
Микропроцесорен терморегулатор DEVIreg 850



DEVI | 2

Преимущества

 до 70% по-ниски експлоатационни 

разходи

Presenter
Presentation Notes
Here are the total benefits of ground, pipe and roof tracing and in overview. Some of the benefits relate to more areas, e.g. no winter repair costs. They will be unfolded during the presentation
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DEVIregTM 850 III
Функции

 Свързване на 1-4 комбинирани цифрови 
сензори за влага и температура

 Показване на текущите влага и 
температура и състояние на системата

 Статистика за работата на системата

 Следене за проблем със сензорите

 Аларма за нарушено водоотвеждане

 Многоезично меню (вкл. български език)
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Комбинирана система от две зони
Земя / Покрив

Зонално управление на система
Покрив / Покрив или Земя / Земя

Управление на две независими зони
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Зона Тип

Единична зона - земя 1-4 в една зона

Общо: 
Максимум 
4 сензора

Единична зона -
покрив

1-4 в една зона

Комбинирана зона 1-3 в една зона-земя 1-3 в една зона-покрив

Двойна зона земя 2-4 рзделени в две 
зони

Двойна зона покрив 2-4 разделени в две 
зони

DEVIregTM 850 III –разпределение на сензорите

Presenter
Presentation Notes
Be aware that although selflimiting cables are used, they will, no matter the temperature, always have some output.That means that we always recommend that a thermostat is placed in the system for self limiting cable length above 3 meter - and always with DEVIflex™ cables.
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DEVIregTM 850 III – Задаване на приоритети…
Управление на зони със зададен приоритет
DEVIregTM 850 III следи системите така, че само една от тях е активна

No heat request Heat request

Система B
(Висок приоритет)

Система A
(Нисък приоритет)

Реле B

Реле A

Мощност

Реле A

Реле B

1s време-
закъснение

(всички релета изкл.)

1s време-
закъснение
(всички релета изкл.)



DEVI | 7

DEVIregTM 850 III – Задаване на приоритети…

Управление на зони със зададен приоритет
DEVIregTM 850 III следи системите така, че само една от тях е активна

1 s 1 s

Presenter
Presentation Notes
The picture showes number of cables, needed to keep the pipes free from ice.There is also some examples of cable types.For an exact calculation, please contact the nearest DEVI/Danfoss office.
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Параметри Сигурност 
срещу

заледяване

Разход на 
ел.енергия

Фабрични
настройки

Диапазон

Температура
на топене

По-висока По-ниска +4,0ºC (земя)
+1,5ºC 
(покрив)

0ºC до 10ºC 

Температура 
на изчакване

По-висока По-ниска -3,0ºC (земя) -20ºC до 0ºC 

Степен на 
влага

По-ниска По-висока 50 5 до 95 
(при 5 e най-
чувствителен)

Послегреене По-дълъг По-къс 1 час 0 до 9 часа

Presenter
Presentation Notes
The picture showes number of cables, needed to keep the pipes free from ice.There is also some examples of cable types.For an exact calculation, please contact the nearest DEVI/Danfoss office.
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Готовност
(Няма нагряване)

Топене
(Нагряване)

Послегреене
(Нагряване)

Поддържане на 
температура на 

готовност
(Нагряване)

tº < tº на изчакване

tº > tº на изчакване
tº < tº на топене

+
влага > зададената 
степен на влага

В
ре

м
ет

о 
на

 п
ос

ле
гр

ее
не

из
те

че

tº
>

 t
ºн

а 
Система за земя

влага < зададената 
степен на влага

то
пе

не
 +

 1
,5

ºC
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Готовност
(Няма нагряване)

Топене
(Нагряване)

Послегреене
(Нагряване)

Измерване на 
температурата

(Няма нагряване)

tº < tº на топене
+

влага > зададената 
степен на влага

Система за покрив

влага < зададената 
степен на влага

След 3 часа

0-20 минути

tº > tº на топене

Времето на послегреене изтече
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Монтаж

Клас на защита IP IP 67

Захранващ проводник 15m от 4х1mm2

Размери
• Сензор за земя
• Сензорна кутия

Дебел. 87mm; Височина 74mm
Дебел. 93mm; Височина 98mm

 Сензорът се поставя на минимум 1 метър в 
отопляемата зона (ако е възможно).

