Felhasználási lehetôségek

Devireg 130™ sorozatú szobatermosztátok

A devireg 130 sorozatú elektronikus termosztátokat beltéri fûtések szabályozására
fejlesztették ki. Falon kívüli
modell, utólag is felszerelhetô, ezért nem igényel elôkészített, süllyesztett dobozt.

Devireg 130
A padló hômérséklete alapján
szabályozza a fûtést. A termosztát padló-hôérzékelôvel
rendelkezik, melynek adatai
alapján kapcsolja a fûtést, a
levegô hômérsékletétôl függetlenül.Elsôsorban kiegészítô fûtésekhez, ill. fürdôszobákban ajánlott.

Devireg 131
A helyiség hômérséklete
alapján szabályozza a fûtést.
A termosztát beépített levegô-hômérôvel rendelkezik,
melynek értéke alapján a kívánt hôfok beállítható. Elsôsorban kizárólagos fûtésekhez
ajánlott.

Devireg 132
Mind a helyiség, mind a padló
hômérsékletét
figyelembe
veszi a fûtés szabályozásához. Rendelkezik egy beépített hômérôvel és egy
padlóhôérzékelôvel. Olyan
helyeken javasolt, ahol a levegô hômérséklete alapján
kell a fûtést szabályozni, de a
padló hômérsékletét valamilyen okból korlátozni kell (pl.
fapadló esetében).
A termosztát elôlapjának eltávolítása után beállítható a
padló hômérsékletének maximális értéke, +20 ˚C és +50 ˚C
között. A beállítást szolgáló
potméter a termosztát jobb
felsô sarkában található.
A termosztát 16 A-ig közvetlenül képes kapcsolni!

Az Ön kereskedôje:

Max. 16 A

Max. 16 A

Max. 16 A

TECHNIKAI ADATOK
Feszültség

230 VAC +10% / -20%, 50 Hz

Teljesítmény-felvétel

Max. 5 W

Relé:
-Állandó teljesítmény
-Induktív teljesítmény

205 V ~16 A
1 A (cos. 0,3)

Padlóérzékelô:

NTC 15 kOhm 20 ˚C-on

Érzékelési értékek:
0 ˚C
20 ˚C
50 ˚C

42 kOhm
18 kOhm
6 kOhm

Hiszterézis:

~ 0,2 °C

Hômérsékleti tartományok:
-130
-131
-132

Elôlap feliratozása: 0 = 5 °C
(0) 5-45 °C
(0) 5-55 °C
(0) 5-45 °C, padlóhômérséklet beállítása: 20-50 °C

Környezeti hômérséklet:

-10 °C-tól +50 °C-ig

Fagyvédelem:

5 °C

LED kijelzô:
-Nincs fény
-Piros fény
-Zöld fény

A termosztát ki van kapcsolva
A beállított hômérséklet elérése folyamatban van
A beállított hômérséklet értékére felfûtve

IP védettség:

30

Méretek:

82 mm x 82 mm x 36 mm
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