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1. Anvendelsesområde og funktion.

2. Installationsvejledning.
 a. Installation af føler for devireg™ 130, 131 og 132. 
 b. Placering af devireg™ 130, 131 og 132.
 c. Tilslutningsdiagram for devireg™ 130, 131 og 132.

3. Fejlsøgning.

4. Tekniske specifi kationer.
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OBS ! Installationen skal udføres af en autoriseret 
el-installatør.
Termostaten skal sikres af en 2-pol afbryder i installationen,
kan f.eks være gruppeafbryderen.

                                                                                              

Indhold:
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devireg™ 130-serien benyttes til styring af gulv-/
rumtemperaturen i forbindelse med gulvvarme, loftvarme, 
centralstyring af radiatorer og kaloriferanlæg.
devireg™ 130 anvendes til styring af gulvtemperatur, 
termostaten er forsynet med en gulvføler.
devireg™ 131 anvendes til styring af rumtemperatur, 
termostaten er forsynet med en indbygget føler.
devireg™ 132 anvendes til styring af både gulv og rum 
temperatur, termostaten er forsynet med en indbygget føler 
til rumstyring og en gulvføler til kontrol af max. 
gulvtemperaturen.

1. Anvendelsesområde og funktion
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2. Installationsvejledning
2.a. devireg™ 130 serien monteres direkte på væg, eller  
 den kan monteres på en indmuringsdåse.
2.b. Placering af devireg™ 130, devireg™ 131 og 
 devireg™ 132. 
Termostaten skilles ad ved at drejeknappen løftes af, og 
skruen derunder løsnes. Herefter kan huset fjernes.
(se fi g. 3).



Away from doors and windows 
(at least 50 cm)

110 cm

Gulvføleren monteres i et installationsrør, minimum buk-
keradius er 50 mm. Røret bør placeres mellem to kabel-
strenge og tætnes i enden, således at der ikke kan trænge 
beton eller lignende ind i røret.
Ledninger kobles jævnfør koblingsdiagrammet fi g. 2.c.
Termostaten samles nu i modsat rækkefølge.
Gulvvarmen bør ikke 
tilsluttes, før gulvet 
er færdighærdet.
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Ønsket maksimale 
gulvtemperatur indstilles 
på reguleringspotentio-
metret, der er placeret 
under dækslet i øverst 
højre hjørne. Normal 
indstilling er +35°C. 

Gælder kun for 
devireg™ 132.

Termostat

110 cm

mindst 50 cm til dør og vinduer
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1) 2)

3)

Fjern

devireg 132 
temperatur 
begrænser

Udløser tab

Min. Max.

Skrue til 
frigørelse 
af front



2.c Tilslutningsdiagram for devireg™ 130, 131 og 132. 
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3. Fejlfi nding

Funktionskontrol:
Opnås der ikke varme ved at skrue op for termostaten, 
kontrolleres installationen HPFI/HFI afbryder og sikringer, 
før den autoriserede el-installatør tilkaldes.

Punktvis fejlfi nding:
Må kun udføres af el-installatøren!

Fejl: ingen varme.

Netspænding
Kontroller netspænding på klemme 3 og 4.
Ingen spænding check sikringerne.

Varmelegeme 
Efterspænd klemme 1 og 2. og kontroller om der er 
spænding på disse, når termostaten er aktiveret.

Kontroller den installerede effekt ved at måle spændingen 
og modstanden. 
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Ud fra disse målinger beregnes effekten:
  

Gulvføler 
Kun for devireg 130 og devireg 132
Hvis følerledningen afmonteres, skal termostaten aktiveres, 
hvis ikke udskift termostaten.

Måling af føler skal ligge indenfor værdierne i de tekniske 
specifi kationer, hvis ikke udskift føleren.

Fejl: Konstant varme
   
Gulvføler afbrudt 
Kun for devireg 130 og devireg 132
Hvis følerindgangen kortsluttes, skal termostaten afbryde, 
hvis ikke udskift termostaten.

