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Dirbdami DEVI, mes didžiuojamės, galėdami Jums
pasiūlyti novatorišką pasaulinę elektrinio grindų
šildymo naujieną. Mes vadiname tai Devilink™. Bevielė
šildymo valdymo sistema su galimybe reguliuoti
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temperatūras Jūsų namuose iš vieno name esančio
centrinio valdiklio. Tobula sistema – tai valdymo
galimybė ir ten, kur jūs „nepageidaujami”.

Bevielis temperatūros valdymas –
Saugi ir patikima, Devilink™ yra dvipusės komunika
cijos sistema, paremta beviele technologija. Jei ma
note, kad pažangus vidaus šildymo valdymas yra
sudėtingas, nepatogus ir brangus – pagalvokite dar
kartą. Devilink™ yra skirta Jūsų patogumui ir nustato
naujus standartus moderniam šildymo valdymui. Tai
yra moderniausia technologija, suteikianti Jums gali
mybę valdyti vidaus temperatūras iš vieno Jūsų na

muose esančio centrinio valdiklio. Devilink™ spren
dimas susideda iš trijų bevielių prietaisų: privalomų
Devilink™ CC (centrinio valdiklio) ir Devilink™ FT
(grindų termostato), bei pasirenkamo Devilink™ RS
(kambario jutiklio). Sujungę šiuos prietaisus, vidu
je susikursite tokią aplinką, kuria lengvai galėsite
visapusiškai mėgautis kiekvieną dieną.

Nauja temperatūros reguliavimo karta. Valdykite visų savo namų
kambarių temperatūras iš vieno centrinio valdiklio. Devilink™ CC
centrinį valdiklį įrenkite ten, kur Jums bus patogiausia.
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iš vieno centrinio valdiklio Jūsų namuose

Pasirinktinai naudojamą Devilink™ RS (kambario jutiklį) įrenkite kiekviename kambaryje,
kurį norite valdyti ir reguliuoti remdamiesi kambario temperatūra. Devilink™ RS veikia
su baterijomis, kas suteikia Jums laisvę įrengti jį ten, kur tik norite.

Tikslus šildymas Jūsų namuose:
20,5 °C reiškia 20,5 °C
Patikimas ir lengvas naudoti, Devilink™ susideda iš
centrinio valdiklio, skirto valdyti jutiklius ir termo
status visuose namuose. Jis garantuoja Jums tiksliai
tokį šildymą, kokio Jums reikia.
24-7-365 (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę,
365 dienas per metus), ši moderni įranga leidžia Jums
valdyti visas atskiras temperatūras Jūsų namuose. Ne
priklausomai nuo kambario, Jūs lengvai reguliuojate
temperatūras taip, kaip Jums patinka. Tai paprasta. Skir
tingos asmenybės reiškia skirtingus poreikius, taigi, ir
skirtingas temperatūras. Devilink™ kiekvieną padaro
laimingu.
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Devilink™ FT (grindų termostatas) yra relė, įjungianti ir išjungianti
šildymo kilimėlius/kabelius, išdėstytus po grindimis. Jis bevieliu ryšiu
komunikuoja su Devilink™ CC ir Devilink™ RS. Paprasčiausiai įren
kite Devilink™ FT nepastebimoje vietoje virš grindjuostės, pavyzdžiui,
už užuolaidų ar portjerų. Devilink™ FT puikiai tinka Jūsų sistemos
rėmams (ELKO, ELJO ir JUSSI) ir dėl šios priežasties yra lengvai kei
čiamas su Jūsų esamu termostatu.

Pažangiausias sprendimas – stilingas ir

Devilink™ yra protinga ir bevielė komunikacijos tech
nologija viduje ir stilinga išorėje, pasižyminti savo
nesenstančiu dizainu. Dizainas sukurtas taip, kad to
bulai įsilietų į bet kokią aplinką, nepriklausomai nuo
to, koks yra Jūsų interjeras.

Patogus vartotojui jautrusis
ekranas su lengvai valdomomis
funkcijomis
Devilink™ paprasta ir lengva naudoti kiekvienam
šeimos nariui. Tik keliais prisilietimais prie protingo
jautraus ekrano galite reguliuoti temperatūras. Prot
ingas jautrusis ekranas yra labai patogus vartotojui
ir pateikia nuorodas – keliomis kalbomis – visų Jūsų
pasirinkimų metu. Prireikus pagalbos, kontekstui
jautrus pagalbos vadovas padės Jums ties kiekvienu
ekrano paveikslėliu. Priešais esančiame puslapyje ma
tote kai kurias Devilink™ funkcijas.

