DEVIreg™ Opti

Рішення для
кожної кімнати

Завдяки елегантному вигляду, терморегулятор
ідеально підходить до будь-якого дизайну
приміщення. Для керування системою опалення через
підлогу DEVIreg™ Opti встановлюється у будь-якому
приміщенні (крім вологої зони ванної кімнати)
Незалежно від того, робите ви ремонт чи будуєте
новий будинок, ви можете керувати температурою,
не зашкоджуючи дизайну.

Запитуйте
спеціалістів
про DEVIreg™ Opti
в торгових точках
Вашого міста

Дизайн, який просто
перетворює ваш дім

Дізнайтеся більше про переваги, які надає поєднання
точного керування, високого комфорту і елегантного
дизайну терморегулятора DEVIreg™ Opti для кабельних
нагрівальних систем.
Запитайте спеціаліста у Вашому місті про новий
терморегулятор або завітайте на www.devi.ua,
щоб дізнатися більше про про максимальний комфорт
з мінімальними фінансовими витратами.
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DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Smart

Встановлюючи кабельну систему опалення DEVI,
Ви можете обрати одну з моделей в стилістиці
EcoDesign.

Представництво DEVI в Україні:
ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»
04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6
тел. 0-800-800-144
devi.ua

Новий терморегулятор DEVIreg™ Opti:
поєднання точності керування
з елегантним дизайном.

Intelligent solutions
with lasting effect
Завітайте на devi.ua

Призначений
для максимального комфорту
і лояльний
до гаманця
Терморегулятор DEVIreg™ Opti з цифровим таймером
підтримує комфортну температуру у приміщенні
і дарує відчуття комфорту. Він має сучасний і приємний
для ока дизайн.
При виборі кабельної нагрівальної системи DEVI,
ви отримуєте рішення, що відповідає екологічному
дизайну. Функція відкритого вікна і низьке споживання
електроенергії у режимі очікування забезпечує комфорт
комфорт з мінімальними фінансовими витратами.
Ви отримуєте рішення, що відповідає вимогам
майбутнього і забезпечує оптимальне використання
енергії.
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Налаштовуйте
з впевненістю
Терморегулятор DEVIreg™ Opti з таймером легко
налаштовується завдяки попередньо встановленим
програмам. Він має сучасний дизайн і функції:
• Датчик температури підлоги, повітря та комбінація
обох датчиків
• Дисплей з контрастним відображенням символів
• ШІМ регулювання
• Низький рівень споживання енергії в режимі
очікування
• Екологічний дизайн
• Програмований
• Відображення заданого значення температури
на дисплеї під час роботи
• Відображення поточної температури
• Захист від доступу дітей
• Батарейки
• Функція визначення відкритого вікна
• Програмований
• Цифровий таймер
• Клас захисту IP21
• Діапазон регулювання температури повітря 5-35
(45 при обриві датчика)

DEVIregTM Opti має попередні заводські
налаштування. Для початку роботи Вам лише
необхідно встановити час і день тижня. Попередні
налаштування можна легко змінити в меню
монтажника (це повинен робити спеціаліст).
Швидкий і простий монтаж.
Увімкніть терморегулятор,
встановіть час і дату. Пристрій
готовий до використання
у попередньо встановленому
режимі.

DEVIreg™ Opti має три режими попереднього
налаштування. Час та температура легко
регулюються в залежності від потреб.

