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Applikationsområde:
devireg® 316  är en elektronisk termostat för många
användningområder. devireg® 316 är designad för montage i
gruppecentraler med en bygghöjd på min 52 mm samt försedd
med DIN-skene-montage.

Installation:
Installationen skall ske av behörig elektriker och utföras som
fast installation samt föregås av allpolig strömbrytare.
Givarkabeln kan förlängas upp til 50 meter med 1,5 mm2

installationskabel utan att påverka termostatens noggranhet.
Man skall inte förlänga givarkabeln parallelt med starkströms-
ledningen, då detta kan påverka givarsignalen til termostaten.

Nattsänkning (    ):
Temperaturen sänkes från det inställda värdet 0 - 8°C, då
polen 4 får spänning, antingen en separat fas eller en bygling
från inkommande fas.

Hysterese (DIFF):
Inställning av önskad temperaturvariation.
Ex.: Inställes temperaturen på 18°C och differensen på
3°C, kommer variationen att vara 18° - 21°C.

Differens funktion (MIN):
När temperaturen kommer under denna inställning deaktiveras
termostatens reläutgång och den gula lysdioden tänds.

Galvanisk avskildhet:
Termostaten är konstruerad så att givarkretsen är galvaniskt
avskild från starkströmsdelen, vilket medför att givardelen är
att betrakta som en svagströmsdel.

VIKTIGT!!!
När devireg® 316 används för takrännor och rör, skall polerna
9 och 10 kortslutas. Utomhusgivaren skall monteras under
taknoken.



Fig. 1

Temperaturinställning I:
Termostaten används vid detta tillfälle som termostat i
förbindelse med värme eller kylanläggningar. Den önskade
temperaturen ställs in på skalan från -10°C till +50°C.
Kontrollera att hysteresen (Diff) är inställd på önskat värde.
(Vid styrning av rumstemperatur föreslås en hysteres på
2°C).

Temperaturinställning II:
Termostaten används vid detta tillfälle som differens-
termostat för reglering av snösmältningsanläggningar.
Termostatens arbetsområde bestäms av att inställt
temperaturområde -10°C till +5°C inställs på ratten
markerad Min temp och på ratten markerad Max temp
inställs tempområdet -10°C till +50°C. Det vill säga om
värmekabel-anläggningen skall vara inkopplad när
temperaturen är mellan +5°C till -5°C så inställs »Min temp«
på -5°C och »Max temp« på +5°C. Kontrollera att hystere-
sen är inställd på önskat värde.



Kyla:

Värme:



Funktionskontroll:
Fungerar inte golvvärmen genom justering på inställ-
ningsratten, kontrollera att termostatens strömbrytare är
tillslagen samt att säkringen är hel innan behörig
elinstallatör tillkallas.

Felsökning:
Görs av behörig elinstallatör!

- Kontrollera att det finns spänning på 5 och 6.

- Kontrollera att 1 till 3 är ordentligt dragna

- Mät motståndet i värmekabeln, och beräkna
effekten:

Utifrån den beräknade effekten, kan värmekabeltypen
bestämmas och den finns i din • katalog.

- När kännarledningen, på 11 och 12 kopplas bort,
skall lysdioden lysa, om inte, är termostatet trasigt.

- Mätning av avkännaren med ohm-meter skall ge ett
fast motstondsvärde i förhållande till omgivnings-
temperaturen, se tekniska data.

- När 11 och 12 kortslutes, skall lysdioden slockna och
termostatet bryta, om inte, är termostatet trasigt.

- När spänningen är bruten, skall relläkontakten vara
öppen och lysdioden släckt.
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-10°C till +50°C

-10°C till +50°C

180 - 250 V ~ 50 Hz

16 A

0,2 - 8ºC

0,2 - 6°C

IP 20

-10ºC till +50°C
-10ºC till +5°C
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Temperaturområde:

Driftstemperatur:

Driftsspänning:

Brytare:

Nattsänkning justerbar:

Hysteres justerbar:

Kapslingsklasse:

Innstilling:
Omr. I
Omr. II

Givare:

Givarvärde:
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