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DEVIreg™ Opti

Нов електронен терморегулатор
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Съдържание

1. Въведение : Обща концепция и описание

2. Функционалност : Функции и характеристики

3. Инструкции за монтаж и експлоатация

4. Техническа/Маркетинг информация

5. Конкурентни продукти
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Продуктово сравнение –
Индивидуални управления

Ниско Високо
Ценово 

равнище

Висок клас

Нисък клас

Функционалност
Основни функции : 

1) Енергоспестяване

2) Дизайн / Цветове

3) Wi-Fi / Свързаност

4) Интуитивност
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DEVIreg™ Opti
Наличен от Май 2018

Функционалност : Функции и характеристики

Предимства :

• Изпълнява изискванията на Европейската 
директива Eco design

• Функция отворен прозорец

• PWM – регулация

• Седмичен таймер

• Ниска консумация в режим готовност

• Изписва текущата температура в помещението

В съответствие         
със стандарти :

• EN/IEC 60730-1
• EN/IEC 60730-2-9

Тестван от :
• EN/IEC 60730-1

Сертификация :
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• Кратко ръководство
под формата на меню

• Инструкции за монтаж

• 1. Въведение

• 2. Технически спецификации

• 3. Инструкции за безопасност

• 4. Инструкции за монтаж

• 5. Икони на екрана

• 6. Конфигуриране

• 7. Настройки и активиране на 
управление с въздушен сензор

• 8. Гаранция

• 9. Инструкции за рециклиране

Документация

Инструкции за монтаж и експлоатация
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Дисплей и бутони

№ Бутон Описание

1 ON / OFF бутон

2
Стрелки надолу / 

нагоре

3
Бутон избор 

режим

4 Бутон таймер

Символ Описание Символ Описание

Избор на                        

ден от седмицата

Отоплението е 

включено

Часовник 

час:минута                     

24 ч. формат

Защита от 

промяна

Температура на 

пода

Отворен 

прозорец

Температура на 

въздуха

Текуща 

температура

Режим ваканция
комфортна 

температура

Режим таймер
икономична 

температура

Ръчен режим аларма / грешка

Режим защита от 

замръзване

Текущ период в режим таймер 

(отбелязва се с - )
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Работа с терморегулатора

Функция Бутон Описание

Включване / 

Изключване на 

терморегулатора

Задръжте бутона вкл. 

/ изкл. За 2 секунди

Терморегулаторът се включва и се 

изписва текущата температура и 

други настройки

Избор на режими

Натиснете бутон : Показва различните режими в 

следния ред :                                                     

Таймер / Ръчен / Ваканция / Защита 

от замръзване

Натиснете бутон :
Повишава зададената стойност на 

желаната температура

Натиснете бутон :

Намалява зададената стойност на 

желаната температура

Температура на 

пода

Натиснете 

едновременно бутони 

:

Задръжте 8 секунди. На екрана се 

изписва текущата температура на 

пода и се появява иконата :                                                                     

Настройка на 

температурата

Функция Бутон Описание

Защита от промяна

Задръжте 

едновременно бутони :

За да активирате / Деактивирате 

защитата от промяна задръжте бутоните 

за 8 секунди, след което на екрана ще се 

появи иконата : 

Възстанови 

заводски настройки

Задръжте 

едновременно бутони : Изключете терморегулатора и задръжте 

бутоните за 10 секунди. Ще се появи 

обратно броене от 5...

Настройка на 

режим таймер

Натиснете бутон :

Показва отделните настройки на режим 

таймер. Активно е във всеки режим.
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Съобщения за грешки / аларми

Тип грешка № Описание Решение

Подовия сензор е 

даден на късо
Е1

Подовия сензор измерва високи 

стойности на температурата

Свържете се с местното 

представителство

Подовия сензор е 

прекъснат
Е2

Подовия сензор измерва ниски 

стойности на температурата

Свързан ли е подовия сензор? Ако е 

свързан се свържете с местното 

представителство

Подовия или 

въздушния сензор 

са дадени на късо

Е3

Подовия сензор измерва високи 

стойности на температурата                        

( > 50˚C )

Изключете терморегулатора да изтине. 

