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Да направим 
зимата
по-безопасна

Системи против лед и сняг 
за покриви и външни площи



Оставете DEVI  
да свърши работата
Няма по-красива и пленителна гледка от зимния пейзаж. За съжаление обаче 
тя е придружена и от проблеми.

Предстои Ви изриване на снега от входните алеи. От улуците и стрехите 
трябва да се премахнат ледените висулки. Да се почисти снега от покривите. 
Тротоарите и пътищата се нуждаят от редовно почистване и посипване със 
сол или пясък.

Поражения от снега и леда
През последните години сме свидетели на много случаи на пострадали хора и 
вреди, причинени от суровите зимни условия. Имуществени щети, по-високи 
разходи за поддръжка, загуба на продукция, покачващи се застрахователни 
премии, телесни наранявания и доста по-лоши неща.

За щастие съществува решение: Оставете DEVI да свърши тежката работа 
и да предотврати щетите, които зимата би причинила. Системите DEVI против 
лед и сняг са напълно автоматизирани, монтират се лесно и имат живот, 
колкото на самата сграда. Решенията на DEVI осигуряват надеждна защита 
през студените зимни месеци. 

Действащи системи против лед и сняг

Вашето решение е тук

Автоматичните  
системи DEVI за топене  

на лед и сняг пестят време 
и намаляват риска.
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Лесно, ефективно, 
надеждно

Продуктова  
гама

В продължение на повече от 30 години DEVI разработва и произвежда ефективни 
решения за справяне с неблагоприятните зимни условия и пораженията, 
причинени от зимата.

Днес ние предлагаме системи против лед и сняг, които осигуряват ефективно 
решение и постоянно почистени от лед и сняг покриви, улуци, стълбища, алеи, 
тротоари и обществени места.

Нещо повече, нашият опит ще ви помогне да проектирате и изградите най-
ефективната система за всеки един обект, независимо от неговия размер – от 
малка еднофамилна къща до огромна офис сграда, мол или дори футболен 
стадион.

Контрол на разходите, елиминиране на риска
Електронните терморегулатори DEVIregТМ гарантират минимални разходи на 
енергия. Те прецизно следят климатичните условия и включват системата само 
при условия, които предполагат снеговалеж или снеготопене  – при ниска 
температура и повишена влажност. 

Със системите DEVI спестявате ценно време и пари, изразходвани за ръчно 
почистване на снега и леда, като същевременно елиминирате риска от 
материални щети или инциденти с хора.

Дори една претенция за обезщетяване на пострадал човек, един пропуснат 
работен ден или един случай на щети по сградата надхвърля чувствително 
стойността на система DEVI.

Нагревателни кабели 
Нагревателните кабели DEVIflexTM предоставят изключителна гъвкавост при 
проектиране и инсталиране на системите. Най-вече използвани за покривни 
приложения, системите DEVI могат да се инсталират навсякъде:

•   Традиционни скатни покриви
•   Улуци и водосточни тръби
•   Плоски покриви на леки конструкции
•   Наклонени покриви от всякакъв тип

Нагревателни рогозки
Електрическите нагревателни рогозки DEVImatTM се монтират изключително 
лесно и са идеални за големи площи, затова те предимно се използват за системи 
за външни площи, като:

•   Тротоари и алеи
•   Гаражи и паркинги
•   Външни стълби
•   Наклонени рампи

DEVImat™ нагревателни рогозки

DEVIflex™ нагревателни кабели



Витумбилд ЕООД
Електрически системи за отопление 
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Факс: 02 879 16 70
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За да научите повече за DEVI,  
посетете уебсайт: 

www.vitumbuild.com

Максимална ефективност

Обадете ни се днес!

Всички наши терморегулатори автоматично управляват системата в зависимост 
от температурата. Ако изберете високотехнологичния интелигентен 
терморегулатор DEVIregTM 850, Вие ще спестите до 80% от разходите на 
енергия, тъй като той ще активира системата само при условия за снеговалеж 
или снеготопене – ниска температура и повишена влажност.

Опитът има 
значение
Основана през далечната 1942 г., днес DEVI е пазарен лидер в областта на 
високоефективните електрически отоплителни системи за вътрешни и външни 
приложения. През последните 30 години сме монтирали буквално хиляди 
системи в целия свят, благодарение на което се сдобихме с ценна практическа 
информация и неоценим опит в областта на всички възможни типове инсталации.

100% фирмено производство означава, че ние осигуряваме абсолютна цялостност 
на технологичните процеси и контрол на качеството. Нашите продукти без 
изключения отговарят на всички приложими международни стандарти за 
безопасност и енергийна ефективност и предлагат до 10 години гаранция.

DEVI e част от групата Danfoss – най-голямата индустриална компания в Дания.


