
Išbandykite jau dabar! 

Aplankykite www. touch.devi.lt

ir išbandykite virtualųjį DEVIreg™ Touch,

1:1 kopiją šio unikalaus 

termostato

Protingas. Patogus. Patikimas
DEVIreg™ Touch. Pamirškite viską, kas buvo lig šiol...

Touchdown.

Protingi ilgalaikiai sprendimai

Aplankykite www.devi.lt



1.  
Išbandykite 
nedelsiant. 
Tai nepapras-
tas gaminys.
Pamatyti – reiškia iš tiesų patikėti
Štai kodėl mes parengėme virtualią DEVIreg™ 
Touch versiją. Tai 1:1 kopija tikro gaminio pro-
gramos, Jūs prisiliesite prie tikro gaminio tiesiog 
čia pat!  Galite prisijungti per AppStore ir Android 
Market, ir parsisiųsti DEVIreg™ Touch programėlę 
iš karto, pradėti bandyti gaminį ir patirti, kaip in-
tuityviai jis veikia programuojant. 

Mobiliu telefonu Jums reikės prisijungti prie inter-
neto, kad galėtumėte parsisiųsti, ir vieną kartą tai 
atlikus, daugiau nieko daryti nebereikės, galėsite 
jį naudoti bet kur, bet kada, neprisijungus prie in-
terneto.

Nuskenuokite kodą ir bandykite iš karto
Jeigu nenorite parsiųsti dabar, galite nuskenuo-
ti QR kodą. Taip Jūs prisijungsite prie  virtualaus 
DEVIreg™ Touch ir galėsite išbandyti jį patys, iš  
karto. Be to, Jūs galite jį  pažymėti (“bookmark”) 
kitai paieškai vėlesniam laikui. Jūs turite galimybę jį 
bandyti tiek kartų, kiek Jums  reikės, tiesiog  būkite 
prisijungę prie interneto.

Išbandyti -  reiškia patirti 
Mes džiaugiamės, galėdami padėti Jums ne tik grei-
tai išmokti, kaip lengva jį nustatyti, programuoti ir 
naudoti,  virtualusis DEVIreg™ Touch yra taip pat 
idealus įrankis išbandyti, kaip termostatas veiks 
Jūsų sistemoje – tuo įsitikinę, Jūs jau žinosite, ko 
Jums reikia. 
Integruotas nustatymo vadovas padės Jums be 
jokių pastangų peržiūrėti kiekvieną programavimo 
ir nustatymo žingsnį, užtikrinant teisingą grindų 
temperatūrą ir išvengiant žalos brangioms arba 
temperatūrai jautrioms grindų 
dangoms. Taigi, Jūs įsitikinsite, kaip 
lengva nustatyti termostatą ir kaip 
paprasta pakeisti nustatymus – tik 
lengvu prisilietimu.

Verta paliesti. 
Įsitikinsite 
patys.

Nuolat tobuliname savo 
gaminius ir sprendimus
Sukūrėme naująjį DEVIreg™ Touch, bendradar-
biaudami su partneriais ir galutiniais vartoto-
jais.  Remdamiesi gautais iš jų atsiliepimais, mes 
sukūrėme stilingiausią ir efektyviausią šildymo 
valdymo sistemą rinkoje. 

Ateities prisilietimas
Naujasis DEVIreg™ Touch termostatas  su pašvie-
čiamu 2” liečiamu ekranu  ateina į Jūsų namus su 
pačiais moderniausiais patogumais. Intuityvus ir 
lengvai naudojamas, kaip ir naujausi  “sumanieji” 
telefonai, jis turi patogų naudoti liečiamą ekraną, 
kurį visi, prie jo prisilietę, pamėgs iš karto. 

Elektrinio šildymo reguliavimas niekada  
nebuvo lengvesnis. Ar atrodė geriau. 
Įsitikinkite patys!

 DEVI komanda

Mes, DEVI, esame įsitikinę, kad šildymo  valdymas 
tiek montuotojui, tiek galutiniam  vartotojui, 
turi būti optimaliai patogus naudoti ir visiškai 
patikimas.  Štai todėl mes pristatome pirmąjį 
elektrinio šildymo termostatą liečiamu ekranu. 
 

DEVIreg™ Touch

•	 Protingiausias, puikiausiai atrodantis                         
termostatas  rinkoje

•	 Puikiai dera net prie paties                         
prašmatniausio interjero

•	 Užtikrina labai gerą komfortą būten tada,                
kai jo reikia

•	 Taupo energiją ir sumažina šildymo kaštus

•	 Unikali 5 metų garantija 
 
… ir viskas valdoma tiesiog paprastu              
liečiamu ekranu! 

