
Devireg™ 530, 531, og 532 
Installationsvejledning

DK



2

Anvendelsesområde og funktion ...................................................3
   Begrænsning af gulvtemperatur .................................................4
   LED indikation (lysdiode). ..............................................................5
Installationsvejledning. ......................................................................6
   Placering af Devireg™ 530, 531, og 532.....................................7
   Tilslutningsdiagram for Devireg™ 530, 531, og 532  .............8
Tekniske data for Devireg™ 530, 531, og 532 .............................9
DEVI™ Garantien ................................................................................ 10
DEVI™ Garanti  .................................................................................... 11

 NB! Installation skal udføres af en autoriseret 
 elinstallatør

Indholdsfortegnelse



3

1.  Anvendelse og funktionon

 

Min. 

Max. 

Devireg™ 530-serien er en produktlinie til styring af varmen 
inden døre, herunder kontrol af gulv- og rumtemperaturen 
i forbindelse med gulvvarme, loftvarme, centralstyring af 
radiatorer og kaloriferanlæg.

Devireg™ 530 anvendes til styring af gulvvarmeinstalla-
tionen. Termostaten er forsynet med gulvføler, som kontrol-
lerer den ønskede gulvtemperatur.

Devireg™ 531 anvendes til styring af rumtemperaturen. 
Termostaten er forsynet med en indbygget føler.

Devireg™ 532 anvendes til styring af både gulv- og rumtem-
peratur. Termostaten er forsynet med indbygget rumføler og 
gulvføler til kontrol af max. gulvtemperatur.
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2. Indstilling af max. gulvtemperatur.
Max. gulvtemperatur er fabriksindstillet til 35°.

 Lokale bygningsregulativer skal overholdes  
  når den maksimale forudindstillede temperatur  
  ændres.

 Du kan/skal indstille den maksimale gulv-
 temperatur på  Devireg™ 532 ved at afmontere
 frontdækslet og justere temperaturen på den lille
 nedsænkede indstillingsskrue i øverste venstre
 hjørne, med en skrutrækker mellem 20° og 50°C. 

Bemærk:
Temperaturen i gulvet måles der hvor føleren er placeret.

Temperaturen under et trægulv , vil alt efter trægulvets 
varmemodstand, kunne indstilles op til 10 grader højere end 
på overfladen.

Temperaturbegrænsningen kan indstilles med en skru-
etrækker på et potentiometer, placeret øverst til venstre 
under frontdækslet. Temperaturen kan justeres mellem 20° 
og 50 °C. Gulvfabrikanten skal altid rådføres med hensyn til 
den maksimale overfladetemperatur.
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Devireg™ 530 series har en LED lysdiode over den 2-polede 
afbryder (se illustration).

Lysdioden (LED) har 4 indikationer:

• Ingen lys: Termostaten er slukket

• Rødt lys: Varmen er tilsluttet.

• Grønt lys: Den indstillede temperatur er opnået og 
varmen er frakoblet. Standby.

• Blinkende grønt lys: Indikerer at der er en fejl på gulvfø-
ler (gælder kun for 530 og 532). Check forbindelserne, 
hvis de er iorden afmonter da de to følerledninger.

  Mål Ohm værdien på føleren og check med værdierne i 
tabellen under Tekniske specifikationer.

   
    Anvendes til indstilling af termostaten i frostsikker drift.
    Eksempelvis ved at holde enten rum- eller gulvtem  
    peraturen konstant (afhængig af termostattypen) på 5 °C. 
    Fungerer ikke med natsænkningsfunktion.

3. LED indikator (lysdiode)

LED  
lysdiode
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Før installation af en termostat fra 530-serien, skal man først 
fjerne frontdækslet.

For at fjerne frondækslet skal man først presse forsigtigt på 
udløsertappen under bunden af termostaten med en 
skruetrækker. Herefter kan frontdækslet fjernes.

Det er ikke nødvendigt at fjerne drejeknappen.

4. Installationsvejledning
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Installationshøjde, typisk mellem
80-150 cm for Devireg 531/532

5. Placering af Devireg™ 530, 531, og 
532

I badeværelser o. lign. skal termostaten 
installeres i henhold til reglementet.

