CZ

Návod na instalaci

devireg® 316



devireg® 316 je termostat pro montá na DIN-litu, jeho výka
je jen 52 mm. devireg® 316 sa pouívá na regulaci teploty
místnosti, teploty podlahy, vìtrání, chlazení, nebo jako
termostat na øízení teploty v okapech, atd.
Instalace:
Pøipojení musí být jako napevno (devireg® 316 sa musí umístit
za vypínaè). Kabel senzoru se mùe prodlouit o 50 metrù s
promocí kabelu 2 x 1,5 mm² bez omezení pøesnosti
termostatu. Nikdy neumisujte senzor rovnobìnì s kabely
vysokého napìtí, protoe by to mohlo vyvolat neádoucí
úèinky (indukce).
Noèní pokles ( ):
Kdy spojíte svorky 4 a 6 pøes spínací hodiny, napø. devitime
301, termostat se dá nastavit na sníení teploty pøes noc
(0 a 8ºC).
Hystereze (Diff.):
Je moné nastavit hysterezi od 0,2ºC do 6ºC. Kdy je teplota
pohybuje mezi regulovanou maximální a minimální hodnotou
teploty. Viz popis tepelné regulace 2. Kdy teplota klesne pod
minimální hodnotu, rozsvítí se luté svìtlo. Kdy teplota
vystoupí nad maximální nastavenou teplotu, relé rozepne a
zhasne luté i èervené svìtlo.
Indikace:
Èervené svìtlo znamená topení zapnuto.
Galvanické oddìlení:
Termostat je navren tak, e senzor je galvanicky oddìlený od
vysokonapìové èásti, to znamená, e senzor je
nízkonapìový.
POZOR !!!
Kdy pouíváte devireg® 316 jako termostat pro ochranu
okapù, musíte spojit svorky 9 a 10. Venkovní senzor sa musí
umístit na místo, kde není vystaven pøímému sluneènímu
svìtlu.

Obr. 1

Tepelná regulace 1:
V pøípadì, e termostat se pouívá ve spojení s ohøívacím a
nebo chladícím zaøízením.Poadovanou teploru si mùete
vybrat z teploty od -10ºC do +50ºC. Zkontrolujte, zda je
hystereze (Diff.) nastavená tak, jak potøebujete (hystereze 1ºC
se doporuèuje na øízení pokojové).
Tepelná regulace 2:
V pøípadì, e se termostat pouívá na regulaci systémù
rozpoutìní snìhu a ledu (propojeny svorky 9 a 10). Rozsah
teplot termostatu se pohybuje mezi -10ºC a +50ºC pro
poadovanou maximální teplotu a mezi -10ºC a +5ºC pro
poadovanou minimální teplotu. Napøíklad poadujeme topení
zapnuto pøi teplotì mezi +5ºC a -5ºC. Rozsah od -10ºC do
+5ºC sa nastaví na -5ºC a rozsah od -10ºC do +50ºC na +5ºC.

Chlazení:

Vytápìní:

Zkouení
Kontrola funkcí:
Kdy po nastavení termostatu topný kabel netopí,
zkontrolujte napøed pøedøazený jistiè a pojistky døív, ne
zavoláte opraváøe.
Kontrola moných zdrojù poruch:
Smí provádìt výhradnì elektrikáø!
Kontrola funkcí:
- Pøezkouet síové napìtí na svorkách 5 a 6.
- Utáhnout výkonnové svorky 1 a 3.
- Potom zmìøte odpor vyhøívacího kabelu a vypoèítejte
výkon.
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V závislosti na vypoèítaném výkonu sa dá zjistit typ
topného kabelu podle katelogu .
- Kdy jsou vodièe senzoru odpojeny od svorek è. 11 a
12, musí svítit LED-dioda. Kdy nesvítí, je porucha
termostatu.
- Zmìøte odpor senzoru ohmmetrem a nameøenou
hodnotu porovnejte s technickými údaji v tomto návodì.
- Kdy se pøívody senzoru spojí nakrátko, musí LEDdioda zhasnout a termostat bude vypnut.
- Kdy je odpojené napájení, pracovní kontakt relé musí
být rozepnut. Nesvítí ádná kontrolka.
Pokyny na ochranu ivotního prostøedí
1. Pøi konstrukci balení výrobku byly vyputìny vechny
pøebyteèné materiály. Udìlali jsme ve pro to, aby se
balení výrobku dalo rozdìlit do mono kategorie odpadu:
− Papír (karton)
Dbejte prosím místních pøedpisù pøi odstranìní materiálu
balení výrobku.
2. Zaøízení se sestává ze snadno recyklovatelných matriálù,
které mohou být následnì znovu pouity pokud bude
zaøízení rozebráno odborníkem. Informujte se prosím o
místních pøedpisech ohlednì odevzdání odpadu k recyklaci.