В случай че грешката продължава да се 

изписва се свържете с местното 

представителство

Подовия или 

въздушния сензор 

са прекъснати

Е4

Подовия сензор измерва ниски 

стойности на температурата                   

( < 0˚C )

Изключете и включете 

терморегулатора. В случай че грешката 

продължава да се изписва се свържете с 

местното представителство

Изтощена 

батерия

Батерията е изтощена или 

липсва. Необходимо е да се 

подмени.

Свържете се с местното 

представителство
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• Първоначална настройка 

• Ръчен режим

• Режим таймер

• Режим ваканция

• Защита от замръзване

• Възтановяване заводски настройки

• Кратки инструкции

• Описание на иконите

• Защита от промяна

Всекидневни операции

Еднократна операция

Съдържание на менюто
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Първоначална настройка 
Използване на предварителни настройки

DEVIregTM Opti е готов за работа със следните

Зададени предварителни настройки : 

• Използване на подов сензор

• Таймера е настроен на режим P3: 

От понеделник до петък : 4 периода на ден
Събота и неделя: 2 периода на ден (P1+P2)

• Максимална температура на пода : 33°C

• Минимална температура на пода : 23°C

• Комфортна температура : 27°C

• Икономична температура : 20°C

P1                       

Работни дни

P2                        

почивни дни

Понеделник 

до Неделя

Понеделник 

до Неделя

Понеделник 

до Петък

Събота и 

Неделя

Сутрин 06:00-08:00 Комфортна Комфортна Комфортна Комфортна

Обяд 08:00-16:00 Икономична Комфортна Икономична Комфортна

Вечер 16:00-22:30 Комфортна Комфортна Комфортна Комфортна

Нощ 22:30-06:00 Икономична Икономична Икономична Икономична

                             P3                                                     

Понеделник до Петък : P1                             

Събота и Неделя : P2  
Програми

Дни

В случай че предварително зададените настройки съответстват на Вашите предпочитания 

единственото което трябва да направите е да настроите ден от седмицата и час. 

17˚C 20˚C

Комфортна 

температура :

Икономична 

температура :

Въздушен и подов сензор Подов сензор

21˚C 27˚C
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• От меннюто на инсталатора можете да 
излезете по всяко време като натиснете 
бутона  ON/OFF

• В случай че предварителните настройки Ви 
допадат, можете да излезете от менюто на 
инсталатора след стъпка 3.

• Отделните менюта в помощника за 
инсталация са означени с : P01, P02, P03, 
P04 и т.н.

• За да преминете към следващото меню от 
помощника за инсталация, натиснете 
бутона  

Първоначална настройка 
Стъпки на менюто :

№ Параметър Възможни стойности
Заводска 

настройка

P01 Настрой време (час) 0-24 00:

P02 Настрой време (минути) 0-60 :00

P03 Настрой ден от седмицата Понеделник до Неделя Понеделник

P04 Избор на тип управление 

01 : Въздушен и подов сензор              

02 : Само подов сензор                    

03 : Само въздушен сензор

02

P05
Максимална температура 

на пода

20-35˚С                                           

(само при избор на 01 или 02 

при типа управление) 

33

P06 Функция отворен прозорец
0 : Изключено                                                 

1 : Включено
1

P07
Функция защита от 

замръзване

0 : Изключено                                                 

1 : Включено
1

P08
Задай температура на 

защита от замръзване
5-9˚С 5

P09
Задай минимална 

температура на пода

0 : Изключено                                                 

1 : Включено
0

P10
Минимална температура на 

пода
18-29˚С 23

P11 Помощник за инсталация
0 : Изключено                                                 

1 : Включено
0
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• Настройка на час (hh:) с помощта 
на  бутоните нагоре и надолу.

• Преминете към следващото меню с 
натискане на бутон М

• По всяко време можете да влезете 
в настройките за времето ако 
терморегулаторът е включен и 
натиснете бутона           веднъж

Първоначална настройка
Стъпка : P01 – настройка на време / час
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• Настройка на минути (:mm) с 
помощта на  бутоните нагоре и 
надолу.

• Преминете към следващото меню 
с натискане на бутон М

Първоначална настройка
Стъпка : P02 – настройка на време / минути
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Първоначална настройка
Стъпка : P03 – настройка на ден от седмицата

• Настройка на ден от седмицата   
с помощта на  бутоните нагоре 
и надолу.

