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devireg® 610

 LT Montavimo instrukcija
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Paskirtis:
devireg® 610 yra elektroninis termostatas, skitras reguliuoti 
šildymui ir šaldymui nuo -10°C iki +50°C.
devireg® 610 yra atsparus drėgmei (IP 44), gali būti naudojamas 
drėgnose patalpose ir lauko sąlygomis.
devireg® 610 turi įmontuotą dviejų polių jungiklį, todėl jam 
nereikalingas papildomas išorės jungiklis.
devireg® 610 tiekiamas su NTC sensorium - 2,5 m ilgio laidu, 
kuris gali būti pailgintas iki 50 m, esant 1,5 mm2 jungiamam 
kabeliui ir tai neturės įtakos termostato reguliavimo tikslumui. 
Jungimo kabelis neturi būti klojamas lygiagrečiai aukštos įtam-
pos kabeliui, kad išvengtume trukdžių. Tvirtinimas - stacionarus, 
pajungimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Montavimas:
1. Prieš nuimdami termostato dangtelį, pastatykite reguliatorių
  minimaliai temperatūrai, pvz. -10°C.

2. Instaliuojant voniose ir pan., turi būti išlaikytas minimalus
  atstumas nuo vandetiekio vamzdžių, kaip reikalauja elektros 
  instaliacijų taisyklės.

3. Atsuktuvu ir plaktuku išlaužiama štampuota diafragma,   
  skirta jungiamajai tarpinei.

4. Termostatas tvirtinamas vertikaliai ant sienos, varžtai 
  apsaugomi pridedamais kištukais.

5. Jei sensorius yra klojamas į užpilamą skiedinį ar gali būti 
  rispaustas, jis dedamas į apsauginį vamzdelį.

6. Termostato instaliavimui žiūrėkite diagramą, pasirinkite 
  funkciją (šildymas ar šaldymas).

7. Uždarius termostato dangtelį, patikrinkite, kad reguliatorius
  pilnai reguliuoja visą temperatūros skalę, t.y. nuo  -10 iki +50°C.
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Papildomi priedai prie devireg® 610:

- tvirtinimo ant vamzdžių detalės.
- lauko sensorius naudojimui su termostatu.

Lauko sensoriaus montavimas:
 
1. Išimkite kamštukus iš termostato ir sensoriaus.

2. Įmontuokite juodą jungiamosios tarpinės antgalį į sensoriaus  
 skylę, po to įsukite tarpinę į termostato skylę.    
 Pasukite išorės sensorių, kol užsikirs trys maži kabliukai.

3. Prijunkite NTC sensorių prie NTC įėjimo gnybtų minkštu   
 montavimo laidu (pvz. Ø 0,25 mm2).

4. Pritvirtinkite išorės sensorių ir termostatą atskirai varžtais ar  
 klipsais.
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Šaldymas:

Šildymas:
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Veikimo kontroliavimas:
Jeigu šildymas neįsijungia įjungus termostatą, patikrinkite 
pagrindinį maitinimo šaltinį ir saugiklius.

Gedimo atveju:
Skirta elektrikui!

Veikimo kontroliavimas:

•	 Patikrinkite įtampą ant 1 ir 2 gnybtų.

•	 Priveržkite gnybtus 1 ir 5.

•	 Pamatuokite šildymo kabelio varžą ir apskaičiuokite 
išėjimą pagal formulę:

P =
U2

=
52900

W (230 V)
R R

•	  Pagal apskaičiuotą išėjimą šildymo kabelio tipas gali būti 
nustatytas Devi kataloge.

•	 Jei sensoriaus laido gnybtai 6 ir 7 atjungti, indikatorius 
šviečia raudonai ir termostatas turėtų įsijungti. Jeigu ne,    
- termostatas brokuotas.

•	 Matuojant sensorių ommetru, turi būti gaunama pastovi 
varža lyginant su atitinkama temperatūra pagal jautrumo 
skalę, žiūr. techninius duomenis.

•	 Jei sensorius yra užtrumpintas, indikatorius užsidega 
žaliai ir termostatas turėtų išsijungti. Jei ne, - termostatas 
brokuotas.

Defekto paieška
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Techniniai duomenys

Temperatūros režimas -10°C to +50°C

Įtampa 180 - 250 V ~ 50 Hz

Srovė Cos φ = 0,3 max. 2 A  

Pramušimo srovė 10 (3) A

Histerezė 0,4°C

Veikimo temperatūra -30°C to +50°C

Atsparumas drėgmei IP 44

Sensorius NTC 15 kΩ prie 25°C

Jautrumo skalė -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.
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Jūs nusipirkote deviheat® 
sistemą, kuri, mūsų 
įsitikinimu, 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 vadovauja-
mės bendrosiomis produk-
to patikimumo taisyklėmis, 
nustatytomis direktyvoje 
85/374/CEE, ir atitinkamais 
vietiniais  įstatymais. 
 
Devi teikia garantijas 
deviflex® šildymo 
kabeliams ir devimat® 
šildymo kilimėliams 10 
metų laikotarpiui, o kitiems 
Devi gaminiams - 2-ms 
metams.

Garantija galioja tik tuo 
atveju, jeigu garantijos ser-
tifikatas yra teisingai pagal 
instrukcijas užpildytas, o ga-
mino 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 
lietuvių kalba ir su Lietuvos 
ISO kodu viršutiniame 
kairiajame pirmojo instalia-
vimo instrukcijos puslapio 
kampe.

Devi įsipareigoja nemoka-
mai sutaisyti arba pateikti 
naują gaminį vartotojui, be 
papildomų išlaidų, susijusių 
su taisymu. Jei pasitaikys 
brokuotas devireg® ter-
mostatas, 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 pagrįstas vartotojų 
pretenzijas.

DEVI Garantija
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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:


