
18 Termék katalógus

DEVIreg™ 530

Szobatermosztát

NC = nincs használatban

vireg™ 530

Terhelés max. 15 A 

NC = nincs használatban

evireg™ 531

Terhelés max. 15 A 

NC = nincs használatban

Padlóh

k

Terhelés max. 15 A 

Műszaki adatok:

• Feszültség 220-240 V
• Relé teljesítmény 15 A ~ 230 V
• Induktív teljesítmény 4 A (teljesítmény faktor 0,3)
• Teljesítmény felvétel max 0,25 W
• Hiszterézis +/- 0,2°C
• Környezeti hőmérséklet -10°C - +30°C
• IP osztály IP 31
• Méretek 85 x 85 x 47 mm
• Visszajelző LED dióda (piros/zöld)
• Padlóérzékelő NTC; kéteres vezetéken 
• Érzékelő ellenállása a 42 kΩ/0°C
   hőmérséklet függvényében 18 kΩ/20°C
 15 kΩ/25°C
  6 kΩ/50°C
• Tanúsítvány DEMKO, NEMKO, SEMKO, CE

DEVIreg™ 530-as sorozat

Elektronikus termosztát elektromos padlófűtés szabályozásához. A DEVIreg™ 530 sorozat süllyesztet-
ten szerelhető, beltéri felhasználásra lakó-, hotel-, köz- és irodaépületekbe. A készenléti állapotban 
történő fogyasztás az új technológiának köszönhetően különösen alacsony. Különböző érzékelő 
változatokkal kapható az igényektől függően.
DEVIreg™ 530:  Padlóérzékelővel rendelkező padlófűtés szabályozó. Elsősorban kiegészítő fűtéshez 

ajánlott, vagy olyan helyre, ahol a termosztát a szobán kívül kerül elhelyezésre (leg- 
gyakrabban fürdőszobai fűtés esetén).

DEVIreg™ 531:  Levegőérzékelővel rendelkező szobahőmérséklet szabályozó. Elsősorban kizárólagos 
fűtéshez ajánlott.

DEVIreg™ 532:  Levegő és padlóérzékelővel rendelkező termosztát szobahőmérséklet szabályozásá-
hoz, valamint a padló hőmérsékletének korlátozásához. Elsősorban bonyolultabb fűté-
si rendszerek és fa padló esetén ajánlott (a termosztát a levegő hőmérséklete alapján 
kapcsol, de ha a padló eléri a beállított értéket kikapcsolja a fűtést).

Cikkszám Típus Érzékelő típusa Beállítás Hőm. tartomány Padlóhőm.

140F1030 DEVIreg™ 530 Padlóérzékelővel Skála (0-5) (0) 5 °C - 45 °C

140F1034 DEVIreg™ 531 Levegőérzékelővel Celsius fok (0) 5 °C - 35 °C

140F1037 DEVIreg™ 532 Kombinált érzékelővel Celsius fok (0) 5 °C - 35 °C 20 °C - 50 °C

DEVIreg™ 530 sorozat termékprogram:

Bekötési rajzok:

DEVIreg™ 530  DEVIreg™ 531  DEVIreg™ 532

Padló-
hőmérséklet
korlátozó

NC : nincs bekötve


