DEVIlink™ a Danfoss Link™ App

Elektrické vytápění
budoucnosti
Ovládejte systém DEVI odkudkoli pouhým dotykem
DEVI nabízí jedinečnou možnost regulace systémů elektrického vytápění na dálku. Kromě systému elektrických
topných kabelů DEVI k tomu stačí mít na stěně systém DEVIlink™ a aplikaci Danfoss Link™ App v mobilním zařízení.

Intelligent solutions
with lasting eﬀects
www.devi.cz

DEVIlink™ s ovládáním pomocí aplikace
Danfoss Link™ App se hodí pro většinu
řešení vnitřního vytápění:
•
•
•
•
•
•

nové i zrekonstruované budovy,
rodinné domy,
byty,
chaty a chalupy,
menší kancelářské prostory a ordinace,
…a v ostatních případech kontaktujte
místní topenářskou ﬁrmu.

Aplikace Danfoss
Link™ App: Ovládání
systému vytápění
na dálku
Se systémem
DEVIlink™ máte vše
pod kontrolou
Díky systému DEVIlink™ máte domácí
tepelnou pohodu zcela ve svých
rukou. Nastavení teploty můžete
uprovavat podle dnů v týdnu, hodin
během dne a individuálně pro
každou místnost. Můžete nastavit
jinou teplotu na ráno, odpoledne
a večer, kdy se celá rodina sejde
doma. V noci lze teplotu ztlumit
o 3–4 stupně, což je ideální pro
zdravý a osvěžující spánek.
A když není nikdo doma, lze teplotu
snížit ještě výrazněji a tím snižovat
náklady za vytápění.

Systém DEVIlink™ umožňuje
ovládání pomocí aplikace Danfoss
Link™ App. To znamená, že systém
vytápění DEVIlink™ můžete
ovládat prostřednictvím aplikace
v chytrém telefonu.
V oblasti regulace podlahového
vytápění se tím otevírají nové
možnosti, díky nimž lze systém
vytápění DEVI ovládat velmi snadno
odkudkoliv a kdykoliv. Když jste
doma, můžete k regulaci použít
chytrý telefon nebo centrální řídicí
jednotku DEVIlink™ CC. A systém
můžete řídit prostřednictvím
chytrého telefonu, i když jste
mimo domov. To vám umožňuje
operativně reagovat, například když
se rozhodnete přijít domů dříve.

DEVIlink™ přispívá
k úspornému vytápění
Se systémem DEVIlink™ šetříte
a přitom si můžete dopřát doma
ještě větší komfort: útulné teplo přes
den a příjemné chladnější klima
v noci. Obecně platí, že snížíte-li
teplotu v místnosti o jeden stupeň,
spotřeba energie klesne o 5 %.
Systém DEVIlink™ tedy spojuje to
nejlepší z obou světů: vyšší komfort
a úsporu nákladů.

DEVI patří do
skupiny Danfosss
DEVI je součástí největší dánské
průmyslové skupiny Danfoss.
Odborní technici společností
DEVI a Danfoss ve vzájemné
spolupráci vytvořili systém Link,
kterým lze ovládat elektrické
i teplovodní systémy vytápění.

Vyzkoušejte!
Stáhněte
si aplikaci
Danfoss
Link™ App

DEVIlink™ CC – Centrální řídicí jednotka je
dokonalým řešením pro regulaci elektrického
podlahového vytápění v bytech, rodinných
domech a bytových domech. Všechny regulační prvky jsou speciálně navrženy tak, aby
společně vytvořily komplexní systém využívající
obousměrnou bezdrátovou komunikaci. Vytápění lze regulovat z jediného centrálního bodu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednoduché uživatelské rozhraní
barevný dotykový displej
týdenní plán topení
režimy Doma a Dovolená
pozastavení vytápění
možnost zapnutí/vypnutí el. zařízení
(bez využití aplikace)
integrovaná funkce nápovědy
vlastní nastavení
funkce rychlé/středně rychlé regulace vytápění
komunikace přes síť Wi-Fi
ovládání pomocí aplikace Danfoss Link™ App

DEVIlink™ CC – Centrální řídicí jednotka
je dokonalým řešením pro regulaci
elektrického podlahového vytápění v bytech,
rodinných domech a bytových domech.
Všechny regulační prvky jsou speciálně
navrženy tak, aby společně vytvořily
komplexní systém využívající obousměrnou
bezdrátovou komunikaci. Vytápění lze
regulovat z jediného centrálního bodu.
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jednoduché uživatelské rozhraní
barevný dotykový displej
týdenní plán topení
režimy Doma a Dovolená
pozastavení vytápění
možnost zapnutí/vypnutí el. zařízení
(bez využití aplikace)
integrovaná funkce nápovědy
vlastní nastavení
funkce rychlé/středně rychlé regulace
vytápění
komunikace přes síť Wi-Fi
ovládání pomocí aplikace Danfoss
Link™ App

DEVIink™ FT – Podlahový snímač s čidlem
pro regulaci elektrického podlahového
vytápění. Volitelně ho lze také využívat
jako vypínač pro další zařízení. DEVIlink™
FT je zařízení, které zapíná a vypíná topné
prvky a další elektrické vybavení. Veškerá
komunikace v systému DEVIlink™ probíhá
bezdrátově, a proto se velmi snadno
instaluje. Používá-li se DEVIlink™ FT pro
regulaci vytápění, doporučuje se k zařízení
instalovat podlahové čidlo (součástí
balení), které zajistí požadovaný komfort
a pohodlí. Volitelně lze termostat
DEVIlink™ FT také využívat jako vypínač
pro další elektrická zařízení, například
elektrické radiátory, světla nebo další
spínací jednotky.
• vypínač Zap./Vyp.
• bezdrátové připojení k centrální řídicí
jednotce Danfoss Link™ CC
• podlahové čidlo
• spínaná zátěž 15 A, indukční zátěž 4 A

DEVIlink™ RS – Snímač teploty v místnosti
pro přesné měření a nastavení teploty
v místnosti. DEVIlink™ RS je čidlo určené
k přesnému měření a nastavení teploty
v místnosti, které se instaluje společně
se zařízením DEVIlink™ FT pro zajištění
požadovaného komfortu a pohodlí. Jedná
se o zařízení napájené bateriemi, které
měří teplotu v místnosti. Vysoká ﬂexibilita
díky libovolnému umístění čidla.
• podsvícení displeje
• vestavěné čidlo pro měření teploty
• ukazatel požadované a skutečné
teploty
• nadčasový moderní design
• 2 × AA baterie
• životnost baterií až 2 roky
• výstražná hlášení: „vybitá baterie“
a „žádný signál“

Danfoss Link™ App
jednoduše inteligentní
vytápění
• ovládání vytápění odkudkoli
• integrovaná regulace vytápění z řídicí
jednotky Danfoss Link™ CC
• jednoduché a intuitivní uživatelské
rozhraní
• kompletní přehled o stavu domácnosti
• vysoká úroveň zabezpečení dat
• dostupná pro Android a iOS
Podívejte se, jak snadné je nastavení
sítě Wi-Fi u systému DEVIlink
a jak ho spárovat s aplikací
Danfoss Link™ App
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