DEVIreg™ Touch mes įdiegėme taip vadinamą  3600 požiūrį, 
kur viskas aplink gaminį ir jo viduje yra optimizuota.

Pradedant montavimu ir baigiant eksploatavimu bei priežiūra,
DEVIreg™ Touch yra profesionalaus patikimumo garantas.

Dabar visi kalba apie patikimumą, patogumą ir valdymą. 
Mes nuoširdžiai tikime, kad DEVIreg™ Touch tai ir įrodo.

Jakob Lundholm, Taikymų ir produktų vystymo grupės vadovas, DEVI



touch.devi.lt

2.
Eikite į 
tinklalapį.  
Ir tapkite
ekspertu.

3.
Greitas ir 
tikslus 
nustatymas.

Netrukus pradėsite naudoti savo naująjį įrankį… 
Užeikite į DEVIreg™ Touch tinklalapį ir naršykite po 
pagrindines gaminio funkcijas, įsitikindami, kaip 
lengva nustatyti  ir suderinti naująjį  termostatą. 

Me esame įsitikinę, kad pasitikėjimas, naudojant 
DEVIreg™ Touch, ateis žymiai greičiau, negu skaitant 
šią brošiūrą. Be to, iš tinklalapio turėsite galimybę 
parsisiųsti virtualią DEVIreg™ Touch programą į 

savo kompiuterį. Mes taip pat įkėlėme DEVIreg™ 
Touch dokumentaciją, informaciją apie garantijas ir 
daugybę kitų naudingų faktų, padėsiančių Jums iš 
tiesų kuo geriau pažinti šį naują nuostabų gaminį.

Greitas ir tikslus nustatymas
Integruotas nustatymo vadovas padės Jums 
be jokių pastangų  peržiūrėti visą procesą. Mes 
sukūrėme jį labai intuityvų ir lengvai naudojamą. 
Tiesiog įvedus keletą paprastų detalių, kaip 
kambario tipas, grindų paviršius ir sistemos 
galia, Jums bus užtikrintas  puikus komfortas, 
apsaugant  brangias arba temperatūrai jautrias 
grindų dangas. Darbas atliktas. Iš pirmo karto.

Daugkartinis nustatymas, naudojant kodą
Unikali  DEVIreg™  Touch savybė yra kodų siste-
ma. Nustatydami termostatą Jūs automatiškai 
sukuriate kodą. Po to šį kodą galite naudoti, pro-

gramuojant panašius nustatymus, arba norint 
nuotoliniu būdu suteikti aptarnavimo paslaugą.  

Trikdžių šalinimas
Jeigu buvo sugadintas kuris nors iš nustatytų 
parametrų – pavyzdžiui, jeigu kažkas padarė ne-
teisingus pakeitimus, atstatyti  DEVIreg™ Touch 
originalius nustatymus yra lengva. Tiesiog nuo-
toliniam originalių nustatymų atstatymui nau-
dokite integruotą kodų sistemą. Jums pakanka 
sukurti nustatymo kodą virtualiame DEVIreg™ 
Touch arba tinklalapyje.

Išbandykite virtualų DEVIreg™ Touch touch.devi.lt

Spauskite. 
Išmokite.

Pirmą kartą įjungiant DEVIreg™ Touch, nusta-
tymų vadovas pateiks Jums eilę paprastų,  
netechninių klausimų apie sistemą, kurią keti-
nate montuoti.  Įvedus atitinkamus dydžius, sis-

tema automatiškai sukurs nustatymo (“set-up”) 
kodą, kurį Jus galite naudoti dar greitesniam 
sistemos paleidimui arba nuotoliniam aptar-
navimui.

1.
Sekite vadovo 
nurodymus

2.
Arba įveskite
nustatymo 
kodą

3.
Atlikta!

Intuityvus.
Paprastas.

Atlikta!



4.  
Įstatykite
arba
pakeiskite. 
Be vargo. 
Vienas termostatas – tai viskas, ko reikia
Naudodami DEVIreg™ Touch, Jūs galėsite pride-
rinti  daugybę įvairių apdailos rėmelių ir jutiklių, 
ir netgi be jokių pastangų integruoti naująjį DE-
VIreg™ Touch  į esamą sistemą – ekonomiška ir 
pakanka minimalių pastangų. 

