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1 Úvod

DEVIreg™ 535 je elektronický časový regulátor teploty spe-
ciálně určený pro systémy podlahového vytápění. Termo-
stat je vybaven prostorovým čidlem pro regulaci teploty v
místnosti a doplňkovým podlahovým čidlem, které slouží k
omezení maximální teploty podlahy. Termostat může být
namontován na povrch nebo jako zapuštěný.

Po nastavení bude termostat automaticky regulovat vytá-
pění tak, aby splnil vaše požadavky na příjemné prostředí,
pomocí měření teploty podlahy, které bude kombinovat s
měřením teploty vzduchu, bez ohledu na měnící se povětr-
nostní podmínky.
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Termostat je vybaven tlačítky pro nastavení teploty a kon-
trolkou, která označuje pohotovostní stav (zelená) a stav za-
pnutí topení (červená).

Další informace o výrobku naleznete také na:
devireg.devi.com

1.1 Technické parametry

Pracovní napětí 220–240 V~, 50 Hz

Spotřeba v pohotovost-
ním režimu

Max. 0,30 W

Relé:
ohmické zatížení
indukční zatížení

Max. 15 A / 3 450 W při 230 V
cos φ = 0,3 max. 1 A

Snímací členy NTC 15 kΩ při 25 °C

Snímací hodnoty:
0 °C
25 °C
50 °C

42 kΩ
15 kΩ
6 kΩ

Hystereze ± 0,2 °C s prostorovým čidlem
± 0,4 °C pouze s podlahovým či-
dlem

Teplota okolí -10 až +30 °C

Ochrana proti mrazu 5 °C – 
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Teplotní rozsah 5–35 °C s prostorovým čidlem
5–45 °C pouze s podlahovým či-
dlem
Max. teplota podlahy 20–50 °C
Min. teplota podlahy 10–35 °C,
při kombinaci prostorového a
podlahového čidla

Specifikace kabelů
(max.)

1 x 4 mm2 nebo 2 x 2,5 mm2

Teplota kulového venti-
lu

75 °C

Stupeň znečištění 2 (použití v domácnosti)

Typ 1C

Skladovací teplota -20 až +65 °C

Krytí 31

Třída ochrany Třída II - 

Rozměry 85 x 85 x 54 mm (hloubka zapu-
štění: 24 mm)

Hmotnost 107 g
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Výrobek splňuje požadavky normy EN/IEC „Automatické
elektrické regulační prvky pro domácnosti a podobné pou-
žití“:

▪ EN/IEC 60730-1 (obecně)
▪ EN/IEC 60730-2-7 (časovač)
▪ EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

1.2 Bezpečnostní pokyny

Před instalací zkontrolujte, zda je vypnuté napájení termo-
statu.

DŮLEŽITÉ: Pokud je termostat použit k regulaci topného
prvku podlahového vytápění podle normy „Elektrické
spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
EN/IEC 60335-1: Všeobecné požadavky“ a normy „EN/IEC
60335-2-96: Zvláštní požadavky pro tenké ohebné topné
články pro vytápění místností“, vždy použijte podlahové či-
dlo a nikdy nenastavujte maximální teplotu podlahy vyšší
než 35 °C.

Rovněž dodržujte následující pravidla:

▪ Instalaci termostatu musí provést autorizovaný a kvali-
fikovaný montážní pracovník při dodržení místních
předpisů.

▪ Termostat musí být připojen k napájení prostřednic-
tvím spínače, který odpojuje všechny póly.

DEVIreg™ 535
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▪ Čidlo je potřeba považovat za komponentu pod napě-
tím. Nezapomeňte na to, pokud je čidlo potřeba pro-
dloužit.

▪ Termostat vždy připojujte ke zdroji zajišťujícímu
nepřetržité napájení.

▪ Nevystavujte termostat působení vlhkosti, vody, pra-
chu a nadměrného tepla.