Techické údaje
Rozsah teplot

-10ºC a +50ºC

Provozní teplota

-10ºC a +50ºC

Napìtí

180 - 250 V~, 50 Hz

Proudové zatíení

16 A

Noèní pokles

0,2 a 8ºC

Nastavitelná hystereze

0,2 a 6ºC

Krytí

IP 20

Regulace
rozsah 1
rozsah 2

-10ºC a +50ºC
-10ºC a +5ºC

Druh snímaèe

NTC

Hodnoty snímaèe

-10°C
0°C
+25°C
+50°C

66
42
15
6

kOhm
kOhm
kOhm
kOhm

Záruka :
Zakoupili jste si systém
deviheat®, který Vaí
domácnosti pøinese pohodlí a
úspory.
deviheat®, pøedstavuje
kompletní øeení vytápìní
vyhøívacími kabely deviflex® a
vyhøívacími rohoemi devimat®
pøi pouití termostatù devireg®
a instalaèní pásky devifast®.
Pokud vak pøes vekerá
oèekávání, budete mít s Vaím
vytápìním problém, nae firma
, která má výrobní provozy
v Dánsku, podléhá stejnì jako
ostatní dodavatelé z
Evropského spoleèenství
pravidlùm o celkové
zodpovìdnosti za dodané zboí
podle smìrnice 85/374/CEE a
pøísluným národním zákonùm,
co znamená, e:
 poskytuje záruku u
vyhøívacích kabelù deviflex® a
u vyhøívacích rohoí devimat®
na dobu 10 let a u vech
ostatních výrobkù na 2 roky
pro pøípady vad materiálu a
výrobních závad.
Záruka se poskytuje za
podmínky, e ZÁRUÈNÍ LIST
na druhé stranì tohoto listu je
øádnì vyplnìn podle návodu a
závada je firmou  nebo
oprávnìným distributorem firmy
 prozkoumána nebo je jim
pøedloena.
Povinností firmy  bude
provést opravu nebo dodat
zákazníkovi nové zaøízení
bezplatnì a bez jakýchkoliv

dalích vedlejích poplatkù
spojených s opravou vadného
zaøízení. V pøípadì vadného
termostatu devireg®,
poskytuje firma  svým
zákazníkùm právo bezplatné
opravy provedené pokud
mono bezodkladnì.
ZÁRUKA FIRMY  se
nevztahuje na instalace
provedené elektrikáøi, kteøí k
nim nemají oprávnìní, sna
závady zpùsobené
nesprávnými typy zaøízení,
které dodaly jiné firmy, na
patné zacházení, na
pokození zpùsobené tøetí
stranou nebo nesprávnou
instalaci ani jiné následné
kody vyplývající se shora
uvedeného. Pokud bude
poadováno, aby firma 
zkontrolovala nebo opravila
závady zpùsobené nìkterou
z tìchto pøíèin, má právo na
plnou úhradu takové práce.
ZÁRUKU FIRMY  nelze
uplatnit, není-li zaøízení øádnì
zaplaceno/spláceno
Firma bude vdy èestnì,
promptnì a vyèerpávajícím
zpùsobem reagovat na
vekeré dotazy a rozumné
ádosti svých klientù.
Tato záruka zohledòuje ruèení
za výrobky podle legislativy
platné pro prodej zboí v zemi
odbytu.

Záruèní list

Firma  poskytuje záruku:
Jméno:
Adresa:
PSÈ:
Telefon:

Upozornìní !

K získání záruky od firmy  je nutné peèlivì vyplnit
následující údaje. Dalí záruèní podmínky jsou uvedeny na
pøedchozí stranì.
Elektrické instalace provedl:
Datum instalace:
Typ termostatu:

Výrobní kód:

Razítko dodavatele:
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DE-VI s.r.o.
Smetanovo nábøeí 12
690 02 Bøeclav
Czech Republic
Tel./fax:
0627 322 193
Tel./záz:
0627 322 194

