Univerzális termosztátok
A Devireg 316™, 330™, 610™ típusai bel- és kültéri célra egyaránt használhatók
Minden termosztát különálló NTC hômérôvel rendelkezik, amit a mért felületre a kábelek közé kell elhelyezni.
Technikai adatok Devireg 316™
•
•
•
•
•

hó- és jégolvasztáshoz
esôcsatornák jégmentesítéséhez
egyéb fagyvédelemhez
DIN sínre szerelhetô kivitel
Ez a típus rendelkezik
hômérsékletcsökkentés
és hiszterézis (ki/be kapcsolás
között beállítható hômérséklet
különbség) funkcióval.

Feszültség

180-250 VAC ~ 50/60 Hz

Relé:
-Állandó teljesítmény
-Induktív teljesítmény

250 V ~16 A
3A

Érzékelô

NTC 15 kOhm 25 ˚C-on

Állítható hiszterézis:

0 °C és 6 °C között

Éjszakai csökk. üzemmód

0 °C és 8 °C között

Hômérsékleti tartományok:

-10 °C-tól +50 °C-ig

Környezeti hômérséklet:

-10 °C-tól +50 °C-ig

IP védettség:

IP 20

Méret:

szélesség: 52 mm

Technikai adatok Devireg 330™
• hûtôházak aljzatának
fagyvédelme
• csövek fagyvédelméhez
• esôcsatornák jégmentesítéséhez
• DIN sínre szerelhetô kivitel
• programozó órával, fix 5 °C-os
hômérséklet csökkentés érhetô el

Feszültség

180-250 VAC ~ 50/60 Hz

Relé:
-Állandó teljesítmény
-Induktív teljesítmény

250 V ~16 A
3A

Érzékelô

NTC 15 kOhm 25 ˚C-on

Fix hiszterézis tartomány:

~ 0,4 °C és 1.5 °C között

Hômérsékleti tartományok
a megadott értékhatárok
alapján választhatóak:

-10 °C-tól +50 °C-ig
+5 °C-tól +45 °C-ig
+15 °C-tól +30 °C-ig
+30 °C-tól +90 °C-ig
+60 °C-tól +160 °C-ig

Környezeti hômérséklet:

-10 °C-tól +50 °C-ig

IP védettség:

IP 20

Méret:

szélesség: 36 mm

Programozó óra

Technikai adatok Devireg 610™
•
•
•
•
•

csövek fagyvédelméhez
hó- és jégolvasztáshoz
hûtéshez
falra és csôre szerelhetô kivitel
beépített kapcsolóval rendelkezik

Feszültség

180-250 VAC ~ 50/60 Hz

Relé:
-Állandó teljesítmény
-Induktív teljesítmény

250 V ~10 A
3A

Érzékelô

NTC 15 kOhm 25 ˚C-on

Fix hiszterézis:

~ 0,4 °C

Hômérsékleti tartományok:

-10 °C-tól +50 °C-ig

Környezeti hômérséklet:

-10 °C-tól +50 °C-ig

IP védettség:

IP 44

Méretek:

100 mm x 69,5 mm x 45 mm
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