2 Montážní pokyny

Dodržujte následující pravidla týkající se umístění:

Umístěte termostat na stěnu do vhodné
výšky (obvykle 80–170 cm).

Neumisťujte termostat do vlhké místnosti.
Umístěte ho do vedlejší místnosti. Termo-
stat vždy umístěte ve shodě s platnými
místními předpisy o krytí.

Neumisťujte termostat na vnitřní stranu
venkovní zdi.

DEVIreg™ 535
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Termostat vždy instalujte nejméně do
vzdálenosti 50 cm od oken a dveří.

Neumisťujte termostat na přímé sluneční
světlo.

DEVIreg™ 535
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Poznámka: Podlahové čidlo umožňuje
přesnější regulaci teploty a doporučuje se
pro všechny aplikace s podlahovým vytá-
pěním. Povinně musí být použito pod
dřevěnými podlahami, aby se snížilo ne-
bezpečí přehřátí podlahy.

▪ Umístěte podlahové čidlo do trubičky na vhodné
místo, kde nebude vystaveno slunečnímu světlu
nebo průvanu z otevřených dveří.

▪ Mezi dvěma topnými kabely musí být umístěno stej-
ně daleko ve vzdálenosti >2 cm.

▪ Vedení musí být zarovnáno s povrchem podlahy – v
případě potřeby je třeba ho zahloubit.

▪ Dotáhněte vedení do spojovací krabice.
▪ Poloměr ohybu instalační trubičky musí být min. 50

mm.

DEVIreg™ 535
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Termostat namontujte následujícím postupem:

1. Otevřete termostat:

 devireg™550 devireg™550

D

▪ Pomocí plochého předmětu uvolněte jazýček na
spodní straně termostatu.

▪ Opatrně sundejte přední kryt.

2. Připojte termostat podle schématu zapojení.

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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 Stínění topného kabelu musí být připojeno k uzemňo-
vacímu vodiči napájecího kabelu pomocí samostatné-
ho konektoru.

Poznámka: Podlahové čidlo vždy instalujte do insta-
lační trubičky v podlaze.

3. Termostat namontujte a sestavte.

▪ Připevněte termostat do zapuštěné zásuvky nebo do
externí krabičky na stěně pomocí vrutů, které zašrou-
bujete do otvorů na stranách termostatu.

▪ Dotáhněte šroubky.

4. Zapněte síťové napájení.

Zpočátku ponechte termostat připojený k síťovému napá-
jení 15 hodin, aby se baterie úplně nabila. V případě výpad-
ku síťového napájení potom termostat uchová údaje o ak-
tuálním času a datu po dobu 80 dní. Všechna ostatní nasta-
vení jsou uložena trvale.

DEVIreg™ 535

Instalační příručka 11



3 Nastavení

Čidlo: Postup, jakým stanovíte, zda bude k řízení podla-
hového vytápění použito externí podlahové čidlo, inte-
grované prostorové čidlo, nebo obě čidla
Poznámka: Ve výchozím nastavení je vybráno podlahové či-
dlo.

1. Stiskněte ostrým koncem nože instalační tlačítko D.

 devireg™550 devireg™550

D

2. Stiskněte tlačítko •.

3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte jednu z následujících
možností:

 Pokud bude použito pouze podlahové
čidlo, zvolte:

Integrované prostorové čidlo nebude
použito. Tato možnost je vhodná pro
místnosti, ve kterých je vyžadována
konstantní teplota podlahy, např. kou-
pelny.

DEVIreg™ 535
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 Pokud budou použita obě čidla, zvol-
te:

Tato možnost je vhodná pro všechny
místnosti kromě vlhkých. Termostat
musí být instalován v místnosti s pod-
lahovým čidlem a topným prvky.

 Pokud bude použito pouze prostoro-
vé čidlo, zvolte:

Tato možnost se nedoporučuje vzhle-
dem ke zvýšení nebezpečí přehřátí
podlahy. Termostat musí být instalo-
ván v místnosti s topným prvky.

