CZ

Návod k instalaci

devireg® 330



Pouití:
K øízení prostorové teploty, teploty podlahy, chladících
zaøízení, zaøízení ochrany proti mrazu, odtávání snìhu,
okapy, vyuití v prùmyslu.
Technické údaje:
devireg® 330 je elektronický termostat s funkcí noèního
poklesu, upravený pro zabudování do rozvadìèe, s
vestavnou výkou min. 52 mm, stejnì jako pro venkovní
montá na DIN-lity.
1. Instalace musí být provedena jako pevná s jedním
vnìjím vypinaèem.
2. Teplota poklesne o 5ºC, kdy svorky 3 a 6 pomocí
vnìjího spínaèe spojíme nakrátko, viz obr. 2.
3. Termostat musí být namontován na pevnou
(nevibraèní) plochu.
4. NTC - prostorové èidlo se montuje na vnitøní zeï, cca
1,5 m nad podlahou a ne v bezprostøední blízkosti
topných tìles, dveøí nebo oken tak, aby èidlo nebylo
pøímo vystaveno sluneènímu svìtlu nebo prùvanu.
5. Spojení mezi termostaty a prostorovým èidlem se
provede instalaèním kabelem o síle 1,5 mm. Kabelové
spojení mùe být a 50 m dlouhé, ani by byla
ovlivnìna pøesnost termostatu. Kabel vak nesmí být
poloen soubìnì se silovými kabely, jeliko by tím
mohly být indukovány neádoucí signály.
6. Pokud má být èidlo zabetonováno nebo vystaveno tlaku,
je nutno je instalovat v ochranné trubce.
7. V bezprostøední blízkosti elektronické èásti nesmìjí být
instalovány adné vysokonapì ové zdroje, nebo jiná
zaøízení, která mají silné elektromagnetické pole.
8. Pøipojení vodièe proveïte dle schématu - obr. 2.
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Chlazení:

Èidlo

0-2000 W

Topení:
Èidlo

Noèní pokles
5 - 45ºC & 15 - 30ºC

0-3600 W
Noèní pokles více termostatù mùe být øízen jedinými
spínacími hodinami.

Zkouení
Kontrola funkce:
Jestlie pøi zapnutém a nastaveném termostatu nevydává
topení ádné teplo, je nutné pøezkouet síïové pojistky, ev.
proudový chrániè, døíve ne zavoláme opraváøe. Zjitìní a
odstranìní dalích poruch musí být provedeno výluènì
odborníkem.
Kontrola funkce:
- Pøezkouet síové napìtí na svorce 3 a 4.
- Utáhnout výkonové svorky 1 a 4.
Poté zmìøte odpor v topném kabelu a vypoèítejte
výkon.
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V závislosti na vypoèteném výkonu bude zjitìn typ
topného kabelu pomocí  katalogu.
- Pokud je vodiè èidla odpojen ze svorek è. 7 a 8,
musí svítit LED-dioda. Jestlie nesvítí, je porucha v
termostatu.
- Zmìøte odpor èidla ohmmetrem a namìøenou
hodnotu porovnejte s technickými údaji v tomto
návodu.
- V pøípadì, e pøívod k èidlu spojíte nakrátko, musí
LED-dioda zhasnout a termostat bude mimo provoz.
Nestane-li se tak, je porucha v termostatu.

Noèní pokles
5 - 45ºC & 15 - 30ºC
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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.

Technické údaje
Rozsah teplot:

+5ºC - +45ºC

Napìtí:

180 - 250 V ~ 50 Hz

Zatíení pøi cos ϕ 0,3:

Max. 2 A

Spínací napìtí na svorkách
2 & 5:

10 A, 250 V ~

Spínací napìtí na svorkách
1 & 2:

16 A, 250 V ~

Necitlivost:

0,5ºC

Noèní pokles: 5 - 45ºC &
15 - 30ºC:

5ºC

Provozní teplota:

-10ºC - +50ºC

Tøída krytí:

IP 20

Èidlo:

NTC 15 kOhm

Hodnoty snímaèe:

-10°C
0°C
+25°C
+50°C

LED indikace:
Nesvítí
Èervená
Zelená

66 kOhm
42 kOhm
15 kOhm
6 kOhm

Systém je vypnutý.
Vytápìní je zapnuté,
nastavená teplota není
dosaena.
Nastavená teplota je
dosaena a vytápìní je
vypnuté.

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
e závada je firmou  nebo
oprávnìným distributorem
firmy  prozkoumána nebo
je jim pøedloena.
Záruka se poskytuje pod
podmínkou, e Záruèní list je
øádnì vyplìn podle pokynù, a
porucha je zkontrolována a
odsouhlasena autorizovaným
distributorem fy . Text

Záruèního listu musí být
napsán v místním úøedním
jazyku a s názvem Vaí zeme
v levém horním rohu
Záruèního listu.
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  nevztahuje na
neodbornì provedené
instalace, na chyby
zpùsobené nevhodnými
výrobky jiných dodavatelù,
zneuití, pokození
zpùsobené tøetí stranou nebo
nesprávnou instalaci ani na
ádné jiné následné kody.
Pokud bude poadováno, aby
firma  zkontrolovala nebo
opravila vady zpùsobené
nìkterou z tìchto pøíèin, bude
nutné uhradit vechny náklady
spojené s opravou. Následná
záruka firmy  je
podmínìna vyrovnáním
vekerých závazkù
vynaloených na odstranìní
oprav nesplòujícich záruèní
podminky.
Firma  bude vdy cestnì,
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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