Trumpesnė instaliavimo trukmė –
bevieliam nustatymui visai
nereikia laiko
Mėgaukitės nuostabia aplinka savo namuose beveik
tučtuojau. Devilink™ įsijungia ir veikia nedelsiant. Dėl
technologijos bevielei instaliacijai pakanka minima
laus kiekio profesionalaus rangovo atliekamų laidų
sujungimo darbų.

Galvokite „žaliai“! –
optimizuokite energijos
sunaudojimą aplinkos naudai
Devilink™ efektyviai naudoja energiją. Visą laiką. Dau
giau jokio nereikalingo energijos naudojimo, kadangi
galite lengvai suplanuoti savo savaitinius šildymo
poreikius, atsižvelgdami į tai, kada nesate namuose,
kada miegate arba kada Jums reikia mažiau šilumos.
Be to, funkcija, kai Jūsų nėra namie, leidžia Jums tau
pyti energiją, taigi, ir pinigus, kai Jūsų nėra namie. Pa
prasčiausiai pažymėkite savo nebuvimo namie laiko
tarpį ir Devilink™ sureguliuos temperatūras.
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nesenstantis dizainas kiekvienam namui
Pasirinktos Devilink™ funkcijos
Devilink™ yra rytdienos šilumos valdymo sistema. Ji
sudaro išplečiamą platformą, taigi, nauji reikalavimai
lengvai integruojami. Sistema yra sukurta taip, kad

galėtų plėstis kartu su Jūsų poreikiais. Žemiau yra
išvardintos kai kurios pagrindinės funkcijos, leisiančios
Jums susidaryti įspūdį apie daugybę galimybių.

Vartotojui patogi sąsaja
Paprasta vartotojo sąsaja
su jautriu displėjaus ekranu
užtikrina lengvą navigaciją.

Suplanuokite savo atostogas
Sumažinkite šildymą, kai esate
išvykę iš namų arba, prieš išva
žiuodami, aktyvuokite atostogų
režimą.

Šildymą reguliuokite
iš vienos vietos
Visą savo namą valdykite iš cent
rinio reguliatoriaus – įrengto
tiksliai ten, kur Jūs to norite.

Individualus temperatūros
reguliavimas
Tik keliais žingsniais galite sure
guliuoti temperatūras kiekvie
name atskirame savo namo
kambaryje.

Kasdienė apžvalga
Kasdienį šildymą valdykite
kiekvieno malonumui. Regulia
vimas yra paprastas ir greitas.

Suplanuokite savo šildymą
Stebėkite ir valdykite viso savo
namo šildymą su protingu
šildymo grafiku.
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Bevielis šildymo valdymas.
Nauja temperatūros reguliavimo karta
Devilink™ šildymo valdymo sistema yra nauja ir
inovatyvi šildymo valdymo sistema. Sistema su
sideda iš centre esančio pagrindinio valdiklio, nau

dojamo jutiklių ir termostatų visame name valdy
mui. Tai reiškia, kad galite valdyti viso savo namo
temperatūras.

Devilink™ CC
Iš centrinio valdiklio galite lengvai
valdyti visus savo namo kambarius –
individualiai arba visus iš karto
(privalomas).
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Devilink™ FT
Relė, įjungianti ir išjungianti
šildymo elementą (privaloma).

• Saugi ir patikima dvipusės bevielės komunikacijos
technologija

•	Centre esantis pagrindinis valdiklis jutiklių ir
termostatų valdymui visame name

• Protingas ir lengvas valdyti valdymo displėjus

UAB Danfoss
Smolensko g. 6, 03201 Vilnius
Tel. (8-5) 2105740
Faks. (8-5) 2335355

Devilink™ RS
Individualiai stebi ir reguliuoja
temperatūras kambariuose
(naudojama pasirinktinai)

• Suplanuokite atostogas su laikmačio funkcija.
Išvykdami aktyvuokite atostogų režimą

• Ekonomiškas energijos naudojimas
• Stilingas ir nesenstantis dizainas