4. Chcete-li potvrdit nově zvolený režim čidel, stiskněte
•.

5. Chcete-li nakonfigurovat nastavení, stiskněte instalač-
ní tlačítko D.

6. Pokud jste zvolili podlahové čidlo nebo obě čidla, stis-
knutím tlačítek ▲▼ (nahoru/dolů) pokračujte k další-
mu nastavení.

DEVIreg™ 535
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Nastavení maximální teploty podlahy
Speciální podmínky: Toto nastavení se používá pouze teh-
dy, když je použito podlahové čidlo (bylo nastaveno podla-
hové čidlo nebo obě čidla).
Poznámka: Maximální teplota podlahy je ve výchozím na-
stavení nastavena na 35 °C.

1. Chcete-li změnit výchozí nastavení teploty, stiskněte
tlačítko •.

2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte novou teplotu.

3. Nově zvolenou teplotu potvrďte stisknutím tlačítka •.

4. Chcete-li nakonfigurovat nastavení, stiskněte instalač-
ní tlačítko D.

 devireg™550 devireg™550

D

5. Pomocí tlačítek ▲▼ (nahoru/dolů) pokračujte k další-
mu nastavení.

DEVIreg™ 535
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Poznámka: Před změnou maximální teploty podlahy kon-
taktujte dodavatele podlahy a uvědomte si následující sku-
tečnosti:

▪ Teplota podlahy je měřena v místě, kde je umístěno či-
dlo.

▪ Teplota spodní strany dřevěné podlahy může být až o
10 stupňů vyšší než teplota horní strany.

▪ Výrobci podlah často uvádějí max. teplotu na povrchu
podlahy (obvykle 27–28 °C).

▪ Při regulaci podlahového vytápění vždy používejte
podlahové čidlo nebo kombinaci prostorového a pod-
lahového čidla. Bez podlahového čidla bude regulace
teploty méně přesná a hrozí nebezpečí přehřátí podla-
hy.

DEVIreg™ 535
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Tepelný
odpor
[m²K/W]

Příklady podlah Detaily Přibližné na-
stavení pro te-
plotu podlahy
25 °C

0,05 8mm laminátová
HDF podlaha

> 800 kg/m3 28 °C

0,10 14mm bukové pa-
rkety

650–800
kg/m3

31 °C

0,13 22mm dubová
prkna

> 800 kg/m3 32 °C

< 0,17 Max. tloušťka ko-
berce vhodná pro
podlahové vytápě-
ní

Podle normy
EN 1307

34 °C

0,18 22mm jedlová
prkna

450–650
kg/m3

35 °C

DEVIreg™ 535
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Způsob definice teplotní stupnice
Speciální podmínka: Pokud je vybráno podlahové čidlo,
musí být vybrána numerická stupnice s hodnotami od 1 do
6.
Poznámka: Ve výchozím nastavení je vybrána Celsiova
stupnice.

1. Chcete-li změnit výchozí teplotní stupnici, stiskněte
tlačítko •.

2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stupnici.
Můžete zvolit numerickou stupnici s hodnotami od 1
do 6 nebo Celsiovu stupnici s rozsahem 5° až 45°.

3. Vybranou teplotní stupnici potvrďte stisknutím tlačít-
ka •.

4. V případě potřeby můžete pomocí tlačítek ▲▼ (na-
horu/dolů) procházet nastavením zpět nebo dopředu.

5. Režim instalace ukončíte stisknutím instalačního tla-
čítka D.

6. Nasaďte zpátky rámeček a přední stranu.

DEVIreg™ 535
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4 Záruka
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5 Pokyny k likvidaci
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DEVIreg™ 535

Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: EH@DEVI.com
www.DEVI.com

Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své
výrobky bez předchozího upozurnění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již
dohodnutých podminek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. DEVI a logo firmy DEVI
jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.
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