
Kontrolējiet savu DEVI sistēmu no jebkuras vietas ar vienu pieskārienu

Nākotnes elektriskā 
apkure

DEVIlink™ un DanfossLink™ lietojumprogramma

Viedi risinājumi
ar paliekošu iedarbību
Apmeklējiet devi.lv

DEVI piedāvā jums vienreizēju iespēju kontrolēt elektriskās apkures sistēmas attālināti. Viss, kas jums nepieciešams, 
neskaitot DEVI apkures kabeļu sistēmas, ir pie sienas piestiprināta DEVIlink™ sistēma un Danfoss Link™ lietojumprogrammu 
jūsu mobilajā ierīcē.



•	 gan	jaunbūvēm,	gan	renovētām	ēkām
•	 vienģimeņu	un	divģimeņu	mājām
•	 apartamentiem	un	dzīvokļiem
•	 otrajām	mājām
•	 nelieliem	birojiem	un	klīnikām
•	 …citos	gadījumos,	lūdzu,	sazinieties	ar	

vietējo	apkures	sistēmu	uzstādītāju

DEVIlink™ ar Danfoss Link™ lietojumprogrammas 
kontroli ir piemērota vairumam telpu apkures 
risinājumu:

DEVIlink™ ļauj jums 
kontrolēt 
Ar DEVIlink™, jūs pilnībā kontrolējat 
apkuri savās mājās. Katrai dienai un 
katrai stundai katrā telpā atsevišķi 
varat uzstādīt apkures līmeni.

Jūs varat izvēlēties noteiktu 
temperatūru rītam, pēcpusdienai un 
vakaram, kad ģimene ir mājās. Naktī 
temperatūru varat pazemināt par 
3-4 grādiem, kas ir ideāla veselīgam 
un spirdzinošam miegam.

Vai arī – varat temperatūru 
pazemināt vēl vairāk, ja neviena nav 
mājās. 

DEVI ir daļa no 
Danfoss DEVI ir daļa no 
Dānijas lielākās rūpniecības 
grupas Danfoss. DEVI un Danfoss 
inženieri sadarbojušies, lai radītu 
Link sistēmu, ar ko iespējams 
regulēt gan elektriskās, gan 
ūdens apkures sistēmas.

DEVIlink™ - piemērota 
siltuma ekonomijai    
DEVIlink™ ļauj jums ietaupīt enerģiju, 
vienlaikus radot vēl labāku klimatu 
iekštelpās; komfortabli silts gaiss 
pa dienu, patīkams un vēss – naktī. 
Vairumā gadījumu enerģijas patēriņš 
ir par 5% zemāks uz katru grādu, par 
kuru samazināt istabas temperatūru —  
tādējādi ar DEVIlink™ jūs iegūstat 
labāko no abiem aspektiem: lielāku 
komfortu un ekonomiju.

Danfoss Link™ 
lietojumprogramma – 
kontrolējiet apkures 
sistēmu attālināti   
DEVIlink™ ir iespējota Danfoss Link™ 
lietojumprogramma, kas nozīmē, ka 
jūs varat kontrolēt DEVIlink™ apkures 
sistēmu, izmantojot sava viedtālruņa 
lietojumprogrammu.

Tas paver pilnīgi jaunu pasauli 
grīdu apsildes regulēšanā, kas 
bez piepūles ļauj  kontrolēt jūsu 
DEVI apkures sistēmu. Esot mājās, 
izmantojiet kontrolei viedtālruni 
vai DEVIlink™ CC. Ja neesat mājās, 
kontrolējiet sistēmu ar viedtālruni.

Tādējādi varēsiet laikus veikt 
izmaiņas, piemēram, ja nolemsiet 
pārnākt mājās agrāk.

Pamēģiniet!      
Lejupielādējiet 
Danfoss Link™ 

lietojumprogrammu

DEVIlink™	CC	– centrālais vadības panelis 
ir ideāls risinājums elektriskās grīdu apsildes 
regulēšanai gan apartamentiem, gan ģimenes 
mājām un ēkām, kuras apdzīvo daudz ģimeņu. 
Visas kontroles ierīces īpaši izveidotas, lai tās 
varētu saslēgt tīklā un lai tās darbotos vienotā 
sistēmā, izmantojot divvirzienu bezvadu 
komunikāciju. Regulējiet apkuri no viena 
centrālā punkta:
• ‘Atvaļinājuma’ funkcija
• Vienkārša lietotāja saskarne
• Skārienjutīgs krāsu displejs
• Nedēļas apkures grafiks
• Mājas režīms
• Apkures pauze
• Atslēdzamo ierīču kontrole (nav izmantojama 
ar lietojumprogrammu)
• Integrēta palīdzības funkcija
• Personalizēti iestatījumi
• Ātras / mērenas apkures regulēšanas funkcijas
• Iespējots Wi-Fi
• Iespējota Danfoss Link™ lietojumprogramma
• Izstrādājuma numurs: 140F1135 
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Danfoss Link™ 
lietojumprogramma 
vienkārši viedāka apkure

