6. Controls
DEVIreg™

Datový list
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ Touch je elektronický programovatelný časovací termostat pro regulaci
elektrického podlahového vytápění. Termostat je určen pouze k pevné instalaci a
může být použit jak k přímému vytápění celé místnosti, tak pro příjemné vytápění
podlahy.
DEVIreg™ Touch obsahuje úsporný plán, který umožňuje přednastavit teplotu na
úrovních úspory energie – a s optimálním zapnutím či vypnutím vytápění za účelem
dosažení požadované teploty ve správný čas.

Typ

Výhody:

Hodnota

Pracovní napětí

• Kompatibilní s řadou různých
rámečků
• Patentovaná kompatibilita s jednoduchými i vícenásobnými rámečky
• Volitelné nastavení pomocí kódů
pro více instalací

Spotřeba v pohotovostním režimu
Relé:
Ohmické zatížení
Indukční zatížení
Snímací člen

• Instalace podle místnosti a typu
podlahy (bezpečné pro dřevěné
podlahy)

Regulace

• Plně flexibilní a intuitivní časovač

Ochrana proti mrazu

• Automatizovaný webový systém
výměny výrobku

max. 0,40 W
16 A/3 680 W při 230 V
Cos Φ = 0,3 max. 1 A
NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m (standardní)
NTC 6,8 kΩ při 25 °C
NTC 10 kΩ při 25 °C
NTC 12 kΩ při 25 °C
NTC 33 kΩ při 25 °C
NTC 47 kΩ při 25 °C

• Podpora NTC čidel jiných výrobců.

• Patentované vysílání a načítání
instalačního kódu pro vzdálenou
webovou podporu

220–240 V~ 50/60 Hz

PWM – pulzně-šířková modulace

Teplota okolí

0 až 30 °C

Mezní hodnota teploty podlahy

5 až 9 °C (standardní 5 °C)
Max. 20 až 35 °C (45 °C)
Min. 10 až 35 °C (45 °C)
5 až 35 °C (místnost)
5 až 45 °C (podlaha)

Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Specifikace kabelů (max.)

-20 až 65 °C
1 x 4 mm² nebo 2 x 2,5 mm²

Teplota zkoušky tvrdosti

Shoda s normami:
• EN/IEC 60730-1 (general)
EN/IEC 60730-2-9 (thermostat)

   
Certifikáty:

Stupeň znečištění

75 °C
2 (použití v domácnosti)

Typ regulátoru

1C

Třída softwaru

A

Krytí

21

Třída ochrany

Třída II –

Rozměry (V/Š/H)

85 mm x 85 mm x 20–24 mm
(hloubka zapuštění: 22 mm)

Hmotnost

115 g

Typy
Obj. č.

Název výrobku

Typ

Kód EAN

140F1065

DEVIreg™ Touch – bílá

Bez rámečku

5703466215142

140F1064

DEVIreg™ Touch – bílá

Designový rámeček¹ RAL 9010

5703466215135

140F1071

DEVIreg™ Touch – polární bílá

Designový rámeček¹ RAL 9016

5703466225615

140F1069

DEVIreg™ Touch – černá

Designový rámeček¹ RAL 9005

5703466225608

140F1078

DEVIreg™ Touch – krémová

Designový rámeček1 RAL 1013

5703466235492

¹ Obsahuje následující jazyky: bulharština, čeština, dánština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, lotyština, litevština, norština,
polština, rumunština, ruština, slovinština, slovenština, švédština, ukrajinština.
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