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PRODUCENT:  
__________________________________________________________________________________________ 
INFORMACJE  

 
Zestaw elementów przeznaczonych do przeprowadzenia 
instalacji oraz realizacji sterowania przy systemie 
grzejnym opartym na matach do suchego montażu 
DEVIdry . 
 
DEVIdry Kit złożony jest z: 

• termostatu DEVIdry C , 
• elementu wykonawczego Devidry CD , 
• taśmy aluminiowej, 
• przyrządu do łączenia mat. 

 
Zestaw DEVIdry Kit  pozwala na uproszczenie 
wykonania instalacji, dając do dyspozycji gotowe 
elementy i moduły. Nie wymagane  są jakiekolwiek 
działania, które wymagałyby obecności instalatora z 
uprawnieniami. 
 
Zestaw należy stosować również w sytuacji, gdy 
materiałem wykończeniowym podłogi jest cienki dywan  
lub wykładzina dywanowa . 
 
Wybór rodzaju zestawu uzależniony jest od mocy mat grzejnych użytych w instalacji – odpowiednio 
DEVIdry Kit 55  przy ich mocy jednostkowej 55 W/m2 lub DEVIdy Kit  100 przy 100 W/m2. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
TYPOSZEREG ZESTAWU DO MONTAŻU I STEROWANIA DEVIDRY KIT 
 

Nr katalogowy Typ 
19911000 DEVIdry Kit 55 
19911001 DEVIdry Kit 100 
19911100 DEVIdry CD 

 
__________________________________________________________________________________________ 
DANE TECHNICZNE ZESTAWU DO MONTAŻU I STEROWANIA DEVIDRY KIT 
 

Napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz 
Maks. obci ążenie 10 A 
Maks. moc instalacji 2300 W 
Histereza 1,2ºC 

Zakres regulacji temp. podłogi 5ºC ÷ 30ºC dla podłóg drewnianych (DEVIdry Kit 55) 
5ºC ÷ 35ºC dla podłóg betonowych (DEVIdry Kit 55 lub 100) 

Maks. powierzchnia ogrzewana 42 m2 – przy matach DEVIdry 55 
23 m2 – przy matach DEVIdry 100 

Krok nastaw temp. 0,5ºC/krok 
Dokładno ść wskazania temp. ±1,5ºC maks. 
Zakres pomiaru temp. 5ºC ~ 45ºC 
Zakres temp. otoczenia -20ºC ~ 55ºC 
Wilgotno ść 5% ÷ 95% RH (bez kondensacji) 

DEVIDRY KIT  ZESTAW ELEMENTÓW DO MONTAŻU I STEROWANIA 
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PRODUCENT:  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Zestaw elementów przeznaczonych do przeprowadzenia 
instalacji oraz realizacji sterowania przy systemie grzejnym 
opartym na matach do suchego montażu DEVIdry . 
 
DEVIdry Kit złożony jest z: 

• programowalnego termostatu DEVIreg 535 , 
• przewodu zasilającego, 
• taśmy aluminiowej, 
• przyrządu do łączenia mat. 

 
Zestaw DEVIdry Pro Kit  pozwala na wykonanie 
zaawansowanej instalacji ogrzewania podłogowego 
opartego na matach DEVIdry . Dzięki zastosowaniu 
przeznaczonego do montażu podtynkowego  termostatu 
DEVIreg 535 , układ zasilania i sterowania systemem jest 
elegancki i dyskretny. 
 
Znajdujący się na wyposażeniu regulatora programator 
czasowy umożliwia na zaawansowaną kontrolę nad 
systemem grzejnym DEVIdry , w pełni wykorzystując jego 
krótki czas reakcji. Posiada cztery  tryby pracy ( w tym 
tygodniowy), wbudowany czujnik powietrzny  oraz 
dołączony czujnik podłogowy  NTC z przewodem o 
długości 3m. Dzięki ich zastosowaniu użytkownik może uzyskać konfigurację sterownika sprawiającą, że układ 
grzejny DEVIdry  pracować będzie w sposób ekonomiczny  i dostosowany do potrzeb właściciela. 
 
Termostat posiada także funkcję monitoringu , która sygnalizuje błąd i wyłącza ogrzewanie w wypadku, gdy 
wykryta zostanie nieciągłość lub zwarcie w obwodzie czujnika NTC. 
 
Zestaw DEVIdry Pro Kit  oraz znajdujący się w komplecie DEVIreg 535  przystosowane są do pracy zarówno  
z matami DEVIdry  o mocy 55 oraz 100 W/m2. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
TYPOSZEREG ZESTAWU DO MONTAŻU I STEROWANIA DEVIDRY PRO KIT 
 

Nr katalogowy Typ 
19911006 DEVIdry Pro Kit 
19911009 Przewód zasilający do DEVIdry Pro Kit 

 
__________________________________________________________________________________________ 
DANE TECHNICZNE ZESTAWU DO MONTAŻU I STEROWANIA DEVIDRY PRO KIT 
 

Napięcie zasilania 180 ÷ 230 V AC, 50/60 Hz 
Pobór mocy maks 0,30 W 
Maks. obci ążenie rezystancyjne 230 ~ 15 A / 3450 W 
Obci ążenie indukcyjne cos φ = 0,3; maks. 1A 
Typ czujnika NTC (25ºC/15kΩ), 3m dł. 

Histereza ±0,2ºC z czujnikiem pokojowym (powietrza) 
±0,4ºC tylko z czujnikiem podłogowym  

Temperatura otoczenia -10º do +30ºC 
Wahania temperatury 5 ÷ 35ºC 
Wyłącznik zasilania dwubiegunowy 
Wskaźnik stanu Dwukolorowa dioda LED 
Stopie ń ochrony IP 31 

DEVIDRY PRO KIT  ZESTAW ELEMENTÓW DO MONTAŻU I STEROWANIA 