• Преминете към следващото меню 
с натискане на бутон М
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Изберете един от типовете регулиране като 
натиснете бутона нагоре

• 01: Въздушен и подов сензор

• 02: Само с подов сензор

• 03: Само с въздушен сензор (след акто 
счупите защитата)

Настройките Ви са запаметени автоматично    
(не е необходимо потвърждаване)

Първоначална настройка
Стъпка : P04 – промяна на типа управление
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• Фабрично е зададена стойност на максималната 
температура на пода от 33˚С

• Ако желаете да я промените трябва да натиснете 
бутона нагоре       за да я увеличите или бутона 
надолу       за да я намалите.

Задаването на максимална температура на пода 
(5-45˚С) е възможно само след счупване на 
защитата от задната страна на терморегулатора и 
трябва да се използва само при отопление в под 
цимент или замазка.

Първоначална настройка
Стъпка : P05 – промяна на максимална температура на пода
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Първоначална настройка
Стъпка : P05 – счупване на защитата

• Внимание: Ако желаете да управлявате 
отоплението само по температура на 
въздуха или да увеличите максималната 
допустима температура на пода над 
+35°C е необходимо да счупите 
защитната пластмаса от задната страна 
на дисплея.

• След което ще е възможно да увеличите 
максималната температура на пода до 
+45°C. (Уверете се че подовата настилка 
ще издържи на това увеличение).
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• Фабрично е включена тази функция

• Функция отворен прозорец спира отоплението за 
30 минути след като засече рязко понижение в 
температурата.

• Изберете една от опциите използвайки бутоните     

и         .

0: Изключено

1: Включено

Първоначална настройка
Стъпка : P06 – функция отворен прозорец
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• Фабрично е включена на +5°C

• Функция предотвратява възможността в 
помещението температурата да падне под 
зададената стойност.

• Изберете една от опциите използвайки бутоните     

и         .

0: Изключено

1: Включено

Първоначална настройка
Стъпка : P07 – функция защита от замръзване
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• Ако защитата от замръзване е активирана, може 
да се зададе нейната стойност  с помощта на 
бутоните        и        в диапазона от +5°C до 
+9°C.

• Заводската настройка е +5°C .

Първоначална настройка
Стъпка : P08 – функция защита от замръзване /                      
промяна на температурата
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• Фабрично тази функция е изключена

• Тази функция осигурява на потребителя 
постоянно топъл под (пренебрегвайки заданията 
за температура на въздуха) 

• Изберете една от опциите използвайки бутоните     

и         .

0: Изключено

1: Включено

Меню P09 и P10 са достъпни само ако в меню P04
е избран тип управление по въздушен и подов 
сензор.

Първоначална настройка
Стъпка : P09 – минимална температура на пода
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• Фабрично е зададена стойност от +23°C

• Може да промените зададената стойност като 
натиснете бутона      за да я увеличите или 
натиснете бутона      за да я намалите.

Тази промяна е възможна само когато в меню P09 
е избрана опцията 1 - Включено.

Първоначална настройка
Стъпка : P10 – минимална температура на пода -
избор на температура
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Можете да излезете от менюто като 

задържите бутона         за 2 сек.

Първоначална настройка
Стъпка : P11 – помощник за инсталация

• Фабрично тази функция е включена.

• В случай че спре токът, помощникът за 
инсталация няма да се включи ако не сте 
избрали опция 1 : Включено

• Изберете една от опциите използвайки бутоните     

и         .

0: Изключено

1: Включено
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• За да излезете от първоначалните настройки 
натиснете бутона         за да ги потвърдите.

• Сега следва да изберете режима на работа с 
помощта на бутона       . Налични са следните 
режими :

• Ръчен

• Таймер

• Ваканция

• Защита от замръзване

След първоначална настройка
Всекидневни настройки :
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Избор на режим
Ръчен режим :

• Ако изберете ръчен режим температурата ще се поддържа по стойността 
избрана от потребителя

• Можете да променяте температурата с помощта на бутоните       и

• Не е необходимо да потвърждавате, просто задайте температура.
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• Ако искате да включите режим таймер натиснете 
бутона      докато на екрана се появи символа 

• Терморегулаторът има предварително зададени 
3 (три) програми (P1, P2 и P3).