Lankstus ir apsaugotas nuo vagysčių 
Specialiai sukurta 2 dalių konstrukcija reiškia, 
kad tvirtinimas yra itin patogus. DEVIreg™ 
Touch 2 pakopų montavimas, pašalina termo-
stato vagystės riziką. Be to, Jūs galite laisvai 
pasirinkti, ar termostatą norite gauti su ar be 
apdailos rėmelio. Tuomet nereikės išmesti 
rėmelio, kurio Jums nebereikia.

Visiškai ramu
DEVIreg™ Touch - pirmasis tokio tipo gaminys, 
kuriam suteikiama  net 5  metų garantija.  Jeigu 
Jūsų gaminys neveikia ir pataisyti jo neįmanoma, 
mes atsiųsime Jums kitą gaminį nurodytu ad-
resu per  48 valandas*. Tiesiog susisiekite su 
mumis internetu, ir mes atsiųsime kitą gaminį 
tiesiai Jums – nereiks kreiptis į pardavėją ar kitą 
trečią asmenį.

Su ar be apdailos rėmelio?
Renkatės Jūs patys.

Meilė iš pirmo žvilgsnio
Nebereikia blaškytis, spaudant įvairius mygtu-
kus. Paprasta sumažinti energijos suvartojimą, 
taupyti pinigus ir mėgautis patogesniu gyven-
imu. Kas gi nevertina šių dalykų?  Vos tik suži-
nojęs apie DEVIreg™ Touch, kiekvienas norės jį 
išbandyti!

Nepamirškite parodyti savo pažįstamiems šią 
knygelę ir priminti apie galimybę tai išbandyti  
mūsų tinklalapyje!

5.  
Papasakokite 
kitiems.
Ir mėgaukitės 
komfortu.

Savybės, mažinančios energijos suvartojimą
•	 Lengvas ir lankstus laiko nustatymas bei pro-

gramavimas.
•	 Pats naujausias 3-ios kartos adaptyvus laikma-

tis optimizuoja šildymo įjungimą/išjungimą.
•	 7/30 dienų / ilgalaikė energijos skaičiuoklė 

(kWh), kad  galėtumėte pasitikrinti, kiek su-
vartota el. energijos.

•	 Atviro lango funkcija automatiškai išjungia  
grindų šildymą.

•	 Protingas mygtukas greitam priėjimui prie 
“Išvykimo” ar “Apsauga nuo šalčio” funkcijų.

Tinkantys apdailos rėmeliai:

ABB Basic 55 Gira Standart 55 Merten M-Smart

ABB Reflex SI Jung AS 500 Merten M-Plan

Berker S.1 Legrand Valena Siemens Delta Line

Tinkantys jutikliai:

Aube 10K  FENIX 10K Raychem 10K

Eberle 33K Teplolux 6K8 Warmup 12K

Ensto 47K, OJ 12K DEVI 15K

•	 Įjungti laikmatį
•	 Išvykęs
•	 Apsauga nuo šalčio
•	  Išjungti

Versijos

DEVIreg™ Touch – be apdailos 
rėmelio
Kodas: 140F1065

DEVIreg™ Touch – su apdailos 
rėmeliu
Kodas: 140F1064Mes ir toliau plečiame tinkančių apdailos rėmelių bei jutiklių 

asortimentą, pilną sąrašą žiūrėkite touch.devi.lt. 

* Pristatymo laikas priklauso nuo 
   vietinio pašto teikiamų paslaugų.
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DEVIreg™ Touch atsirado, remiantis įvairių žmonių 
grupių apklausose išsakyta nuomone bei pasiū-
lymais, kuriais jie su mumis pasidalijo.
Mes tikime, kad kartu su Jumis mes sukūrėme 

paprasčiausią, moderniausią ir patraukliausią elek- 
trinio šildymo termostatą rinkoje. Todėl kalbėkime 
apie tai – tegul visas pasaulis žino: tai gaminys, 
kurio jau seniai laukė visi! 

Aplankykite mūsų tinklalapį, išbandykite 
DEVIreg™ Touch virtualiai arba parsisiųskite 
programą   ir išsiųskite mums žinutę, ką Jūs gal-
vojate apie  šį naują gaminį  tiesiai iš  touch.devi.lt

Susisiekite su mumis.
touch.devi.lt

Jūsų nuomonė mums svarbi.
Taigi leiskite mums sužinoti, ką Jūs galvojate


