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1 Въведение

DEVIreg™ 132 е електронен термостат, който се инстали-
ра директно на стената. Той има въздушен сензор за
управление на стайната температура и допълнителен
подов сензор за ограничаване на максималната темпе-
ратура на пода.

Термостатът има копче за регулиране на температурата,
със скала от ( ) 5 - 45 °C, и светодиоден индикатор, по-
казващ периодите на изчакване (зелена светлина) и пе-
риодите на отопление (червена светлина).

Повече информация относно този продукт можете
да намерите на адрес:
devireg.devi.com
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1.1 Технически спецификации

Работно напрежение 220 - 240 V~, 50 Hz

Консумация на ел. енергия
в режим готовност

Макс. 5 W

Реле:  

Активен товар Макс. 16 A / 3680 W при
230 V

Индуктивен товар cos φ = 0,3 макс. 1 A

Сензори NTC 15 kΩ при 25 °C

Стойности на сензора:  

0 °C 42 kΩ

25 °C 15 kΩ

50 °C 6 kΩ

Хистерезис ± 0,2 °C

Температура на околната
среда

0 до +30 °C

Температура на защита от
замръзване

5 °C - 

Температурен диапазон 5 - 35 °C стайна темпера-
тура
20 - 50 °C ограничител на
температурата на пода –
по подразбиране 35 °C
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Макс. сечение на кабела 1 x 4 mm2 или 2 x 2,5 mm2

Температура на деформа-
ция според IEC 695-10-2

75 °C

Степен на замърсяване Степен 2 (употреба за
бита)

Тип 1C

Температура на съхране-
ние

-20 до +65 °C

IP клас 30

Клас на защита Клас II - 

Размери 82 x 82 x 36 mm

Тегло 90 g

Продуктът отговаря на стандарта EN/IEC „Автоматични
електрически управляващи устройства за битова и по-
добна употреба”:

▪ EN/IEC 60730-1 (общ)
▪ EN/IEC 60730-2-9 (термостат)
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1.2 Инструкции за безопасност

Уверете се, че захранването на термостата е изключено,
преди да започнете монтажа.

ВАЖНО: Когато термостатът се използва за управление
на подово отопление и настилката е дървен под или по-
добен материал, винаги използвайте подов сензор и ни-
кога не задавайте максимална температура на пода по-
вече от 35 °C.

Моля, имайте предвид следните препоръки:

▪ Инсталацията на термостата трябва да се извърши
от упълномощен и/или квалифициран електротех-
ник съгласно местното законодателство.

▪ Термостатът трябва да бъде свързан към захранва-
щата мрежа посредством двуполюсен прекъсвач.

▪ Приемете, че сензорът е под напрежение. Имайте
предвид това, ако сензорът трябва да бъде удъл-
жен.

▪ Винаги свързвайте термостата към постоянно за-
хранване.

▪ Не излагайте термостата на влага, вода, прах и ви-
сока температура.

DEVIreg™ 132

6 Ръководство за инсталация



2 Инструкции за монтаж

Моля, спазвайте следните указания за монтаж:

Монтирайте термостата на стената на подходя-
ща височина (обикновено 80 - 170 cm).

В мокри помещения монтирайте термостата
според местните норми за IP класове.

Не монтирайте термостата на външни стени.

Винаги монтирайте термостата на поне 50 cm от
прозорци и врати.
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Не монтирайте термостата на места, на които е
изложен на пряка слънчева светлина.

Забележка: Подовият сензор позволява по-точ-
но управление на температурата и се препоръч-
ва във всички приложения за подово отопление
и е задължителен при дървени подови настил-
ки за намаляване на риска от прегряване на
пода.

▪ Поставете подовия сензор в гофрирана PVC тръба
на подходящо място, където да не е изложен на
слънчева светлина или течение от отваряне на вра-
ти.

▪ Трябва да е на равно разстояние и на повече от 2
cm от два нагревателни кабела.

▪ Гофрираната тръба трябва да е наравно с подовата
повърхност - вкопайте тръбата, ако е необходимо.

▪ Прекарайте гофрираната тръба до електро-разпре-
делителната кутия.

▪ Радиусът на огъване на гофрираната тръба трябва
да е мин. 50 mm.
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Следвайте тези стъпки, за да монтирате термостата:

1. Отворете термостата:

 

▪ Отстранете копчето, за да получите достъп до
винта, който държи предната част.

▪ Разхлабете винта.
▪ Натиснете надолу задържащия щифт в горната

част на термостат с плосък предмет, като бавно
дърпате предния капак.
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2. Закрепете термостата директно към стената, като
завиете винтовете през отворите от всяка страна
на термостата.

 

  = Отвори за винтове за закрепване на термоста-
та.

3. Свържете термостата съгласно схемата на свързва-
не.

 

IP30

0T30

D132

NTCLN
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Max.Load

16 (1) A

Mains

220-240V~

N
LOAD

L
LOAD

 Екранировката на нагревателния кабел трябва да
се свърже посредством отделна клема към заземи-
телния проводник на захранващия кабел.
Забележка: Винаги инсталирайте подовия сензор в
гофрирана тръба в пода.
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4. Задайте максималната температура на пода между
20 и 50 °C, като с помощта на тънка отвертка завър-
тите електронния компонент с температурните оз-
начения в горния десен ъгъл на платката.

5. Поставете предния панел и бутона в ред, обратен
на разглобяването.

6. Включете захранването.

3 Настройки

Как да промените минималната и максималната
температура на пода

1. Повдигнете бутона за
регулиране с помощ-
та на отвертка. (1)

2. Преместете щифтове-
те на желаните пози-
ции. (2 и 3)

3. Поставете бутона за
регулиране обратно
на място.
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Моля, имайте предвид следното:

▪ Температурата на пода се измерва там, където е
поставен сензорът.

▪ Температурата от долната страна на дървен под
може да е с до 10 градуса по-висока от тази на по-
върхността.

▪ Производителите на подови настилки често указ-
ват максималната температура на повърхността
на пода (обикновено 27 - 28 °C).

▪ По подразбиране максималната температура на
пода е зададена на 35 °C.

▪ Винаги използвайте подов сензор или комбина-
ция от въздушен + подов сензор за управление на
подовото отопление. Без подов сензор управле-
нието на температурата не е толкова прецизно и
има риск от прегряване на пода.
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Топлин-
но съ-
проти-
вление
[m²K/W]

Примерни подо-
ви настилки

Детайли Приблизи-
телна на-
стройка за
температура
на повърх-
ността 25 °C

0,05 8 mm HDF бази-
ран ламинат

> 800 kg/m3 28 °C

0,10 14 mm буков пар-
кет

650 - 800
kg/m3

31 °C

0,13 22 mm масивни
дъбови дъски

> 800 kg/m3 32 °C

< 0,17 Макс. дебелина на
килима, подходящ
за подово отопле-
ние

според EN
1307

34 °C

0,18 22 mm масивни
чамови дъски

450 - 650
kg/m3

35 °C

4 Гаранция

2
Y E A R
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5 Инструкции за изхвърляне
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DEVIreg™ 132

Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: EH@DEVI.com
www.DEVI.com

Данфосс не може да поеме отговорност за възможни грешки в каталози, брошури и други печатни материали. Данфосс си запазва правото
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чащи от това промени във вече договорените спецификации. Всички търговски марки в настоящия каталог са собственост на съответните
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