
Diskret og tidløst design
Fremtidssikret løsning

•   Reguler dit varmesystem uanset hvor 
i verden du befinder dig.

•   Muligt at indstille temperatur direkte 
på termostaten.

•   Kontroller op til 50 enheder på en 
enkelt app.

•   Mulighed for opdeling i zoner – 
opholdsrum – soveafdeling – bad.

•   Funktion for frostsikring – timer 
funktion – bortrejst funktion – 
økonomi funktion.

•   Supportfunktion direkte fra din app.

•   Information ved opdateringer sendes 
via app.

•   Support/fejlfinding via app.

•  Enkel og intuitiv betjening med  
touch skærm.

•  Slank stilrent design, der passer ind i 
alle EURO systemer.

•  Åbent vindue funktion slukker auto
matisk for varmen, når det registreres 
at et vindue er åbnet.

•  Mulighed for at aflæse energifor
bruget for 7 dage, 30 dage og det 
totale forbrug.

•  DEVIreg™ Smart kan betjenes 
fra op til 10 mobiltelefoner via 
DEVIsmart™App.

Intuitiv app kontrol
Smarte løsninger - 
tilfredse brugere

Smart gulvvarme
Trådløs styring 
via app

Intelligent løsning
til styring af varmen.
devismart.com

Elektronisk gulvvarme termostat.

NYHED



Tekniske data:

Produktfunktioner:

Kompatible rammesystemer:

Kompatible udenlandske  
følertyper:

Varenummer:

Funktioner
•  Grænseflade udviklet og testet  

i samarbejde med slutbrugere  
og installatører.

• Kompatibel med adskillige ramme
systemer til elektriske apparater.

• Opsætning i henhold til rum og  
gulvtype (kan anvendes med trægulv).

•  Valgfri opsætning med kode til flere 
installationer.

•  Understøtter adskillige udenlandske 
NTCfølere.

• Fuldt fleksibel og intuitiv timer.
• 2” berøringsfølsom skærm i  

moderne diskret design.
• Stop energispildpakke
  Åbent vinduefunktion
  Forbrugsmåler
 Overvågning af følerfejl.

Driftsspænding 220240V 50/60Hz
Strømforbrug i standby tilstand < 400 mW
Relæ:
Ohmsk belastning
Induktiv belastning

16 A/3680 W ved 230V
Cos Φ = 0,3 maks. 1 A

Følerenhed DEVI, NTC 15 kOhm ved 25 °C
Lavspænding, galvanisk adskilt fra strøm
forsyning
Kompatibel med udenlandske følere

Følerværdier:
0 °C
25 °C
50 °C

42 kOhm
15 kOhm
6 kOhm

Regulering PWM (impulsbreddemodulering)
Omgivelsestemperatur +5 til +30 °C
Maks. gulvtemperatur Maks. +20 til +35 °C (+45 °C)

Min +10 til +35 °C (+45 °C)
Frostbeskyttelse +5 °C (+5 til +9 °C)
Temperaturområde 5–35 °C (rum) eller 5–45 °C (gulv)
Sænkning i spareperioder 0 ° til +30 °C
Opbevaringstemperatur 20° til +65 °C
Batteribackup Indstillinger: Altid

Tid, dato, forbrugsmåler: 24 timer
IPklasse 21
Dimensioner (H/B/D)
 Samlet (designramme)
 Øverste del
 Nederste del 

Berøringssikker todelt konstruktion
85 mm × 85 mm × 44 mm
67 mm × 67 mm × 22 mm
67 mm × 67 mm × 22 mm  
(fra væggens overflade)

Merten AtelierM  Merten 1M  Merten MSmart  Merten MPlan  
Berker Q1 Berker Modul 2  Berker S1 Busch Jäeger Reflex S1
Busch Jäeger Reflex S1 Linear  Elso Fashion  Gira E2  Gira Standard 55  
Gira Esprit  ABB Jussi  ELKO RS16  ELJO Trend  
Legrand Valena  Legrand Galea Life  Schneider Exxact Schneider Primo 
Hager Kallysto  Hager Kallysto Art 1  Hager Kallysto Stil 2  Jung A plus 1  
Jung A500 1  Jung LS990 2  

Aube  10 kOhm Teplolux  6,8 kOhm
Eberle  33 kOhm OJ  12 kOhm
Ensto  47 kOhm Raychem  10 kOhm
FENIX  10 kOhm Warmup  12 kOhm

140F1141 DEVIreg™ Smart Kridt
140F1143 DEVIreg™ Smart Sort

Kontakt: 
Tlf. 75 85 85 85
mail@devi.dk
www.devi.dk


