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1 Вступ

DEVIreg™ 535 — це електронний регулятор температури
з таймером, спеціально розроблений для систем обігрі-
ву підлоги. Терморегулятор постачається з датчиком
температури повітря для контролю температури в при-
міщенні та додатковим датчиком температури підлоги
для контролю або обмеження максимальної температу-
ри підлоги. Терморегулятор може бути або вмонтова-
ним, або встановлюватися на поверхні.

Після програмування функцій терморегулятор автома-
тично відрегулює обігрів відповідно до ваших комфорт-
них рівнів за допомогою вимірювання температури під-
логи та її поєднання з температурою повітря, незалежно
від погодних умов.
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Терморегулятор оснащено кнопками для регулювання
температури, а також світлодіодним індикатором, який
вказує періоди очікування (зелений) та обігріву (черво-
ний).

Додаткову інформацію про цей виріб також можна
знайти на:
devireg.devi.com

1.1 Технічні характеристики

Робоча напруга 220–240 В~, 50 Гц

Споживання в режимі
очікування

Макс. 0,30 Вт

Навантаження реле:
Активне
Індуктивне

Макс. 15 А (3450 Вт) при 230 В
Макс. 1 А при cos φ = 0,3

Датчик температури NTC, 15 кОм при 25 °C

Опір датчика:
0 °C
25 °C
50 °C

42 кОм
15 кОм
6 кОм

Гістерезис ± 0,2 °C з датчиком повітря
± 0,4 °C з датчиком підлоги

Температура середо-
вища

-10 °C... +30 °C
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Температура захисту
від замерзання

5 °C – 

Діапазон регулювання 5... 35 °C з датчиком темпера-
тури повітря
5... 45 °C лише з датчиком тем-
ператури підлоги
Обмеження макс. темп. підло-
ги 20...50 °C
Обмеження мін. темп. підлоги
10...35 °C, тільки в режимі з
датчиком температури повіт-
ря та підлоги

Специфікація кабелю,
що підключається
(макс.)

1 x 4 мм2 або 2 x 2,5 мм2

Температура тиску
кулі

75 °C

Ступінь забруднення 2 (використання в побуті)

Тип 1C

Температура зберіган-
ня

-20... +65 °C

IP клас 31

Клас захисту Клас II - 
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Розміри 85 x 85 x 54 мм (глибина в сті-
ні: 24 мм)

Вага 107 г

Виріб відповідає стандарту EN/IEC "Автоматичні елек-
тричні пристрої керування для побутового чи подібного
використання":

▪ EN/IEC 60730-1 (загальний)
▪ EN/IEC 60730-2-7 (таймер)
▪ EN/IEC 60730-2-9 (терморегулятор)

1.2 Інструкції з безпеки

Перед монтажем переконайтеся, що живлення терморе-
гулятора від мережі виключено.

ВАЖЛИВО! Коли терморегулятор використовується для
контролю нагрівального елемента підлоги відповідно до
стандарту "Побутові та аналогічні електричні прилади —
безпека — EN/IEC 60335-1: Загальні вимоги" та стандарту
"EN/IEC 60335-2-96: Особливі вимоги до гнучких листо-
вих нагрівальних елементів для обігріву приміщення",
завжди використовуйте датчик температури підлоги та
ніколи не встановлюйте максимальну температуру під-
логи вище 35 °C.
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Зважте також вказані нижче зауваження.

▪ Монтаж терморегулятора має здійснювати уповно-
важений і кваліфікований монтажник відповідно до
місцевих норм.

▪ Терморегулятор необхідно підключати до мережі
живлення із застосуванням всеполюсного вимика-
ча.

▪ Датчик постійно знаходиться під високою напру-
гою. Пам’ятайте про це, якщо потрібно подовжити
кабель датчика.

▪ Завжди підключайте терморегулятор до надійного
безперебійного живлення.

▪ Не піддавайте терморегулятор дії вологи, води,
пилу та надмірного тепла.

2 Інструкції з монтажу

Дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій із монта-
жу.

