
1
1

˚C

Telepítési és felhasználói kézikönyv
Devireg™ 850 vezérlő

HU

Devireg™ 850

Rendszer áttekintés

Bővebb leírás a készülékhez adott szerelési útmutatóban található! 
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Felhasználói kézikönyv

A – Bekötési rajz

A Devireg™ 850 eszköznek 
egy belső riasztási 
funkciója van, amely 
figyeli a csatlakoztatott 
érzékelőket és a beépített 
mikroprocesszort  Külső 
riasztót is lehet az A 
rendszerhez csatlakoztatni 

Telepítői kézikönyv

Devireg™ 850
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Általános használat
A Devireg™ 850 eszköz három gomb és az információkat számos nyelven megjelenítő 
alfanumerikus kijelző segítségével vezérelhető 

Gombok
A három gomb funkciói:

 Info  További információkat ad/súgóként használható  
(csak akkor aktív, ha világít) 

 Next A következő menü elemre/sorra/betűre ugrik 

 Enter Megerősít/Kiválaszt

A normál funkciók mellett, néhány különleges funkciót is végezhetünk a gombokkal 

Visszatérés a főmenübe: Tartsa lenyomva két másodpercig:

Általános lenullázás (reset): Tartsa lenyomva nyolc másodpercig:
A gyári beállítások visszaállításához ÉS a telepített rendszer  
törléséhez  
(Abban ez esetben, ha valamilyen megoldhatatlan problémával  
találkozik, például a téves nyelvválasztás stb. miatt.)

Kijelző
A következő ikonoknak egyedi jelentésük van:
  Ez az animált ikon akkor jelenik meg, ha a rendszer fűt 
 Ez a villogó ikon akkor jelenik meg, ha a rendszer fűteni szeretne, de várakozik
 (a rendszernek alacsony a prioritása) 
  Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a rendszer nedvességet érzékel, és a hőmér-

séklet az olvadáspont felett van 
  Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a rendszer havat vagy jeget érzékel, és a hő-

mérséklet az olvadáspont alatt van 
A Devireg™ 850 eszköz egyidejűleg két önálló rendszert vezérelhet  Erre a két 
rendszerre mint A rendszer és B rendszer hivatkozunk  A Devireg™ 850 eszköz 
lehetővé teszi, hogy a felhasználó megtekinthesse a rendszerek aktuális állapotát  A 
státusinformációk két különböző módon is megtekinthetők  

+



4
6

Felhasználói kézikönyv

Kombinált nézet (alapértelmezett):
A kombinált nézetben az eszköz mindkét rendszer 
állapotát egyidejűleg mutatja  Az A rendszer látható a 
kijelző felső sorában és a B rendszer látható a kijelző alsó 
sorában  Ez a nézet az összes rendszer egyidejű, gyors 
áttekintését lehetővé teszi 

Lapozó nézet:
A lapozó nézet egyszerre mindig csak egy rendszer 
állapotát mutatja  Egy rendszer állapota öt másodpercig 
látható 

A nézet részletesebb információt nyújt a felhasználó 
számára az egyes rendszerekről 

A felhasználó,            a kiválasztott nézettől függetlenül, gombnyomással mindig kérhet 
további állapotinformációkat 

A menürendszer
A menürendszerben a                        és a           gombok segítségével navigálhat 

Függetlenül attól, hogy a Devireg™ 850 
eszköz
egy vagy több rendszert vezérel, a 
menürendszer használata és kinézete 
mindig azonos  Ezt úgy értük el, hogy 
minden egyes rendszer adatbevitelét 
a főmenüből kell elvégezni  Az egyes 
rendszerek adatbevitele/beállítása
csak akkor érhető el, ha a felhasználó 
kiválasztotta a megfelelő rendszert 

A jobb oldalon egy példa látható a
főmenüvel és az A rendszer
és a B rendszer menüivel 

 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a képen az egyes rendszereknek csak néhány me-
nüeleme látható!  
A menürendszer teljes áttekintéséhez lásd az: A Függelék: „A menürendszer” fejezetet 

A:Esőcsatorna 
B:Talaj 

A:Esőcsatorna 
>>Készenlét

B:Talaj 
>>Olvaszts

Rendszer
B

Rendszer
A

A:Esőcsatorna  ˜  
ÚStandby

B:Talaj      ¯ˆı

ÚOlvasztÜs

V°lassza ki az A rendszert:

Esőcsatorna

V°lassza ki az B rendszert:

Talaj 

Riasztás megtekintése
menü

5s

A:Esőcsatorna  ˜  
B:Talaj       ¯ˆı

5s

Megtekintése és beállítása
az üzemmódnak

Megtekintése az érzékelő
méréseinek

Megtekintése és beállítása
az üzemmódnak

Megtekintése az érzékelő
méréseinek

Csak akkor látható, ha a B rendszer is telepítve lett!

