
Chytrý telefon. 
Optimální teplota.  

Chytré řešení.

Užijte si dokonalý komfort 
a snadné ovládání elektrického 
podlahového vytápění s novým 
DEVIreg™ Smart a aplikací 
DEVIsmart™ App

Intelligent solutions 
with lasting eff ect

Více na: devismart.cz

Vyhledejte instalatéra ve 

vašem okolí na  devismart.cz

Zjistěte více a objevte, jak snadno můžete užívat 
dokonalé ovládání a komfort podlahového vytápění 
s novým DEVIreg™ Smart a DEVIsmart™ App.

Pro více informací o termostatu a aplikaci navštivte 
naší webovou stránku, vyhledejte instalatéra pro 
zapojení ve vašem okolí, nebo ihned stáhněte demo 
aplikaci - a vyzkoušejte, jak intuitivní bude používání 
aplikace pro vás i váš smartphone. 

   Intuitivní ovládání 
aplikací

Intuitivní aplikace DEVIsmart™ App vytváří 
z vašeho smartphonu dálkové ovládání 
a umožní vám snadno obsluhovat vaše 
podlahové vytápění – kdykoliv a odkudkoliv 
na světě.

To znamená, že můžete na dálku nastavit pod-
lahové vytápění na správnou teplotu odkud-
koliv a kdykoliv se vám bude chtít – z domova 
nebo z cest – prostřednictvím internetu. 
A pokud nebudete v dosahu internetového 
připojení, je možné kdykoliv regulovat 
podlahové vytápění lokálně, bez internetu.

   Snížená spotřeba 
energie

Aplikace Smart vám umožní nastavit 
program podlahového vytápění tak, 
aby vyhovovalo vašemu rytmu a snížilo 
vlastní náklady na energie, zatímco si 
užíváte optimální teplotu 24hodin 7dní 
v týdnu. Termostat DEVIreg™ Smart se vám 
přizpůsobí a naučí se vypínat a zapínat 
vytápění, vždy když je potřeba.

Vyhněte se stálému přenastavování vytápění 
a užijte si inteligentní vytápění domova 
s chytrými vlastnostmi, které vám zaručí 
pohodlí a energetickou úsporu. A to vždy.

   Bezpečné a soukromé 
„cloudové“ připojení

DEVIreg™ Smart komunikuje prostřednictvím 
„cloudového“ systému, založeného na 
stejném bezpečnostním principu, který 
se používá pro služby aplikací mobilního 
bankovnictví. Do „cloudu“ se neukládají 
žádná data a vaše osobní informace jsou tak 
vždy v bezpečí.

Mějte svůj domov pod kontrolou, 
zachovejte si pohodlí současně s úsporou 
energie, přijímejte oznámení o důležitých 
systémových událostech - to vše při 
bezpečném a soukromém připojení.

Chytrý telefon  
Optimální teplota  

Chytré řešení
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Vždy aktualizovaný řídicí systém:

•  Nastavení vytápění domu odkudkoliv na světě

•  Lokální ovládání teploty podlahového vytápění bez 

připojení k internetu

•  Využití funkce „living zone“ pro snadnou regulaci 

nejvytíženějších místností

•  Ovládání termostatů v různých lokalitách (např. chata, 

chalupa)

•  Funkce: ochrana proti mrazu, týdenní program, 

dovolená a úsporný režim

•  Oznamování důležitých systémových událostí

•  Regulace více termostatů DEVIreg™ Smart najednou 

v různých místnostech a/nebo lokalitách.

• Přístup k podpoře a řešení problémů přímo z aplikace

Co dostanete:

•  Intuitivní a lehce ovladatelný dotykový displej

•  Úhledný a stylový design, který přesně padne do 

podomítkové krabičky

•  Detekci otevřeného okna, při které se automaticky 

vypne podlahové vytápění

•  Chytré tlačítko pro rychlý přístup k funkcím „ochrana 

proti mrazu”, „dovolená” a „časovač” 

•  Možnost 7 denního / 30 denního sledování spotřeby 

energie

•  Možnost spárování až s 10 zařízeními (chytrý telefon, 

tablet) prostřednictvím aplikace DEVIsmart™ App

• Možnost komunikace se dvěma zařízeními současně

Intuitivní ovládání aplikace

Chytré funkce – úspora energie

Diskrétní a nadčasový design 

s nádechem budoucnosti

Kompatibilní s Operačnímy systémy iOS a Android

Aplikace DEVIsmart™ App je kompatibilní s iOS a Android. 
Stáhněte si zdarma aplikaci z Google Play nebo App Store.

Nastavte podlahové 
vytápění ze svého 
smartphonu

Nastavte vytápění domu snadno, 
intuitivně a kdykoliv chcete 
prostřednictvím internetu. A pokud 
nebudete v dosahu internetového 
připojení, je možné kdykoliv obsluhovat 
podlahové vytápění lokálně, bez internetu.

Nastavte program 
vytápění domu 
a uspořte energii 

Uspořte energii pomocí automatického 
snížení teploty ve chvíli, kdy není 
potřeba vytápět. Jednoduše nastavte 
teplotu, která vyhovuje vašemu dennímu 
rytmu a užívejte si dokonalé pohodlí. 
Vždy.

Ovládejte všechny vaše 
termostaty umístěné 
v různých lokalitách 

Aplikace DEVIsmart™ App umožňuje 
ovládání a provozování všech vašich 
termostatů umístěných v různých 
lokalitách – např. chalupu – z jednoho 
přístupového bodu

Chytré funkce vám 
poskytnou dokonalé pohodlí 

a úsporu energieObjevte zbrusu novou 
úroveň pohodlí a ovládání 
elektrického podlahového 
vytápění 

Termostat DEVIreg™ Smart je navržen tak, aby poskytoval optimální pohodlí podlahového 
vytápění kdykoliv a kdekoliv ho budete potřebovat.. Plýtvání teplem se stává věcí minulosti 
a dokonalé pohodlí věcí budoucnosti.

Jednoduchost, kterou si zamilujete

DEVIreg™ Smart je nejsnadněji ovladatelný termostat, který byl kdy dostupný v oblasti 
regulace elektrického podlahového vytápění. S intuitivním ovládáním aplikace na smart-
phonu vám tento vyspělý termostat umožní dokonalé pohodlí a jedinečnou regulaci. 
A to vše pouhým dotykem.

Ještě nikdy nebyla regulace elektrického podlahového vytápění tak snadná.

Vyzkoušejte sami!
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