg™ Touch – wzór ramki
Numer produktu: 140F1064



VBG
D

B149

Systemy elektrycznego ogrzewania
Danfoss Poland sp. z o.o.  
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 06 40/22 755 06 43
Odwiedź devi.pl

DEVIreg™ Touch został opracowany na podsta-
wie informacji otrzymanych od Ciebie i Twoich 
klientów. Wierzymy, że stworzyliśmy najprostszy, 
najbardziej zaawansowany i najlepiej wyglądają-

cy sterownik ogrzewania elektrycznego na rynku. 
Rozmawiajmy więc dalej, niech świat się dowie: 
to jest produkt, na który czekali Twoi klienci! 
Odwiedź naszą witrynę, wypróbuj wirtualny  

DEVIreg™ Touch lub pobierz aplikację i – przekaż 
nam swoją opinię na stronie touch.devi.pl

Pozostań w kontakcie.
touch.devi.pl

Twoja opinia ma znaczenie. 
Przekaż nam swoją opinię.


