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В DEVI вярваме, че управлението
на отоплението трябва да e лесно
и надеждно, както за инсталаторите, така и за потребителите. Това е
причината да представим нашият
първи електронен терморегулатор
със сензорен екран.
Проектирахме новият DЕVIregTM
Touch като се консултирахме с

Intelligent solutions
with lasting eﬀ ect
www.vitumbuild.com

нашите клиенти. Взехме предвид
Вашите нужди и създадохме найстилният и ефективен терморегулатор за подово отопление на пазара.

DЕVIregTM Touch пести енергия и
намалява разходите за отопление,
а Вие получавате перфектния комфорт в точния момент.

Със своя осветен 2’’ touch screen
дисплей новият DЕVIregTM Touch
внася удобство и комфорт във
Вашия дом. Той е интуитивен и
лесен за използване.

Управлението на електрическото
подово отопление никога не е било
по-лесно и с по-добър дизайн.
Убедете се сами!

Характеристики на продукта:

Технически данни:

За инсталатора

За потребителя

• Интерфейсът е разработен и
тестван с помощта на инсталатори и
потребители
• Съвместим с няколко различни
стандарта за рамки
• Патентован за съвместимост с
единична и двойна рамка
• Настройки в съответствие с типа
настилка и помещение
• Настройки посредством код (за бърза
настройка на няколко регулатора)
• Съвместим с различни марки
NTC сензори
• Патентована система за генериране
и въвеждане на код за автоматични
настройки
• WEB базирана система за замяна на
дефектирали продукти

• Универсален интелигентен таймер
• 2" touch screen дисплей с модерен,
изчистен дизайн
• Бърз достъп до режимите:
Почивка, Защита от замръзване,
Таймер и Изключен
• DEVIregTM Touch намалява
разходите посредством:
– Функция отворен прозорец
– Проверка на консумацията на
ел. енергия
– Функция за прогнозиране от ново
поколение
• Следене за изправност на сензора
• Синхронизиран със стандарт
EN 60730, сертифициран
от SEMKO

Работно напрежение
Ел. консумация в режим изчакване
Реле:
Активен товар
Индуктивен товар
Сензор

Стойности на сензора:
0°C
20°C
50°C
Тип регулиране
Работна температура
Ограничения на температурата на пода
Защита от замръзване
Температурен обхват
Температурно понижение в икономичен
период
Температура на съхранение
Аварийна батерия - памет
Клас на защита
Размери (в/ш/д)
- Сглобен ( с рамка тип ELKO)
- Горна част на термостата
- Основа на термостата

Съвместим с рамки:

Merten Atelier-M  
Berker Q1
Busch Jäeger Reflex S1 Linear  

Gira Esprit  
Legrand Valena  
Hager Kallysto  
Jung A500 1  

Съвместим със сензори:

Aube - 10 kOhm
Eberle - 33 kOhm
Ensto - 47 kOhm
FENIX - 10 kOhm

Стоков код:

140F1065
140F1064
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Merten 1-M  
Berker Modul 2  
Elso Fashion  
ABB Jussi  
Legrand Galea Life  
Hager Kallysto Art 1  
Jung LS990 2  

220-240V 50/60Hz
< 400 mW
16 A/3680 W @ 230V
Cos Φ = 0,3 max. 1 A
DEVI, NTC 15 kOhm при 25°C
Ниско напрежение, галванично разделен от
основното захранване
Съвместим с различни марки сензори
42 kOhm
18 kOhm
  6 kOhm
PWM - Широчинно импулсна модулация (ШИМ)
+5 до +30°C
Макс. +20 до +35°C (+45°C)
Мин. +10 до +35°C (+45°C)
+5°C (+5 до +9°C)
5-35°C (с въздушен сензор) или
5-45°C (с изнесен подов сензор)
0° до +30°C
-20° до +65°C
Настройки: Запазват се перманентно
Час, дата, разход на електро енергия: 24 ч.
IP 21
Съставен е от 2 части с безопасно сглобяване
85 mm × 85 mm × 44 mm
67 mm × 67 mm × 22 mm
67 mm × 67 mm × 22 mm (отстояние от стената)
Merten M-Smart  
Berker S1
Gira E2  
ELKO RS16  
Schneider Exxact
Hager Kallysto Stil 2  

Teplolux - 6,8 kOhm
OJ - 12 kOhm
Raychem - 10 kOhm
Warmup - 12 kOhm

DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ Touch

Без рамка
С дизайнерска рамка

Merten M-Plan  
Busch Jäeger Reflex S1

Gira Standard 55  
ELJO Trend  
Schneider Primo
Jung A plus 1  