Встановіть терморегулятор на стіні на
зручній висоті (зазвичай 80–170 см).
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Терморегулятор не можна встановлюва-
ти у вологих приміщеннях. В цьому ви-
падку встановлюйте його у суміжній кім-
наті. Завжди встановлюйте терморегуля-
тор відповідно до місцевих норм щодо
IP класів захисту від вологи.

Не встановлюйте терморегулятор на
внутрішньому боці зовнішньої стіни.

Завжди встановлюйте терморегулятор
на відстані щонайменше 50 см від вікон і
дверей.

Терморегулятор не повинен піддаватися
дії прямих сонячних променів.

DEVIreg™ 535
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Примітка. Датчик температури підлоги
дає змогу точно регулювати температу-
ру. Його рекомендується використову-
вати для будь-яких видів підлог з підігрі-
вом і обов’язково в підлогах з де-
рев’яним покриттям, щоб зменшити ри-
зик його перегріву.

▪ Встановіть датчик температури підлоги у трубці у
відповідному місці, в якому він не піддаватиметь-
ся впливу сонячного світла чи протягу з дверей.

▪ Датчик встановлюється на однаковій відстані та на
відстані >2 см від двох ліній нагрівального кабелю.

▪ Трубка датчика має бути нижче поверхні підлоги,
за необхідності зробіть штрабу.

▪ Підведіть трубку датчика до монтажної коробки.
▪ Радіус вигину трубки датчика має бути не менше

50 мм.
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Виконайте кроки нижче, щоб встановити терморегу-
лятор.

1. Відкрийте терморегулятор.

 devireg™550 devireg™550

D

▪ За допомогою плаского предмета обережно на-
тисніть на пружинну клямку, що знаходяться в
нижній частині передньої панелі терморегулято-
ра.

▪ Обережно зніміть передню панель.

2. Підключіть терморегулятор відповідно до схеми.

IP31

-10T30

D535

Mains

220-240V~

Max. Load

15 (1) A S
e

n
s
o

r

N L NTCN
LOAD

L
LOAD

Standby maximum 0.3W
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 Екран нагрівального кабелю потрібно підключити
до дроту заземлення кабелю живлення за допомо-
гою окремого з’єднувача.

Примітка. Датчик температури підлоги завжди
встановлюйте у трубці.

3. Змонтуйте та зберіть терморегулятор.

▪ Прикріпіть терморегулятор до стіни або до мон-
тажної коробки, прикрутивши гвинти/шурупи че-
рез отвори на кожному боці терморегулятора.

▪ Затягніть гвинти, щоб закріпити терморегулятор.

4. Включіть живлення.

При першому включенні підключіть живлення терморе-
гулятора на 15 годин, щоб повністю зарядити батарею.
Поточний час і день тижня зберігається протягом 80
днів у разі відключення живлення. Усі інші установки
зберігаються постійно.

3 Установки

Датчик: Вибір типу нагрівальної системи, тобто ви-
бір регулювання або по зовнішньому датчику тем-
ператури підлоги, або по вбудованому датчику тем-
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ператури повітря або по датчику повітря з обмежен-
ням температури підлоги
Примітка. Заводська установка — регулювання по дат-
чику температури підлоги.

1. Натисніть під рамкою чимось гострим кнопку про-
грамування D.

 devireg™550 devireg™550

D

2. Натисніть кнопку •.

3. Виберіть один із наведених нижче параметрів за
допомогою кнопок ▲▼ :

 Якщо використовується режим лише
з датчиком температури підлоги, ви-
беріть зображення:

При цьому вбудований датчик повіт-
ря не використовується. Цей режим
для кімнат, у яких потрібно підтри-
мувати постійну температуру підло-
ги, наприклад у ванній.

DEVIreg™ 535
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 Якщо використовуються датчик тем-
ператури повітря та датчик темпера-
тури підлоги, виберіть зображення:

Цей режим використовується для
кімнат із системою опалення через
підлогу з обмеженням температури
підлоги. Терморегулятор потрібно
встановлювати в тій самій кімнаті,
що й нагрівальні елементи та датчик
температури підлоги.