A:Roof       ˜  

ÚStandby

B:Ground     ¯ˆı

ÚMelting

Select system A:

Roof

Select system B:

Ground

View alarm
menu

5s

A:Roof       ˜  
B:Ground     ¯ˆı

5s

Only vis ible when 
S ys tem B  is  ins talled!

S ys tem menu 
(S ys tem A)

A:Roof       ˜ 

B:Ground     ¯ˆı

S ys tem menu 
(S ys tem B)
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Gyári beállítások (Esőcsatorna-rendszer)
Funkció Gyári beállítások Tartomány/Opciók

Nedvességszint 50 5 … 95 (ahol az 5 a leginkább nedvesség- 
érzékeny)

Olvasztási hőmérséklet 1 5°C 0 0°C … 9 9°C

Utánfűtés 1 óra 0 … 9 óra

Eltömődött érzékelő Bekapcs Bekapcs /Kikapcs 

Rendszerüzemmód Automata • Automata
• Folyamatos bekapcs. (kézi időzítő)
• Kézi kikapcs.

Gyári beállítások (Talajrendszer)
Funkció Gyári beállítások Tartomány/Opciók

Nedvességszint 50 5 … 95 (ahol az 5 a leginkább nedvesség- 
érzékeny)

Készenléti, 
alaphőmérséklet

-3 0°C -20°C … 0°C

Olvasztási hőmérséklet 4 0°C 1 0°C … 9 9°C

Utánfűtés 1 óra 0 … 9 óra

Eltömődött érzékelő Bekapcs Bekapcs /Kikapcs 

Rendszerüzemmód Automata • Automata
• Folyamatos bekapcs. (kézi időzítő)
• Kézi kikapcs.

Műszaki adatok
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Függelék
A: A menürendszer

A főmenü

Rendszer
B

Rendszer
A

5s

5s

Csak akkor látható, ha a B rendszer is telepítve lett. !

A:Esőcsatorna   ˜

B:Talaj    ¯ˆ̂

A:Esőcsatorna   ˜

ÚKészenlét

Válassza ki az A rendszert:
Esőcsatorna

Riasztás megtekintése
menü

B:Talaj    ¯ˆ̂

ÚOlvasztás

Megtekintése és beállítása
az üzemmódnak

Megtekintése az érzékelő
méréseinek

Megtekintése és beállítása
az üzemmódnak

Megtekintése az érzékelő
méréseinek

Válassza ki az B rendszert: 
Talaj

Rendszermenü

Szerelői menü

Az érzékelők méréseinek megtekintése

A rendszer paramétereinek a megtekintése

Vi
ss

za
té

ré
s 

a 
fő

m
en

üb
e

 
 

Rendszermenü (A / B)

Megtekintése és beállítása
az üzemmódnak

Aktuális üzemmód:
Automata

Válassza ki az üzemmódot:
folyamatos kikapcsolás

Válassza ki az üzemmódot:
Automata

Válassza ki az üzemmódot:
folyamatos bekapcsolás

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û

Megtekintése az érzékelő
méréseinek

Rendszer paraméterek
megtekintése

Telepítői
terület

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û

Folytatás?
ÛÛÛIgen  ÚNem

A Függelék
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Az érzékelő  
méréseinek
megtekintése

Az érzékelők méréseinek megtekintése
           (Esőcsatorna-rendszer)

A rendszer paramétereinek megtekintése
           (Esőcsatorna-rendszer)

Érzékelő 1
Hőm. = 26,1ÙC

Érzékelő felülete
Hőm. = 27,2ÙC

Érzékelő 1
Nedvességszint = 10

Érzékelő 2
Hőm. = 26,2ÙC

Érzékelő felülete
Hőm. = 27,3ÙC

Érzékelő  2
Nedvességszint = 11

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û

Paramétereinek megtekintése
Nedvességszint = 50

Paramétereinek megtekintése
Olv. T = 4,0ÙC

Paramétereinek megtekintése
Utánfűtés = 1 H

Paramétereinek megtekintése
Prioritás = 1

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û 

Érzékelő 1
Hőm. = 26,1ÙC

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û

Érzékelő méréseinek megtekntése 
(Talaj rendszer)

Rendszer paramétereinek megtekintése
(Talaj rendszer)

