
 

 
DEVI, grundat 1942, är ett globalt företag och Europas ledande tillverkare av intelligenta elektriska golvvärmesystem och utomhussystem för is-och 
snösmältning. En position som säkras genom en särskild fokus på avancerad och framför allt användarvänliga system framtagna i världens största 
kompetenscenter för golvvärme. Mer information på devi.se 
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DEVI:s termostat för golvvärme – smart vardagslyx som sänker dina 
energikostnader 
 
Elektrisk golvvärme har många fördelar. Den är lätt att planera, billigare att installera och kostar mindre i inköp jämfört med 
vattenburen värme.  Dessutom ger golvvärme en välgörande känsla av vardagslyx.  Med DEVI:s nya elektroniska 
golvvärmetermostat DEVIreg Touch™ sänker du enkelt din energianvändning samtidigt som du får behaglig 
inomhuskomfort.   
 
Efterfrågan på snygga och enkla tekniska produkter i det moderna hemmet ökar samtidigt som det är fokus på att få 
kontroll på och sänka sina energikostnader.  Alltfler installerar därför elektroniska termostater med sparprogram 
eftersom det också är ett smart sätt att dra ner på energianvändningen.  Termostaten DEVIreg™ Touch är en produkt 
som möter dessa krav och som utvecklats i direkt samarbete med DEVI:s kunder. Med sin diskreta, moderna design och 
unika funktioner, är den marknadens idag mest användarvänliga och energisbesparande termostat.  
 
DEVIreg™ Touch har en touchscreen som är enkel för användaren. Termostaten, som kommer i både vitt och svart, har 
smarta funktioner som håller ner effektförbrukningen så som vädringsfunktionen som upptäcker öppna fönster och 
sparar energi genom att då tillfälligt stänga av värmen. På sidan av termostaten finns också enkelt åtkomst till fler 
energisparande funktioner som on/off, bortrest och frostskydd. DEVIreg™ Touch kommer också med ett dygns- och 
veckoprogram som gör att du enkelt kan reglera tiden när termostaten skall vara i komfort- eller energisparläge. Ditt 
golv kan till exempel vara varmt mellan 07:00-09:00 varje morgon och på kvällen mellan 17:00-22:00, men övrig tid i 
energisparläge.  
 
”Vi har testat termostaten med direkt feedback från kunder och har justerat designen och användbarheten för att 
anpassa produkten. Vi vet därför med säkerhet att termostaten lever upp till de krav som en modern bostadsägare 
ställer idag. Den ser bra ut, har en lika enkel touchscreen som en smartphone och har funktioner som gör livet både 
enklare och mer bekvämt. Dessutom blir det billigare och är miljövänligt! Garantin på 5 år är förstås också ett plus”, 
säger DEVI:s säljchef Peter Forslund. 
 
Termostaten DEVIreg™ Touch kan användas med de flesta på marknaden förekommande golvvärmefabrikat och kan 
också kopplas ihop med redan installerade golvkännare, så kallade givare. Man byter endast ut termostathuset mot 
DEVI:s snygga och enkla touchscreen. 
 
DEVIreg™ Touch ingår i DEVI:s populära golvvärmeprodukter DEVIkit™ och DEVImat™ som är två lätthanterliga 
produkter som erbjuder bostadsägare den modernaste tekniken vad gäller elektrisk golvvärme. DEVIkit™ är en tunn 
lättlagd kabel och DEVImat™ är en tunn självhäftande kabelmatta. Båda används för golvvärme oavsett vid renovering 
eller nybyggnation. Produkterna har 20-års garanti och täcker då inte bara kabel och golvmatta utan alla kostnader 
förknippade med arbetet. 
 
 
 
För mer information 
Kontakta gärna din lokala elinstallatör eller skicka din fråga till DEVI:  
Frågor och support:   mail@devi.se  
Peter Forslund, säljchef, DEVI:  pfo@devi.se , 013- 25 85 05 
 
Länkar: 
Foton:    Länk till bildmapp 
Testa termostaten direkt på:   touch.devi.se   
Hemsida:                  www.devi.se  
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