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Hos DEVI, er vi stolte af at kunne tilbyde dig ikke
mindre end en revolutionerende verdensnyhed
indenfor varmestyring. Vi kalder den Devilink™.
Trådløs varmestyring, med evnen til at styre alle
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rumtemperaturer, fra et centralt sted i dit hjem.
Så nu er den her. Det perfekte værktøj til at fastholde
kontrollen – også på steder hvor du er knap så velkommen.

Trådløs temperatur styring Sikker og pålidelig, Devilink™ er et tovejs kom
munikations system baseret på trådløs teknologi.
Hvis du gik og troede at indendørs varmestyring var
kompliceret, besværligt og dyrt – så kan du godt tro
om. Devilink™ er til for dig, og sætter nye standarder
for moderne varmestyring. Det er den nyeste tek
nologi, der giver dig muligheden for at styre dine

indendørs temperaturer fra en central plads i
hjemmet. Devilink™ løsningen består af tre trådløse
enheder: Den obligatoriske Devilink™ CC (central
kontrolenhed) og Devilink™ FT (gulvtermostat) så
vel som den valgfrie Devilink™ RS (rumtermostat).
Disse enheder sat sammen giver dig et indendørs
varmesystem du kan glæde dig over hver dag.
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fra et centralt sted i dit hjem

Placér den valgfrie Devilink™ RS (rumtermostat) i hvert rum du ønsker at
styre ud fra rumtemperaturen. Devilink™ RS er batteridrevet hvilket giver dig
friheden til at placere den hvor du ønsker.

Præcis varmestyring af dit hjem:
20,5 °C betyder 20,5 grad celsius
Troværdig og brugervenlig, Devilink™ består af en
centralt placeret hovedenhed til styring af følere og
termostater i hele huset. Den giver dig præcis den
varmekomfort du befaler.
Dette stykke moderne teknologi sætter dig i stand
til at kontrollere alle individuelle rumtemperaturer
i dit hjem døgnet rundt. Uafhængigt af rummene
indstiller du temperaturerne som du vil. Det er let.
Forskellige personligheder betyder forskellige
behov og derfor forskellige temperaturer. Devilink™
tilfredsstiller alle.
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Devilink™ FT (gulvtermostat) er et relæ der tænder og slukker for var
men under gulvet. Den kommunikerer trådløst med både Devilink™
CC og Devilink™ RS. Bare placer Devilink™ FT diskret over gulvpane
let, f.eks. bag gardiner eller forhæng. Devilink FT™ passer til ramme
system ELKO, ELJO og JUSSI og er derfor let at installere og udskifte
med eksisterende Devireg™ termostater til dette rammesystem.

En frontløber – stilfuldt

Devilink™ er intelligent og trådløs kommunikations
teknologi indvendig og stilfuld udvendig med sit
tidløse design. Et design skabt til at falde naturligt
ind alle steder, uanset interiør.

Brugervenlig touch-skærm med
let forståelige funktioner
Devilink™ er simpel og let at bruge for alle i familien.
Med kun få tryk på den intelligente kontrol-touchskærm, kan du justere temperaturerne. Touchskærmen er yderst brugervenlig og guider dig – på
dansk – gennem alle valg du foretager dig. I tilfælde
af, at du behøver assistance, er vejledningen lige ved
hånden ved hvert skærmbillede.

Kortere installationstid
– trådløs opsætning på ingen tid
Nyd det herlige indendørsklima i dit hjem næsten
med det samme. Devilink™ er oppe at køre på ingen
tid. Teknologien gør, at den trådløse installation
behøver et minimum af kabelarbejde fra en profes
sionel elektriker.

Tænk grønt! – optimér energi
forbruget til glæde og gavn for
dig og miljøet
Devilink™ er lig med omkostningslavt energiforbrug
- altid. Ikke mere spild af energi, idet du let kan plan
lægge dit ugentlige varmebehov alt efter hvornår
du er væk, når du sover eller bare kan nøjes med
mindre varme. ”Bortrejst”-funktionen tillader dig at
spare energi (penge), når du er væk hjemmefra. Bare
indtast din rejseperiode og Devilink™ justerer tem
peraturerne ind for dig.
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og tidløst design i alle hjem
Udvalgte funktioner i Devilink™
Devilink™ er morgendagens varmestyringssytem.
Det bygger på en skalerbar platform, sådan at nye funk
tioner let kan integreres. Systemet er derved forberedt til at

vokse med dine behov. Nedenfor er vist nogle af
nøglefunktionerne for at give dig et indtryk af
funktionerne i Devilink™.

Brugervenlig menu
Simpel brugermenu med touchskærm gør navigationen let.

Planlæg din ferie
Skru ned for varmen når du er
væk fra hjemmet, eller aktiver
”Bortrejst”-funktionen inden du
rejser på ferie.

Juster varmen fra ét sted
Du kan styre hele boligen fra den
centrale enhed – der er placeret
lige hvor du vil have det.

Individuelle temperaturer
Med få tryk kan du justere hvert
enkelt rum i boligen.

Daglig planlægning
Planlæg det daglige varmebe
hov til glæde for alle. Indstil
lingen er simpel og hurtig.

Overblik
Overvåg og kontroller varmen
i hele boligen med den intelli
gente planlægningsfunktion.
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Trådløs varmestyring. Den næste
generation af temperatur styring
Devilink™ varmestyringssystem er et nyt og innova
tivt varmestyringssystem. Det består af en centralt
placeret hovedenhed der styrer følere og termo

Brugervenlig menu
Simpel brugermenu med touchskærm gør navigationen let.

stater i hele boligen. Dette betyder at du kan kon
trollere og justere temperaturerne i alle rum i hele
huset.

Devilink ™ CC
Fra den centrale hovedenhed kan du
let kontrollere alle rum i hjemmet
– individuelt eller alle på én gang.
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Devilink ™ FT
Et relæ der tænder og slukker for
varmen.

• Sikker og pålidelig tovejs trådløs kommunikations
teknologi

• Centralt placeret hovedenhed for kontrol af følere
og termostater igennem hele huset.

• Intelligent og brugervenlig menu
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Devilink ™ RS
Overvåg og juster temperaturen
individuelt i rummet.

• Planlæg ferie med timer funktionen.
Aktiver ”Bortrejst” –funktionen når du rejser

• Energibesparende funktion
• Stilfuldt og tidløst design