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û

Érzékelő 1
Nedvességszint = 10

Érzékelő 2
Hőm. = 26,2ÙC

Érzékelő  2
Nedvességszint = 11

Paramétereinek megtekintése
Nedvességszint = 50

Paramétereinek megtekintése
Készenlét T = -3.0ÙC

Paramétereinek megtekintése
Utánfűtés = 1 H

Paramétereinek megtekintése
Prioritás = 1

Paramétereinek megtekintése
Olv. T = 4,0ÙC

Az érzékelő 
paramétereinek
megtekintése

A Függelék
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Szerelői menü

_

-

Statisztika megtekintése

Rendszer módosítása

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û

Szerelői menü

Paraméter beállítása
Nedvességtartalom = 50

ÌÌÌÌ

Paraméter beállítása
Készenlét T = -3,0ÙC

Paraméter beállítása
Olv. T = 4,0ÙC

Paraméter beállítása
Utánfűtés

Paraméter beállítása
Prioritás

Eltömődött érzékelő
Riasztás engedélyezve

Rendszer átnevezése:
Esőcsatorna

Érzékelők átnevezése
a rendszerben

Rendszer 

módosítása

Megtekintés
statisztika

Gyári paraméterek
visszaállítása

Paraméter beállítása
Nyelv

Nyelvválasztás
Magyar

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û

Érzékelők átnevezése:
Érzékelő1

Érzékelők átnevezése:
Érzékelő2

Név megadása:
Esőcsatorna

Név megadása:
Esőcsatorna

Választás:
Figyelmeztetés engedélyezve

Prioritás megadása
1 (Magas)

Utánfűtés megadása
0 óra

Olvadási hőmÈrséklet megadása
1,0ÙC

Készenléti, alaphőmérséklet megadása
�00,0ÙC

Nedvességszint megadása
0_

Név megadása:
Esőcsatorna

Név megadása:
Esőcsatorna

Érzékelők átnevezése:
Érzékelő1

Érzékelők átnevezése:
Érzékelő2

A Függelék
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Rendszer módosítása

A Függelék

Rendszer módosítása

Csak abban az esetben, ha 
valamely passzív (letiltott)
érzékelő újra működik.

Ha új érzékelőket és
passzív érzékelő(k)et is talál.

Ha új érzékelőket talál, de nem
található(k) passzív érzékelő(k).

Ha nem találhatók érzékelők
(A példa egy talajrendszert

mutat) 

Rendszer ellenőrzése
    <------>

Nem található
talajérzékelő!

1 érzekelő(k)
újra aktiválva!

Érzékelő hozzáadása:
Azonosító: 03ABC1

Érzékelő hozzáadása:
Azonosító: 03DEF1

Érzékelő hozzáadása:
Azonosító: 03DEF1

Érzékelő hozzáadása!

Érzékelő cseréje:
Érzékelő1 03FB2F

Érzékelő cseréje:
Érzékelő2 03FC24

Érzékelő cseréjének
megszakítása?

Érzékelő hozzáadása:
Azonosító: 03ABC1

Érzékelő hozzáadása:
Azonosító: 03DEF1

Érzékelő cseréjének
megszakítása?

Érzékelő 
kicserélve!
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Statisztika megtekintése Statisztika megtekintése

Üzemidő
3682h (ó.)

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û

Működési idő
2479h (ó.)

Reléműveletek száma
14680

Csatlakoztatott

érzékelők megtekintése
Érzékelő1 041153
Hibák 0

Érzékelő2 04115C
Hibák

A menü elhagyásához:
Nyomja meg a Û

Boot FW verzió
0020 03 03.01

Fő FW verzió
0033 03 01.01

Szöveg verzió
1011 03 01.01

E2PROM verzió
0111 03 01.01

A Függelék
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A használat közbeni leggyakrabb riasztások
Eltömődött érzékelő
Ismertetés: Ha az eltömődött érzékelő figyelmeztetés engedélyezve van, a rendszer 

riaszt, ha több mint 14 napon keresztül folyamatosan nedvességet érzékel 
   Ha a Devireg™ 850 eszköz több mint egy rendszert vezérel, és 

a prioritás használata engedélyezve lett, alacsonyabb prioritá-
sú rendszerek esetén előfordulhat, hogy a drén eltömődésére 
figyelmeztető jelzés ennél sokkal később jelenik meg  Az eltelt 
idő csak akkor lesz frissítve, ha a rendszer a területet tényleg fűti 
(azaz, ha például a magasabb prioritású rendszer nem fűt) 

Megoldás: –  Ellenőrizze az ereszeket és a lefolyókat, hátha azokban valami 
megakadályozza a hóolvadék lefolyását 

