Devireg 550™
Intelligens programozható termosztátok

Az intelligens termosztát
Míg a hagyományos programozó órával kombinált termosztátok a fûtés idôre
történô ki- és bekapcsolását
teszik lehetôvé, addig a
devireg 550-es készülék a
kért idôpontra a kívánt hômérsékletre fûti a rendszert.
Beépített memóriája segítségével optimálisan alkalmazkodik a helyiség adottságaihoz.
Fontosabb tulajdonságok:
• Speciálisan elektromos
padlófûtéshez fejlesztették
• Padló és beépített levegôhômérséklet-érzékelôvel
rendelkezik
• 16 A közvetlenül kapcsolható
• ESCI intelligens rendszer
• Falba süllyesztett kivitel
• Beépített, heti ciklusú
idôprogramozás
• Egyetlen gombbal állítható
• Háromféle vezérlési mód:
csak padlóhômérséklet
alapján
csak levegôhômérséklet
alapján
padló- és levegôhômérséklet alapján

A Devireg 550 dinamikusan
képes mind a padló, mind a
levegô hômérsékletének szabályozására, hogy a lehetô
legjobb komfortérzetet a leggazdaságosabb üzemeléssel
biztosítsa. A Devireg 550
készülék beüzemelése elsô
napjaiban képes arra, hogy
felmérje a helyiség viszonyait, és azoknak megfelelôen alakítsa ki a leggazdaságosabb fûtési megoldást, majd ezt memorizálja.
Kiemelkedik abban is, hogy
memóriája rugalmas, folyamatosan érzékeli a helyiségben lezajlott változásokat, és ezek alapján a fûtés szabályozását állandóan
hozzáigazítja a helyiség adottságaihoz.

KAPCSOLÁSI RAJZ

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE A KIJELZÔN
A devireg 550 típusú termosztát használata:
A nyomógomb mindkét irányban forgatható
vagy nyomható/nyomva tekerhetô

Programozó jele

Szobahômérséklet
beállított érték alatt

Fagyvédelem jele
Hôm. fok jelzô
Szám kijelzô az idô,
hômérséklet, szöveg,
stb. mejelenítésére

Délelôtt, délután jelzése
12 órás ciklusnál
24 órás gyûrû,
amely az aktuális és
a programidôt mutatja.

A hét napjai
Aktuális idô jelzése

-Hálózatba kötési lehetôség:
A termosztátok egymással
hálózatba köthetôk (max. 31
db-ig).
Egy devireg 550-est kijelölve
a többi hálózatba kötött termosztát fôbb paraméterei
egy pontról állíthatóak. Ezenkívül még Devicom program
segítségével a termosztátokat számítógéppel összekötve az összes paraméter láthatóvá, állíthatóvá válik, akár
távolról az interneten keresztül is.

Az Ön kereskedôje:

Óra állításának jelzése

Programozó jele

Hômérsékleti tartomány:

+5 °C-tól +35 °C-ig, vagy kikapcsolva

Maximális padlóhômérséklet értéke:

+20 °C-tól +50 °C-ig

Feszültség:

180-250 V 50/60 Hz

Terhelhetôség:

250 V~16 A

Terhelés:

cos ϕ = 0,3 max. 1 A

Fogyasztás:

< 50 mW

Beépített elem hálózat nélkül:

> 100 óra

Hômérséklet-csökkentés lehetôsége:

0 °C-tól -15 °C-ig

Korrekciós érték:

-5,5 °C-tól +5,5 °C-ig

IP védettség:

IP 30

Érzékelô tipusa:

NTC ellenállás

Érzékelô értéke:

15 kOhm / 25 °C
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