Måling af føler skal ligge indenfor værdierne i de tekniske 
specifi kationer, hvis ikke udskift føleren.
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4. Tekniske data

Driftsspænding:
Egen effekt:
Belastning:
Ohmsk:
Induktiv:
Følertype:
Følerværdi:
  0°C: 
20°C: 
50°C:   
Hysterese:
Temperaturområde: 
130: 
131: 
132: 
Omgivelsestemperatur: 
Frostsikring:
LED indikator:
Intet lys:
Rødt lys:

Grønt lys:

Kapslingsklasse:
Dimensioner:

230 VAC +10% / -20%, 50 Hz
max. 5W

250V 16A
1A (effekt faktor 0.3)
NTC 15 kOhm ved 25° C

42 kOhm
18 kOhm
  6 kOhm
~ 0,2° C 

(0) 5-45° C
(0) 5-35° C
(0) 5-35° C, for temperatur begrænser: 20-50° C 
-10º til +50°C 
5ºC

Systemet er slukket
Varmen er tilsluttet, men den indstillede 
temperatur er endnu ikke nået
Den indstillede temperatur er nået og 
varmen er ikke tilsluttet
IP 30
82 mm x 82 mm x 36 mm 

Tekniske data
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De har købt en devireg™ 13x termostat, 
som udgør en integreret del af et devi-
heat™ varmesystem, som vi er sikre på 
vil bidrage til at forbedre komforten og 
økonomien i Deres hjem.
deviheat™ er en komplet varmeløsning 
med devifl ex™ varmekabler, devireg™ ter-
mostater samt devifast™ monteringslister.
Skulle der mod forventning opstå et 
problem med Deres devireg™ system, er 
vi hos DEVI, med produktionsenheder 
i Danmark, og som leverandør indenfor 
den Europæiske Union, underlagt de 
alminde-lige regler om produktansvar 
som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt 
alle på området gældende lovgivnings-
bestemmelser i de enkelte lande, hvilket 
forudsætter at:
DEVI yder 10 års garanti på devifl ex™ 
varmekabler og 2 års garanti mod materi-
alefejl og produktionsfejl i forbindelse med 
alle øvrige DEVI produkter.
Garantien gælder kun, såfremt 
omstående GARANTIBEVIS udfyldes 
korrekt og i henhold til instruktionerne, 
og kun såfremt fejlen inspiceres af eller 
præsenteres for DEVI eller en autoriseret 
DEVI-forhandler.
Bemærk venligst, at GARANTIBEVISET 

DEVI Garantien:
skal være udformet på dansk, samt at 
ISO koden for Danmark, DK, er trykt i
øverste venstre hjørne af forsiden
på installationsvejledningen.
DEVI forpligter sig til at reparere eller 
levere en ny enhed gratis for kunden.
I tilfælde af fejlbehæftede devireg™ 
termostater forbeholder DEVI sig retten 
til at reparere enheden gratis og uden 
urimelige forsinkelser for kunden.
DEVI Garantien gælder ikke for instal-
lationer, der er foretaget af uautoriserede 
elektrikere, eller fejl, som skyldes andre 
leverandørers forkerte konstruktioner, 
misbrug, skade forårsaget af andre, eller 
ukorrekt installation eller sådanne andre 
følgeskader, som måtte opstå. Såfremt 
DEVI anmodes om at inspicere eller 
reparere fejl, der er forårsaget af oven-
nævnte, faktureres arbejdet fuldt ud.
DEVI Garantien bortfalder i tilfælde af 
manglende betaling for udstyret. DEVI vil 
til enhver tid reagere hurtigt, effektivt og 
ærligt på alle forespørgsler og rimelige 
krav fra vore kunder.
Ovenstående garanti vedrører produkt-
ansvar, mens der ved køberet henvises 
til national lovgivning.



08095793  ·  01.01

Der ydes hermed DEVI Garanti til:
Navn:

Telefon:

Garantibevis

Adresse:

Postnr./by:

Elektriske installationer udført af:

Termostattype:

Data for installation:

Produktionskode:

Leverandørens stempel:

Bemærk venligst!
DEVI Garantien gælder kun, såfremt nedenstående omhyggeligt 

udfyldes. Se øvrige betingelser på bagsiden

DEVI
DK · 7100 Vejle
Telefon      +45 75 85 85 85
Fax           +45 75 85 71 10