– Ellenőrizze az érzékelőket, hátha azokat eltakarja valamilyen szennyeződés 

Hiányzó érzékelő
Ismertetés: Ha a kapcsolat az érzékelővel megszakad, a Devireg™ 850 rendszer riasztja 

a felhasználót  Ezzel egyidejűleg a Devireg™ 850 eszköz automatikusan 
átkapcsolja a rendszert folyamatos kikapcsolás üzemmódba; a Devireg™ 
850 eszköz pedig várja a szükséges felhasználói beavatkozást 

Megoldás: –  Nyugtázza a hibát, és lépjen be a Telepítői terület menübe a 
menürendszerből, és válassza ki a Rendszer módosítása opciót 

– Lépjen kapcsolatba a helyi telepítővel, hogy pótolja a kieső eszközt 

Újonnan hozzáadott érzékelő
Ismertetés: Ha egy új érzékelőt ad hozzá a rendszerhez, a Devireg™ 850 riasztja a 

felhasználót, és ezzel egyidejűleg átkapcsol a folyamatos kikapcsolás 
üzemmódba  Felhasználói beavatkozás szükséges a hiba elhárításához 

Megoldás: Nyugtázza a hibát, és lépjen be a Telepítői terület menübe a 
menürendszerből, és válassza ki a Rendszer módosítása opciót 

Hibás érzékelő
Ismertetés: Ha a csatlakoztatott érzékelők leolvasása valamilyen módon nem 

megfelelő/hibás, akkor a Devireg™ 850 eszköz riaszt 

 Nem minden érzékelőhiba fedezhető fel ezzel a funkcióval!

Megoldás: –  Nyugtázza a hibát, és lépjen be a Telepítői terület menübe a 
menürendszerből, és válassza ki a Rendszer módosítása opciót 

–  Lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal, hogy pótolja a 
kieső eszközt 

Rendszer
B

Rendszer
A

A:Esőcsatorna  ˜  
ÚStandby

B:Talaj      ¯ˆı

ÚOlvasztÜs

V°lassza ki az A rendszert:

Esőcsatorna

V°lassza ki az B rendszert:

Talaj 

Riasztás megtekintése
menü

5s

A:Esőcsatorna  ˜  
B:Talaj       ¯ˆı

5s

Megtekintése és beállítása
az üzemmódnak

Megtekintése az érzékelő
méréseinek

Megtekintése és beállítása
az üzemmódnak

Megtekintése az érzékelő
méréseinek

Csak akkor látható, ha a B rendszer is telepítve lett!

A:Roof       ˜  

ÚStandby

B:Ground     ¯ˆı

ÚMelting

Select system A:

Roof

Select system B:

Ground

View alarm
menu

5s

A:Roof       ˜  
B:Ground     ¯ˆı

5s

Only vis ible when 
S ys tem B  is  ins talled!

S ys tem menu 
(S ys tem A)

A:Roof       ˜ 

B:Ground     ¯ˆı

S ys tem menu 
(S ys tem B)
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Műszaki adatok
Műszaki adatok

Feszültség:
• Devireg™ 850
• Transzformátor

18–26 VDC
180–250 VAC, 50/60 Hz

Energia felhasználás:
• Devireg™ 850
• Esőcsatorna-érzékelő(k)
• Talajérzékelő(k)

Max  3 W
Max  8 W (mindegyik)*
Max  13 W (mindegyik)*

A relé terhelhetősége:
• Terhelés riasztó relé
• Terhelés A rendszer relé
• Terhelés B rendszer relé
• Induktív terhelés minden relénél

230 V ~ 2 A
230 V ~ 15 A
230 V ~ 15 A
1 A (teljesítménytényező 0,3)

IP osztály:
• Devireg™ 850
• Esőcsatorna-érzékelő(k)
• Talajérzékelő(k)

IP 20
IP 67 *
IP 67 *

Környezeti hőmérséklet:
• Devireg™ 850
• Esőcsatorna-érzékelő(k)
• Talajérzékelő(k)

–10 °C … +40 °C
–50 °C … +70 °C*
–30 °C … +70 °C*

Érzékelő típusa: Devibus™ csatlakoztatott nedvességérzékelő(k)

Kijelzés: 2 x 16 karakteres megvilágított kijelző
Riasztófény (piros)
Megvilágított info gomb (sárga)

Méretek:
• Devireg™ 850
• Esőcsatorna-érzékelő(k)
• Talajérzékelő(k)
• Csöves talajérzékelő(k)

(Mélység x Magasság x Szélesség)
53 mm x 86 mm x 105 mm
15 mm x 23,5 mm x 216 mm*
D = 87 mm; magasság = 74 mm*
D = 93 mm; magasság = 98 mm*

Típus:
• Devireg™ 850 D850 DP-10

* Az érzékelőkkel kapcsolatos további információkat lásd az érzékelő kézikönyvében 

Műszaki adatok
 