Pārliecinieties, cik vienkārši jūsu DEVIlink 
sistēmā iestatīt Wi-Fi un kā to sapārot ar 

Danfoss Link™ lietojumprogrammu

DANFOSS SIA
Vienības gatve 198, Rīga
Tālr.: +371 67 339 166
Fakss: +371 67 361 313
Apmeklējiet devi.lv

• Kontrolējiet apkuri no jebkuras vietas
• Ar apkures kontroles funkcionalitāti no 

DEVIlink™ CC
• Vienkārša un intuitīva lietotāja saskarne
• Pilns mājas statuss vienā mirklī
• Augsts datu drošības līmenis
• Pieejama Android un iOS 

operētājsistēmām

DEVIink™ FT – grīdas termostats ar 
sensoru elektriskās grīdu apsildes 
regulēšanai. Papildus pieejama arī ierīču 
IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS funkcija.
DEVIlink™ FT ir ierīce apkures elementu un 
cita elektriskā aprīkojuma IESLĒGŠANAI/ 
IZSLĒGŠANAI. Visa komunikācija 
DEVIlink™ sistēmā ir bezvadu, tādēļ to ir 
ļoti viegli uzstādīt. Izmantojot DEVIlink™ 
FT apkures kontrolei, ieteicams uzstādīt 
ierīci ar grīdas sensoru, lai nodrošinātu 
nepieciešamo komfortu un ērtības. 
Papildus DEVIlink™ FT var izmantot arī cita 
veida elektriskā aprīkojuma, piemēram, 
elektrisko radiatoru, gaismu vai citu ierīču 
IESLĒGŠANAI/ IZSLĒGŠANAI. 

• Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
• Bezvadu pieslēgums DEVIlink™ CC 
centrālajam vadības panelim
• Grīdas sensors
• Slodze 230V ~ 15A/3450W
• Izstrādājuma numurs: 140F1137

DEVIlink™ RU –  atkārtošanas ierīci 
izmanto bezvadu pārraides diapazona 
palielināšanai DEVIlink™ sistēmā starp 
DEVIlink™ CC vadības paneli, DEVIlink™ 
RS istabas termostatiem, DEVIlink™ FT un 
citām ierīcēm. Tas var būt nepieciešams 
vāja radio signāla dēļ, ko izraisa plaši 
izkliedētas instalācijas, lieli attālumi, 
metāla priekšmeti, īpaši būvniecības 
apstākļi utt.
Sistēma atbalsta līdz trim atkārtošanas 
ierīcēm, kas tiek saslēgtas ķēdē starp 
attiecīgo DEVIlink™ istabas termostatu un 
DEVIlink™ CC vadības paneli. No paneļa 
iespējams ierīkot papildu paralēlās ķēdes.

• Pieslēgšanai
• Izstrādājuma numurs: 140F1138

DEVIlink™ RS – istabas sensors precīzai 
istabas temperatūras nomērīšanai un 
iestatīšanai. DEVIlink™ RS – istabas sensors 
precīzai istabas temperatūras nomērīšanai 
un iestatīšanai; tiks uzstādīts kopā ar 
DEVIlink™ FT, lai nodrošinātu nepieciešamo 
komfortu un ērtības. Tā ir ar baterijām 
darbināma ierīce istabas temperatūras 
mērīšanai. Augsts elastīgums, ko nodrošina 
brīva novietošana

• Izgaismots displejs

• Iebūvēts sensors temperatūras mērīšanai

• Iestatītās un faktiskās temperatūras 
attēlojums

• Nenovecojošs, moderns dizains 

• 2 x AA baterijas

• Brīdinājumi: ‘baterijas gandrīz tukšas’ un 
‘nav signāla’

• Izstrādājuma numurs: 140F1136