 Якщо використовується лише дат-
чик температури повітря, виберіть
зображення:

Цей режим не рекомендується ви-
користовувати через підвищений
ризик перегріву підлоги. Терморегу-
лятор потрібно встановлювати в тій
самій кімнаті, що й нагрівальні еле-
менти.

DEVIreg™ 535
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4. Щоб прийняти новий вибраний режим датчика, на-
тисніть кнопку •.

5. Натисніть кнопку встановлення D.

6. Якщо вибрано режим з датчиком температури під-
логи або з датчиками температури повітря та під-
логи, натисніть кнопки ▲▼ (вгору/вниз), щоб пере-
йти до наступного параметра.

Як установити максимальну температуру підлоги
Особлива умова: Цей режим застосовується, лише коли
використовується датчик температури підлоги, тобто
було встановлено режим з датчиком температури підло-
ги або з датчиком температури повітря та з датчиком
підлоги для обмеження її макс. температури.
Примітка. Максимальна температура підлоги 35 °C є
заводською установкою.

1. Щоб змінити заводську установку температури, на-
тисніть кнопку •.

2. Виберіть нову температуру за допомогою кнопок
▲▼ .

3. Щоб прийняти нову вибрану температуру, натис-
ніть кнопку •.

DEVIreg™ 535

14 Інструкція з монтажу



4. Натисніть кнопку встановлення D.

 devireg™550 devireg™550

D

5. Натисніть кнопки ▲▼ (вгору/вниз), щоб перейти
до наступного параметра.
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Примітка. Зверніться до постачальника покриття підло-
ги перед зміною максимальної температури підлоги та
враховуйте наведені нижче чинники.

▪ Температура підлоги вимірюється в місці встано-
влення датчика.

▪ Температура нижньої поверхні дерев’яного покрит-
тя підлоги може бути до 10 градусів вище ніж на
верхній поверхні.

▪ Виробники підлоги часто вказують максимальну
температуру на поверхні підлоги (зазвичай 27–28
°C).

▪ Завжди використовуйте режим або з датчиком тем-
ператури підлоги, або з датчиком температури по-
вітря та датчиком підлоги для керування нагріваль-
ною системою в конструкції підлоги. Без датчика
температури підлоги керування температурою
може бути менш точним, і є ризик перегріти покрит-
тя підлоги.

DEVIreg™ 535
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Терміч-
ний
опір
[м²К/Вт]

Приклади по-
криття підлоги

Характери-
стики

Приблизне
обмеження
макс. темп.
підлоги для
темп. поверх-
ні 25 °C

0,05 8 мм ламінат на
основі HDF

> 800 кг/м3 28 ˚C

0,10 14 мм паркет з
бука

650—800
кг/м3

31 °C

0,13 22 мм суцільна ду-
бова дошка

> 800 кг/м3 32 °C

< 0,17 Макс. товщина ки-
лима для підлоги
з підігрівом

відпов. до
EN 1307

34 °C

0,18 22 мм суцільна со-
снова дошка

450—650
кг/м3

35 °C
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Як визначити шкалу температури
Спеціальне зауваження: Якщо вибрано режим з датчи-
ком температури підлоги, рекомендується вибрати чи-
слову шкалу з умовними одиницями від 1 до 6.
Примітка. Шкала з градусами Цельсія є заводською ус-
тановкою.

1. Щоб змінити заводську установку шкали темпера-
тури датчика підлоги, натисніть кнопку •.

2. Виберіть шкалу, скориставшись кнопками ▲▼ .
Можна вибрати шкалу з умовними одиницями від 1
до 6 або шкалу з градусами в діапазоні 5 ° до 45 °.

3. Щоб прийняти вибрану шкалу температури, натис-
ніть кнопку •.

4. Якщо потрібно, можна повернутися назад або пе-
рейти далі по параметрам, що програмуються, на-
тискаючи кнопки ▲▼ (вгору/вниз).

5. Натисніть кнопку встановлення D, щоб вийти з ре-
жиму програмування.

6. Встановіть рамку та передню панель.

DEVIreg™ 535
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Electric Heating Systems
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стю відповідних компаній. DEVI та логотип DEVI є товарними знаками компанїї Danfoss A/S. Усі права захищені.
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