 Сензорът не трябва да се покрива

 Повърхността на сензора трябва да е чиста 

 Сензорът трябва да е хоризонтален

 Сензорът трябва да наравно с настилката

Комбиниран цифров 
сензор за земя
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Избор на място за сензори за земя

 Първият сензор за земя

 Следващите сензори за земя

 В зона в която снега се появява 
най-рано

 Където отопляваната площ попада 
в сянка през целия ден.

 В зона чиято повърхност изсъхва 
последна

 Където се заформят снежни 
виелици 

 Където има най-голям трафик от 
коли/пешеходци

1

2
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Клас на защита IP IP 67

Захранващ проводник 15m от 4х1mm2

Размери
• Сензор покрив

Дебел. 15mm; Височина 23,5mm; 
Ширина 216 mm

 Сензорът трябва да се постави между или до 
нагревателните кабели, като минималното
разстояние между сензор и нагревателен
кабел е 1 cm.

 Сензорът трябва да се постави така, че 
горната месингова повърхност да е 
хоризонтална

 Сензорът трябва да е здраво фиксиран към 
повърхността на олука

 Покривният сензор идентифицира 
“прегряване” – елиминира се тунелен ефект 

Нагр. кабел DEVIsafe 20T

Финално покривно покритие

Комбиниран цифров 
сензор за покрив
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Избор на място за сензори за покрив

 Първият сензор за покрив

 Следващите сензори за покрив 

 Ако имате някакви съмнения 
относно подходящото място за 
монтаж, изберете още едно 
място, което да може да 
използвате след време.

 Където ледът и снегът създават най-много 

проблеми. 

 Където отопляваната площ попада в 

сянка или е ориентирана на 

северозапад

 Там, където повърхността изсъхва 

последна.

 В главния олук близо до основната

водосточна тръба

 Където снегът се натрупва: заради

покривни връзки или седящи олуци.

1

2

Presenter
Presentation Notes
DEVIreg™ 330 is for DIN rail mounting.DEVIreg™ 610 can be placed near the heating system (IP 44).
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Статистика за работата на DEVIreg 850

Пример 1 – София, сезон 2011/2012 
Система за земя 6 kW (20 m2, 300W/m2)
600 часа ефективна работа
600 x 6 = 3600 kWh x 0,20 лв = 720лв
Консумация - 180 kWh/m2

Пример 2 – Варна, сезон 2012/2013
Система за покрив 3kW 
130 часа ефективна работа
130 х 3 = 390 kWh x 0,20 лв = 78 лв
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Производител Danfoss Eberle TYCO

Тип DEVIregTM 850 III EM 524 VIA-DU-20

Произведен в Дания Германия ?

Напрежение PSU: 180-250 VAC, 50/60 Hz
D850: 18-26 VDC

AC 250 V +10% / -15%, 50/60 
Hz

230 Vac, ±10 %, 50/60 Hz 

Консумация, Watt
• DEVIreg™ 850
• Сензора за покрив
• Сензор за земя

Max. 3 W
Max. 8W (each)
Max. 13W (each)

Max. ? W
Max. 3W (each)
Max. 7W (each)

Max. ?W
Max. 9-18W

Релета - товар 2 pcs. of 230V ~ 15A/3450W 1 pcs. 250V ~ 10A 1 pcs. 230 VAC ~ 4A

Реле аларма 1 pcs. of 230V ~ 2A/640W 1 pcs. 250V ~ 2A 1 pcs. 230 VAC ~ 2A

Max. брой сензори 4 1 1

Сензори DEVIbus™ комбиниран за 
влага и температура

Отделни сензори за влага и 
температура

Комбиниран за влага и 
температура

Език на sotware Многоезичен 20+ DE, UK, FR DE, GB, FR, IT, FI, HU, PL

Зонално управление Двузонално управление 
(земя/покрив, 2 земя, 
2 покрив)

Не Не

Приоретизиране на
зони

Да Не Не

Послегреене 0 to 9 часа 10-120 min. 30-120 min.

T на изчакване -20 … 0°C -15 … - 1°C or OFF -15 … - 1°C or OFF

IP на контролера IP 21 IP 20 IP 20

Presenter
Presentation Notes
The picture showes number of cables, needed to keep the pipes free from ice.There is also some examples of cable types.For an exact calculation, please contact the nearest DEVI/Danfoss office.
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