
devireg® 330

LT      Montavimo instrukcija



Pritaikymas:
devireg® 330 skirtas kambarių, šaldymo patalpų, grindų, apsaugos 
nuo šalčio ir sniego tirpinimo, stogų latakų ir lietvamzdžių sistemų 
temperatūros kontroliavimui, taip pat pramoniniams tikslams.

Veikimas:
devireg® 330 yra elektroninis termostatas, kuris gali žeminti tem-
peratūrą nakčiai, pritaikytas instaliuoti paskirstymo spintose, kurių 
mažiausias aukštis 52 mm, bei kabinti išorėje ant DIN kabiklių.

Montavimas:                                           
1.   Tvirtinimas turi būti pastovus. devireg® 330 turi būti  

tvirtinimas per išorinį jungiklį.

2.  Temperatūra žeminama 5°C, kai gnybtai 3 ir 6 užtrumpinami, 
atsižvelgiant į išorinio jungiklio padėtį (3 pav.).

     
3.  Termostatas turi būti tvirtinamas ant nevibruojančio paviršiaus.

4.   Sensoriaus blokas tvirtinamas ant vidaus sienos, maždaug 1,5 m 
aukštyje nuo grindų, atokiau nuo radiatorių, durų ir langų, taip, 
kad jo nepasiektų skersvėjai arba tiesioginiai saulės spinduliai.

5.  Termostato ir sensoriaus sujungimas daromas per 1,5 mm ins-
taliavimo kabelį. Kabelio ilgis gali būti iki 50 m. Jungties kabelio 
negalima tiesti lygiagrečiai su aukštos įtampos kabeliais, nes tai 
gali sukelti pašalinius trukdžius.

6.   Jei sensorius turi būti įbetonuojamas arba jį gali suspausti, jis 
dedamas į apsauginį vamzdelį.

7.  Dideli kontaktoriai ar kiti įrengimai, skleidžiantys stiprų elektro-
magnetinį lauką, negali būti tvirtinami šalia elektroninės dalies.

8.  Elektrinio pajungimo schema parodyta 3 pav.
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Naktinė žeminimo 
funkcija
5°-45°C ir 15°-30°C

Vienu taimeriu galima kontroliuoti keletos termostatų naktinio 
žeminimo funkciją.



Veikimo reguliavimas:
Jei, įjungus termostatą, kabelis nešyla, reikia patikrinti 
elektros srovės šaltinį.

Gedimo atveju:
Skirta elektrikui!

Veikimo patikrinimas:

- Patikrinkite įtampą gnybtuose 3 ir 4.

- Priveržkite gnybtus 1 ir 4.

- Pamatuokite varžą šildymo kabelyje ir apskaičiuokite 
išėjimo galingumą:
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Pagal apskaičiuotą išėjimą, iš DEVI katalogų galima nustatyti 
šildymo kabelio tipą.

- Jei sensoriaus laidinės jungtys 7 ir 8 pašalinamos, 
indikatorius šviečia raudonai ir termostatas turi įsijungti.           
Jei ne - termostatas sugedęs.

- Matuojant sensoriaus varžą ommetru, turėtų būti pastovi 
varža, lyginant su išorės temperatūra, žiūrėkite techninius 
duomenis.

- Jei sensoriaus gnybtai 7 ir 8 užtrumpinami, turėtų degti 
žalia šviesa ir termostatas išsijungia. Jei ne - termostatas 
sugedęs.

