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Din smarta mobil.
Perfekt temperatur. 

Smart.

Styrning av elektrisk golvvärme

Upplev oöverträffad bekvämlighet och kontroll av elektrisk  
golvvärme med nya appen för DEVIreg™ Smart

Hitta din lokala Smart-installatör via 
www.devismart.se

Läs mer och upptäck hur överlägset enkel och bekväm 
golvuppvärmningen blir med DEVIreg™ Smart och den tillhörande 
appen.

Gå till vår webbplats för att få mer information om termostaten och 
appen, hitta en Smart-installatör nära dig eller ladda ned demo-appen 
redan nu och se med egna ögon hur lättanvänd och smart den är. 

Upptäck en  
helt ny nivå 
på styrning 
och komfort 
av elektrisk 
golvvärme 
DEVIreg™ Smart är designad för att ge dig golvvärme med bästa 
komfort, när och där du behöver det. Gör onödig uppvärmning till 
historia och låter framtiden präglas av perfekt komfort. Allt med enkla 
tryck.

Elektrisk golvvärmereglering har aldrig varit enklare.  
Eller smartare. 

Testa själv! Kontakta din lokala Smart-installatör för att få reda på mer om 
DEVIreg™ Smart och för specifik information om priser och 
installationskostnader.

Hitta din närmaste Smart-installatör på kartan över 
DEVI Smart-installatörer.

Hitta en 
Smart-installatör nära 
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Reglera din golvvärme med 
mobiltelefonen

Reglera värmen enkelt och intuitivt med fjärrkontrollen du är mest 
bekant med – via internet. Vid avbrott i internetanslutningen kan du 
fortfarande reglera värmen manuellt eller med din smartphone.

Säker och konfidentiell molnanslutning
DEVIreg™ Smart kommunicerar genom ett säkert molnsystem baserat på 

samma säkerhetsteknik som mobila bankapplikationer. Ingen information 
lagras i molnet, och dina personuppgifter är alltid säkra. 

Schemalägg uppvärmningen i ditt hem 
och sänk energikostnaderna 

Spara energi genom att automatiskt sänka temperaturen när du inte 
är i behov av så mycket värme. Ställ enkelt in temperaturen efter din 
dygnsrytm och upplev en överlägset bekväm temperatur. Hela tiden. 

Styr alla dina termostater på flera platser 

DEVIsmart™-appen ger dig kontrollen och möjligheten att styra 
termostater på flera platser – t.ex. i ditt fritidshus – från en enda plats. 

Styrning av elektrisk golvvärme

Så här fungerar det:

•  Stilfull design som passar i en vanlig infälld 
apparatdosa.

•  Vädringsfunktion upptäcker öppna fönster och stänger 
automatiskt av golvvärmen

•  Smart kontrollknapp för snabb åtkomst till frostskydds-, 
bortrest- och timerfunktioner

•  Energiförbrukningen under 7 dagar/30 dagar/totalt 
visas i appen för bättre kännedom om den egna 
energianvändningen

•  Styr termostater på ett obegränsat antal platser (t.ex. 
hemma, i fritidshuset, på kontoret m.m.)

•  Kan parkopplas med upp till tio mobila enheter med 
DEVIsmart™-appen

•  Kan kommunicera med två mobila enheter samtidigt

•  Få aviseringar/varningar om viktiga systemhändelser

•  Få tillgång till specialiserad support och 
felsökningshjälp direkt i appen

Intuitiv styrning från appen
Smarta funktioner – energibesparande

Kompatibel med iOS och Android
DEVIsmart™-appen är kompatibel 
med iOS och Android. Hämta appen 
gratis från Google Play eller App Store. 


