
EcoDesign

DEVIreg™ Opti

Ratkaisu kotisi 
jokaiseen huoneeseen

Termostaatti soveltuu elegantin muotoilun vuoksi 
erinomaisesti mihin tahansa huoneeseen täydentäen 
sitä. DEVIreg™ Opti yhdistelmätermostaatti on varma 
valinta sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen.  

Voit suunnitella kylpyhuoneen tai keittiön remontointia 
tai uuden kodin rakentamista ilman lämpötilan 
hallinnan vuoksi tehtäviä kompromisseja, sillä DEVIreg™ 
Opti sulautuu muotoilunsa vuoksi sisutukseen kuin 
sisustukseen. 

Valitessasi DEVIn sähköisen lattialämmityksen, voit 
valita kolmesta erilaisesta EcoDesign termostaatista.

DEVIreg™ Opti DEVIreg™ Touch DEVIreg™ Smart

Lue lisää kuinka voit nauttia tarkasta sähköisen 
lattialämmityksen hallinnasta, erinomaisesta mukavuudesta 
ja tyylikkäästä muotoilusta uuden DEVIreg™ Opti 
yhdistelmätermostaatin avulla.  

Kysy paikalliselta asentajaltasi lisätietoa termostaatista 
tai vieraile kotisivuillamme devi.fi – jos haluat varmistaa 
maksimaalisen mukavuuden kodissasi taloudellisesti. 

Kysy paikalliselta
asentajaltasi  
uudesta DEVIreg™  
Opti termostaatista

Koe sähköisen lattialämmityksen tarkka hallinta 
ja elegantti muotoilu uuden DEVIreg™ Opti 
yhdistelmätermostaatin avulla.

Lämpömukavuutta 
jokaiseen kotiin.
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Intelligent solutions  
with lasting effect
Vieraile devi.fi

Oy Danfoss Ab 
Danfoss Lämpö
asiakaspalvelu.fi@danfoss.com
Asiakaspalvelu: +75 325 1100 
Tekninen tuki: +75 325 1414
devi.fi



EcoDesign

Suunniteltu
tuomaan 
mukavuutta  
taloudellisesti

Asenna ja unohda

DEVIreg™ Opti – digitaalinen ajastintermostaatti huolehtii, 
että lattia on tasaisen lämmin parantaen kotisi viihtyvyyttä. 
Termostaatti on lisäksi ulkonäöltään miellyttävä katsoa. 

Valitsemalla DEVIn sähköisen lattialämmityksen, saat 
järjestelmän, joka on ECOdesign direktiivin mukainen. 
Ominaisuuksista mm. tuuletustoiminto ja alhainen 
virrankulutustaso valmiustilassa pitävät huolen siitä, 
että lämpömukavuus saavutetaan energiatehokkaasti ja 
taloudellisesti.  Valitsemalla DEVIn saat ratkaisun, joka pitää 
energiankäytön optimaalisella tasolla myös tulevaisuudessa.

DEVIreg™ Opti ajastintermostaatti on helppo asentaa. 
Siihen on tehtaalla laitettu valmiiksi esiasetukset. 
Modernin muotoilun lisäksi se pitää sisällään monia 
ominaisuuksia:

• Lattia-anturi, huoneanturi ja yhdistelmäanturi
• PWM säätö
• Alhainen virrankulutus valmiustilassa
• EcoDesign standardin mukainen
• Ajastin
• Lämpötilan näyttö
• Turvalukitus
• Paristovarmennus
• Avoimen ikkunan tunnistus
• Esiohjelmoidut vuorokausiajastukset
• IP21
• Lattialämpötilasäätöalue 5-35°C (45°C mahdollinen)

DEVIreg™ Opti tulee esiohjelmoituna tehtaalta. 
Sinun täytyy vain asettaa aika ja viikonpäivä 
aloittaaksesi.  

DEVIreg™ Opti ajastintermostaatissa on valmiina 
kolme esiasennettua ajastinasetusta. Aika ja 
lämpötila voidaan helposti muokata sopimaan 
erilaisiin tarpeisiin

Helppo ja nopea käyttöönotto
Käynnistä, aseta aika & päivä 

ja ajastintermostaatti on valmis 
käytettäväksi esiasennetuilla 

asetuksilla.