Termostaten bør monteres på en indervæg 
og min. 50 cm fra vinduer/døre.

Ikke på en væg, hvor termostaten vil ram-
mes af direkte sollys.

Ikke på en ydervæg.

DK
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Devireg™ 530
Type D530

6. Tilslutningsdiagram for Devireg™

Devireg™ 531
Type D531

Devireg™ 532
Type D532

Temperatur-
begrænser

NC = 
ingen kontakt

NC = 
ingen kontakt



9

Driftsspænding 180-250 VAC, 50/60 Hz

Eget forbrug Max. 0.25W

Belastning
• Ohmsk
• Induktiv

230V ~ 15A/3450W
cos φ = 0.3 Max. 4A

Følertype NTC 15 kOhm ved 25°C

Følerværdier:
• 0°C
• 20°C
• 50°C

42 kOhm
18 kOhm
6 kOhm

Hysterese +/- 0.4°C for 530 (528)
+/- 0,2 for 531 + 32

Omgivelsestemperatur -10° to +30°C

Frostsikring 5°C

Temperaturområde:
• 530
• 531
• 532

5-45°C
5-35°C
5-35°C, max gulvtemp.
indstilling: 20-50° C

Følerovervågning Termostaten har et indbygget 
overvågningssystem, som 
afbryder varmen hvis en føler 
afbrydes eller kortsluttes.

IP klasse 31

Dimensioner 85 mm x 85 mm

8. Tekniske data for 
Devireg™ 530, 531, og 532
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2 Års DEVI Garanti:
De har købt en Devireg 535 termostat som udgør en inte-
greret del af et DeviheatTM varmesystem, som vi er sikre på 
vil bidrage til at forbedre komforten og økonomien i Deres 
hjem.
Devi tilbyder en komplet varmeløsning med DeviflexTM 
varmekabler, DevimatTM varmemåtte, DeviregTM termostater 
og DevifastTM montagebånd. 
Skulle De mod alle forventninger, opleve problemer med 
Deres DeviheatTM system, vil De erfare at DEVI, som har 
produktionsenheder i Danmark, og som leverandør til 
hele den Europæiske Union – er underlagt de almindelige 
gældende regler omkring produktansvar, anført i EU-direktiv 
85/374/CEE, samt de for området individuelle gældende 
lovgivningsbestemmelser for alle enkelte lande, på følgende 
betingelser: DEVI tilbyder 10 års garanti på DeviflexTM 

varmekabler og DevimatTM varmemåtter, og 2 års garanti 
på materialefejl og produktionsfejl i forbindelse med øvrige 
DEVI produkter. Garantien gælder kun, såfremt omstående 
Garantibevis udfyldes korrekt og i henhold til instruktion-
erne, og kun såfremt fejlen inspiceres af eller præsenteres for 
DEVI eller en autoriseret DEVI forhandler.
Bemærk venligst, at Garantibeviset 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 gratis at reparere eller levere en ny enhed 
til kunden. Reparationer vil blive udført uden at der vil være 
yderligere omkostninger for kunde. I tilfælde af fejlbehæft-
ede DeviregTM termostater, forbeholder DEVI sig retten til at 
reparere enheden gratis og uden urimelige forsinkelser for 
kunden. DEVI Garantien gælder ikke for installationer, der er 
foretaget af uautoriserede elektrikere, fejl som skyldes andre 
leverandørers forkerte konstruktioner, misbrug, skade forår-
saget af tredje part, en ukorrekt installation eller sådanne 
andre følgeskader som måtte opstå. 
Såfremt DEVI anmodes om at inspicere eller reparere fejl, der 
er forårsaget af ovennævnte, 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 vores kunder.
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DEVITM garantien er givet til:

Navn:

Land:

2 ÅRS GARANTI
Garantibevis

Adresse:

By:

El installation udført af:

Serienummer:Type termostat:

Dato:

Telefon:

Bemærk:
Garantibeviset skal udfyldes korrekt for at garantien er 

gældende.
Læs venligst garantibestemmelserne på forrige side.

Leverandørstempel
Dato      /       -
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