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1. Sovellukset ja toiminnot

Devireg™ 528/530-sarja koostuu lattia- ja huonelämmityk-
seen tarkoitetuista elektronisista termostaateista.
Devireg™ 528 ja 530 termostaatteja käytetään lattialäm-
mityksen ohjaukseen esimerkiksi laatta- ja kivilattioissa, 
joissa halutaan säätää lattian lämpötila jalalle miellyttäväksi . 
Termostaatit on varustettu NTC -lattia-anturilla.
Devireg™ 531 termostaattia käytetään seinäpattereiden, 
kattolämmityksen, säteilijöiden sekä muiden lämmittimien 
ohjaukseen, jotka eivät tarvitse lattia-anturin maksimirajoi-
tusta. Termostaatti on varustettu sisäänrakennetulla 
huoneanturilla.
Devireg™ 532 termostaattia käytetään sovelluksissa, joissa 
lattialle halutaan tai pitää asettaa maksimilämpöraja, esim. 
puulattioille. Termostaatissa on sisäänrakennettu huonean-
turi sekä lattia-anturi. Lisäksi siinä on sisäänrakennettu lattian 
lämpötilan rajoitin. 
Devireg™ 532 termostaatti säätää huonelämpötilaa ottaen 
huomioon lattian pintamateriaaleille sopivat lämpötilat.
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2. Lattian lämpötilan pudotus ja 
maksimilämpötilat 
Lämpotilan pudotus Devireg™ 528/530
Erillisellä jännitteen ohjauksella voidaan lämpötilaa pudottaa 
5°C:tta asetteluarvosta.

Lattian maksimilämpötila Devireg™ 532
Lattian maksimilämpötila on tehtaalla asetettu 35°C:eseen.

Asetettua maksimilämpötilaa muutettaessa on noudatettava 
paikallisia rakennussäädöksiä ja varmistettava, ettei lattian 
pintalämpö nouse yli sallitun rajan.

Devireg™ 532 termostaatin lattian maksimilämpötilaa muu-
tetaan irroittamalla etukansi ja säätämällä ruuvimeisselillä 
vasemmassa yläkulmassa olevaa upotettua lämpötilanra-
joitinta välille 20°-50°C.

        Huom! Lämpötila mitataan termostaatin tuntoelimestä 
ja lämpötila riippuu tuntoelintä ympäröivästä lämpötilasta 
Lattiatuntoelimen lämpötila voi olla jopa 10°C:tta korkeampi, 
kuin lattiapinnoitteen alapinta.
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Devireg™ 528/53x –sarjassa on LED-merkkivalot 
kaksinapaisen kytkimen päällä (ks. kuva).

LED-merkkivaloissa on viisi toimintoa:
• Ei pala – Järjestelmä ei ole toiminnassa.
• Punainen – Lämmitys on päällä, mutta asetuslämpötilaa ei 
ole vielä saavutettu.
• Vihreä – Asetettu lämpötila on saavutettu ja lämmitys ei ole 
päällä.
• Vilkkuva vihreä - Lattiatuntoelimessä vika (koskee vain 
Devireg™ 528/530 ja 532 malleja). Tarkista kytkentä. Irroita 
tuntoelin ja mittaa sen ohm -arvo (15 kOhm/25°C).
•  Punainen ja vihreä vilkkuu - Lattian maksimilämpötilaraja 
saavutettu, lämmitys kytketty pois päältä (koskee vain 
Devireg™ 532 mallia).

* Jäätymissuoja mittaa tuntoelimen lämpötilaa ja pitää 
ympäröivän lämpötilan +5°C:ssa (käytettäessä pudotusta 
jäätymissuoja ei ole käytössä).

3. Merkkivalot (LED)

LED
merkkivalo
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Devireg™ 528 ja 53x termostaattia asennettaessa on ensin 
irrotettava etukansi.

Irrota etukansi painamalla vapautuskielekettä kevyesti (ruu-
vimeisselillä) termostaatin alapuolelta.

Huom! Säätönuppia ei tarvitse irrottaa.

4. Asennusohjeet
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Devireg™ 531 ja 532 - Asennuskorkeus 
80 - 150 cm välillä.

5. Devireg™ 528, 530, 531 ja 532 
termostaattien sijoittaminen

Kosteissa tiloissa noudatettava paikallisia 
asennusmääräyksiä.

Vähintään 50 cm etäällä ikkunoista/ovista, 
jotka jätetään ajoittain auki.

Ei seinälle, jossa se joutuu suoraan 
auringonpaisteeseen.

Ei ulkopuolen vastaiselle sisäseinälle.
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Devireg™ 528/530
Tyyppi D528/
D530

Termostaattien kytkentäkaaviot

Devireg™ 531
Tyyppi D531

Devireg™ 532
Tyyppi D532

Lämpötilanrajoitin
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Ei kytkentää

NC = 
Ei kytkentää
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Käyttöjännite 180-250 VAC, 50/60 Hz

Valmiustilan kulutus Max. 0,25W

Kuormitettavuus
• Resistiivinen kuorma
• Induktiivinen kuorma

230V ~ 15A/3450W(D528 10A)
cos φ = 0,3 Max. 4A

Tuntoelin NTC 15 kOhm/25°C

Vastus arvot:
• 0°C
• 20°C
• 50°C

42 kOhm
18 kOhm
6 kOhm

Hystereesi +/- 0.4°C 528 js 530
+/- 0,2°C 531 ja 532

Käyttölämpötila -10° - +30°C

Pakkassuoja 5°C

Säätöalue:
• 528
• 530
• 531
• 532

+5° - +45°C, asteikko 1-6
+5° - +45°C, asteikko 1-6
+5° - +35°C
+5° - +35°C, lämpötilan 
rajoitus lattialle: +20° - +50°C

Lämpötilan 
pudotus 528,530 

~ 5°C

Anturin vianvalvonta Termostaatissa on sisäänrakennettu 
valvontapiiri, joka kytkee 
lämmityksen päältä, jos anturipiiri 
katkeaa, tai siihen tulee vika.

Kotelointiluokka IP 31

Mitat 85mm x 85mm,syv. 25mm kojer.

8. Tekniset tiedot
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Kahden vuoden DEVI takuu:
DEVI myöntää kahden (2) vuoden takuun tälle DEVI Oy:n 
valmistamalle tuotteelle. 

DEVI antaa takuun ostopäivämäärästä lähtien seuraavin 
ehdoin:

DEVI sitoutuu takuuaikana korjaamaan tai toimittamaan 
uuden, vastaavan tuotteen asiakkaalle, jos tuotteessa 
ilmenee suunnittelu-, materiaali- tai valmistusvirhe. DEVI voi 
valintansa mukaan korjata, korjauttaa tai vaihtaa virheellisen 
tuotteen. DEVI:n vastuu rajoittuu tuotteeseen.
DEVI ei vastaa tuotteen viasta pitempään kuin alkuperäisen 
takuuajan.

Tämä takuu on voimassa vain, jos oheinen TAKUUTODISTUS 
on asianmukaisesti täytetty, viasta on reklamoitu viipymättä 
jälleenmyyjälle tai suoraan DEVI:lle, puhelin. 0207 569 220 tai 
sähköpostitse takuu@devi.fi. Vian tarkistaa DEVIn valtuut-
tama henkilö. Takuuasioista on aina sovittava etukäteen DEVI 
Oy:n tai DEVI:n valtuuttaman yrityksen tai edustajan kanssa. 

DEVI takuu ei koske tapauksia, jotka johtuvat vääränlaisista 
käyttöolosuhteista, tuotteen virheellisestä käsittelystä tai 
asentamisesta, muusta virheestä rakenteissa tai työtavoissa 
tai jos kytkentätyön on suorittanut joku muu kuin sähköalan 
ammattilainen. Jos DEVI tutkii ja korjaa vian, joka ei kuulu 
takuun piiriin, laskutetaan tehty työ. 
Takuu ei ole voimassa ellei laskua tuotteiden toimituksesta 
ole maksettu.

DEVI reagoi nopeasti, tehokkaasti ja avoimesti kaikkiin 
asiakkailtamme tuleviin tiedusteluihin ja kohtuullisiin vaa-
timuksiin. 
Takuu ei korvaa vaatimuksia, jotka eivät sisälly yllämainittui-
hin ehtoihin.

DEVI Oy
Nummela 2008
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DEVITM takuu on myönnetty:
Nimi:

-toimipaikka:

2 VUODEN TAKUU
Takuutodistus

Liitä takuutodistus talon muiden 
asiakirjojen yhteyteen

Osoite:

Postinumero:

Urakoitsija:

SSTL nro:Tuote:

Päiväys:

Puhelin:

Huom!
DEVI takuu on voimassa vain, kun takuutodistus 

on asianmukaisesti täytetty.
Katso takuuehdot edelliseltä sivulta.

Urakoitsijan leima tai allekirjoitus
Päiväys      /       -
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