• Заводската настройка е P3

Избор на режим
Режим таймер :
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Избор на режим
Режим таймер – Програма P1:

• Избор между три възможни програми :

• P1 : от Понеделник до Неделя – 4 периода на ден

• P2 : от Понеделник до Неделя – 2 периода на ден

• P3 : от Понеделник до Петък – 4 периода на ден

Събота и Неделя – 2 периода на ден   (P1 + P2)
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• Изберете една от следните настройки, като натискате 
бутона            докато иконата за настройка на 
таймера премигва, след което изберете желаната 
настройка с помощта на бутони       и        .

Тирето ( - ) 
посочва 
активния период

Избор на режим
Режим таймер – Програма P2:
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Температура °C

Време

Икономична 17°C

Комфортна 21 °C

06:00 08:00 16:00 22:30 06:00

Избор на режим
Режим таймер :

• Режим таймер Ви позволява да променяте предварително зададените 
настройки на таймера.

• Можете да променяте както предварително зададените стойности на 
комфортна и икономична температура така и самите периоди.
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Избор на режим
Режим таймер - предварителна настройка

• В режим таймер, за промяна на текущата програма задръжте 
бутона таймер за 2 секунди. 

• Когато на екрана се появи номера на програмата (например P3) 
натиснете бутона таймер още веднъж, за да го настроите. 

• Първо настройте часът и минутите за всички периоди а след             
това комфортната и икономична температура за тях, посредством 
бутони  нагоре       и надолу       .

• Натиснете бутона таймер за да преминете към следваща            
стойност / период. 

Излизане от менюто: изчакайте 3 секунди или натиснете бутона M
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• В режим Ваканция можете да зададете конкретна температура 
(10-20°C) за конкретен период от време (1-99 дни). 

• За да активирате режим ваканция натиснете бутона М докато на 
екрана се появи символа

• Натиснете бутона таймер докато на екрана се появят броя дни на 
отсъствие. Може да ги промените с помощта на стрелките надолу и 
нагоре.

• Натиснете бутона таймер веднъж или повече за да настроите 
желаната температура с помощта на стрелките нагоре / надолу.

• Не е необходимо да потвърждавате допълнително.

Избор на режим
Режим Ваканция
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Избор на режим
Режим против замръзване

• Режим против замръзване подсигурява, че температурата 
няма да падне под зададената стойност.

• Предварително зададената стойност е +5°C и може да се 
променя от менюто на инсталатора в диапазон от +5 до 
+9°C

• Ако желаете да включите режим против замръзване, 
натискайте бутона М докато на дисплея се появи 
символът
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Конструкция
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Визия спрямо DEVIreg™ Touch
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DEVIregTM Opti

• O: Operational

• P: Programmable

• T: Timer / Technological

• I: Inverted display

Цена Дизайн

ECO-директива UI

Технически параметър Стойност

Обявено напрежение 220-240 V~ 50/60Hz

Консумация в режим готовност <0,5W

Товар :

активен товар 13А/2990W при 230V

индуктивен товар 1A (cosΦ = 0,3)

Управление PWM

Околна температура от 0˚C до +35˚C

Защита от замръзване
от +5˚C до +9˚C                                                           

(+5˚C по подразбиране)

Максимална температура на пода от +15˚C до +35˚C      (+45˚C)

Температурен обхват 
от +15˚C до +35˚C (с въздушен сензор)                                  

от +15˚C до +45˚C (с подов сензор) 

Температура на съхраняване от -20˚C до +60˚C 

Максимално допустимо              

сечение на кабелите
1x 4,0mm² и 2x2,5mm²

Температурна устойчивост                                             

на деформация
+75˚C

Степен ан замърсяване 2 (домашна употреба)

Тип контролер 1B

Софтуерен клас A

IP клас на защита 21

Клас на уреда Class II

Размери (В/Ш/Д) 85mm x 85mm x 44mm

Тегло 138g

Оpti – основни технически х-ки
и предимства
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Маркетинг 
Брошура M65
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Маркетинг 
Брошура M65
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Маркетинг 
Концепция
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Маркетинг 
Концепция кутия
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Маркетинг 
Концепция кутия