Defekto paieška



Techniniai duomenys

Temperatūros skalė: nuo +5°C iki +45°C

Įtampa: 180 - 250 V~ 50 Hz

Srovė: cos φ = 0,3 Max. 2 A

Varžinė apkrova: 16A / 3600W

2 ir 5 gnybtų pramušimo 
riba:

16 A, 250 V

1 ir 2 gnybtų pramušimo 
riba:

10 A, 250 V

Naktinė žeminimo funkcija 
5°-45°C ir 15°-30°C:

5°C

Veikimo temperatūra: -10° - +50°C

Apsauga nuo drėgmės: IP 20

Sensoriaus blokas: NTC 15 kΩ prie 25°C

Sensoriaus varža:  -10°C
     0°C 
+25°C
+50°C

66 kΩ
42 kΩ
15 kΩ

6 kΩ

Šviesos indikatorius:
Nešviečia
Raudona

Žalia

Sistema išjungta.
Šildymas įjungtas, bet 
dar nepasiekta nustatyta 
temperatūra.
Pasiekta nustatyta tempe-
ratūra, šildymas išjungtas.



Devi Garantija

Jūs nusipirkote deviheat® 
sistemą, kuri, mūsų įsitikini-
mu, pagerins jūsų namuose 
komfortą ir bus ekonomiška.

deviheat® visapusiškai 
išsprendžia šildymo 
problemas, panaudojant 
deviflex® šildymo kabelius 
ar devimat® šildymo kilimė-
lius, devireg® termostatus ir 
devifast montavimo juostas.

Tačiau, jeigu netikėtai iškiltų 
problemų su Jūsų šildymo 
sistema, mes, DEVI, esantys 
Europos Sąjungos tiekėjais ,  
kartu su gamybiniais padali-
niais Danijoje vadovaujamės 
bendrosiomis produkto 
patikimumo taisyklėmis, 
nustatytomis direktyvoje 
85/374/CEE, ir atitinkamais 
vietiniais  įstatymais. 
 
DEVI teikia garantijas 
deviflex® šildymo kabeliams 
ir devimat® šildymo kilimė-
liams 10 metų laikotarpiui, 
o kitiems DEVI gaminiams 
- 2-ms metams.

Garantija galioja tik tuo 
atveju, jeigu garantijos 
sertifikatas yra teisingai 
pagal instrukcijas užpildytas, 
o gamino defektą apžiūrėjo 
arba gaminys buvo pateiktas 
įgaliotajam DEVI atstovui.

Atkreipkite dėmesį į tai, jog 
tam, kad garantija galiotų, 
reikia, kad įrašai garantijos 

sertifikate būtų padaryti lie-
tuvių kalba ir su Lietuvos ISO 
kodu viršutiniame kairiajame 
pirmojo instaliavimo instruk-
cijos puslapio kampe.

DEVI įsipareigoja nemoka-
mai sutaisyti arba pateikti 
naują gaminį vartotojui, be 
papildomų išlaidų, susijusių 
su taisymu. Jei pasitaikys 
brokuotas devireg® termos-
tatas, DEVI nemokamai ir be 
nepagrįsto delsimo sutaisys 
gaminį.

DEVI garantija negalioja 
instaliacijoms, kurias atliko 
neįgalioti elektrikai, instalia-
cijoms, atliktoms pagal kitų 
pateiktus brėžinius, taip pat 
neteisingai eksplotuojant, 
sugadinant ar instaliuojant.
Tokiais atvejais iš DEVI 
galima reikalauti patikrinti ir 
pašalinti bet kokius defektus, 
užsakovui pilnai apmokant 
remonto darbus.

DEVI garantija galioja tik 
apmokėtai  įrangai.

Visais atvejais mes, DEVI, 
garbingai, efektyviai ir greitai  
atsižvelgsime į visas pagrįs-
tas vartotojų pretenzijas.
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DANFOSS UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius 
Tel:  (8-5) 2105740
Faks: (8-5) 2335355
www.devi.lt

Pavardė:

Telefonas:

Garantijos Sertifikatas
DEVI Garantija suteikiama:

Adresas:

Pašto indeksas:

Dėmesio!
Kad Devi Garantijos sertifikatas galiotø, pastarasis turi
bûti teisingai uþpildytas. Þiûrëkite sàlygas kitoje pusëje.

Tiekėjo antspaudas:

Elektrikas instaliuotojas:

Termostato tipas:

Sumontavimo data:

Prekės kodas:


