
COMFORT Electric Heating

DEVIREG Touch
V/Ph/Hz 230/1/50

°C
°C +5/+30
°C +10/+35
A 16

°C +5/+9
IP21

DEVIREG 132
°C +5/+35
°C +20/+50
A 16

DEVIREG 532
°C +5/+35
°C +20/+50
A 16
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Individuele regelaar voor één zone

Centrale + individuele regelaar voor meerdere zones

Thermostaten met voeler

DEVIREG 132
wandthermostaat voor directe vloerverwarming

DEVIREG 532
inbouw-wandthermostaat voor directe vloerverwarming

Bereik omgevingstemperatuur
Bereik vloertemperatuur
Max. stroomsterkte

Bereik omgevingstemperatuur
Bereik vloertemperatuur
Max. stroomsterkte

DEVIREG Touch
programmeerbare design inbouw-wandthermostaat met touchscreen 

Elektrische voeding
Werkingsreserve Uur, datum, energieverbruik: 24h
Temperatuurverlaging ’s nachts 0 tot 30
Bereik omgevingstemperatuur 
Bereik vloertemperatuur
Maximale stroomsterkte
Temperatuurvoeler DEVI NTC 15 kOhm bij 25°C (0°C: 42 kOhm, 20°C: 18 kOhm, 50°C: 6 kOhm)
Vorstvrij functie
Beschermingsniveau

Zeer gemakkelijke intuïtieve bediening via touchscreen 
Weergave van omgevingstemperatuur, ingestelde temperatuur, datum, uur, energieverbruik
en de ingestelde parameters
Dag- en weekprogrammatie
Met optimiserfunctie voor een automatische opstart zodat de gewenste temperatuur 
op het juiste moment wordt bereikt
Kan elk type thermostaat vervangen, met of zonder sonde: compatibel met de meeste NTC-tempera-
tuurvoelers van andere merken
Controle van de parameters mogelijk op afstand via code «settings»
Aansluiting met 4 draden: 2 voor de voeding van een thermostaat en 2 voor de voeding van een 
weerstand of motor
Resistieve belasting 16A max./3680W; inductieve belasting cos φ = 0,3; 1A max.
Bestaat in zwart of wit

Garantie 5 jaar
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COMFORT Electric Heating

140F1085
140F1088
140F1086

DEVIREG 610
°C -10/+50

IP 44
A 10

CODE 19-116904

DEVIREG 330
A 10/16

19-113505
19-113513
14F1073
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DEVIREG 550

5 - 35°C

DEVIREG 850 vorstdetektor

Beschrijving

Vorstdetektor met regelaar en 1 relais DEVIREG 850
Grondvoeler voor Devireg 850
Dakgotenvoeler voor Devireg 850

DEVIREG 610 thermostaat voor montage aan de wand
of op een waterleiding voor vorstvrijhouding

DEVIREG 330 thermostaat voor montage op DIN-rail
voor vloerverwarming of vorstvrijhouding van waterleidingen 

DEVIREG 550
inbouw-wandthermostaat met optimiserfunctie 

Bereik temperatuurvoeler
Beschermingsniveau
Max. stroomsterkte

TOEBEHOREN
Kit voor montage op een waterleiding

Om de temperatuur en de vochtigheid van buitenoppervlakten te controleren (bv. opritten)
Bescherming: DEVIREG 850: IP30, voeler: IP67
Kabel voeler: 15 m x 4 x 1 mm²
Afmetingen DEVIREG 850 + relais: 9 modulen

Kan met of zonder vloervoeler werken
Bereik omgevingstemperatuur
Vloertemperatuur met voeler 20-50°C
Werkingsreserve 100 uren
Temperatuurverlaging nacht 0 tot 15°C
Programmatie per week 336 mogelijkheden

Max. stroomsterkte
Werkingsbereik -10/+10 °C
Werkingsbereik +5/+45 °C
Werkingsbereik +30/+90 °C

DEVIREG 132
wandthermostaat voor directe vloerverwarming

DEVIREG 532
inbouw-wandthermostaat voor directe vloerverwarming
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