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Оставете DEVI да свърши работата 
 

 
 
DEVI – абревиатура на Dansk El-Varme Industri – е компания основана в Копенхаген, 
Дания, през 1942 год. От 1-ви януари 2003 год. DEVI стана част от Danfoss Group – 
най-голямата индустриална групировка на Дания. 
 
Danfoss е една от водещите световни компании в областта на отоплението, 
охлаждането и климатизацията. Концернът Danfoss има повече от 23 000 
служители и работници и обслужва клиенти в над 100 държави. 
 

DEVI е водеща търговска марка в Европа за електрически кабелни и тръбни 
отоплителни системи с над 70-годишен опит в тази област. Производството на 
нагреватени кабели се извършва във Франция и Полша, а управлението на 
компанията е в Дания. 
 

Стойността на опита 
Инсталирали сме буквално хиляди системи в целия свят, при всякакви възможни 
условия, които човек може да си представи. Този опит означава, че ние сме в 
състояние да ви предложим практични съвети относно това от какви точно компо- 
ненти се нуждаете, за да постигнете най-добри резултати при най-ниска цена. 
 

Вътрешни кабелни системи за подово отопление 
В това ръководство са представени препоръките на DEVI за проектиране и 
инсталиране на кабелни подови отоплителни системи за вътрешни приложения. 
То съдържа указания за разполагането на нагревателните кабели, електротехнически 
данни и конфигурациите на различните системи. 
 

Спазването на препоръките на DEVI ще ви осигури енергийно ефективно, надеждно 
и ненуждаещо се от техническо обслужване решение с нагревателни кабели с 
постоянна мощност и 20-годишна гаранция. 

 

ISO 9001 TS 16949 

 
ISO 14001 

 
Заедно с продуктовите одобрения и 

пълно съответствие с директивите на ЕС 

Сертификации и съответствия 
на нашата система за управление на 

качеството 
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1. Електрически отоплителни системи DEVI  
 
 

 

Настоящият документ включва цялата 
необходима информация за кабелните 
отоплителни системи DEVI, която може 
да ви помогне да вземете решение по 
време на тяхнота проектиране, инстали-
ране и ектсплоатация. Производството 
на кабелни отоплителни системи е отли-
чителната черта на фирмения профил 
на DEVI. 

 
DEVI A/S е основана в Дания през 1942 
година и в продължение на повече от 75-
годишното си съществуване е извървяла 
пътя от частна фирма до голяма индуст-
риална компания, разработваща и пред-
лагаща решения с електрически нагре-
вателни кабели в над100 страни в целия 
свят. DEVI заема водеща позиция като 
основоположник и иноватор в областта 
на електрическите кабелни отоплителни 
системи за вътрешни и външни прило-
жения. 
От 2003 год. DEVI е вече част от индуст-
риалната групировка Danfoss. 

 
DEVI най-големия доставчик на елек-
трически подови отопления в Европа. 
Нашата бизнес философия се базира 
на продажбата на електрически отоп-
лителни решения, които ясно се 
открояват от другите със следното: 
•   Повишен комфорт в ежедневието; 

•   По-голяма надеждност; 

•   По-добър дизайн; 

•   Намалени експлоатационни разходи. 

 
DEVI разработва, произвежда и про-
дава отоплителни кабелни системи за 
следните основни приложения: 
•  Основно електрическо подово 

отопление; 
•  Комфортно електрическо отопление; 
•  Наземни приложения за топене на сняг 

и лед по пътища, площадки тротоари, 
пешеходни пътеки, мостове и др.; 

•  Предпазни системи за топене на лед 
и сняг от покриви, олуци и водосточни 
тръби; 

•  Защита против замръзване и поддър-
жане на температурата на тръбопро-
води, резервоари и други индустриал-
ни приложения; 

•  Отопляване на игрища с естествена и 
изкуствена трева, на почвата в 
оранжерии и др.; 

•  Отопляване на селскостопански 
помещения; 

•  Защита срещу заледяване на фунда-
менти и подове в хладилни складове 
и ледени стадиони; както и много 
други отоплителни решения. 

Комплектни системи 
DEVI е единствената глобална компа-
ния в този бранш, която разработва, 
произвежда и продава на световния 
пазар комплектни системи, включващи 
както нагревателни кабели, така и 
терморегулатори. Ето защо е налице 
пълна съгласуваност между отделните 
компоненти, от които са съставени 
нашите отоплителни системи, което 
означава висока производителност, 
оптимална надеждност и практичност, а 
в резултат на това и нисък разход на 
енергия. 
 

Интегрирани решения 
В продължение на почти 75 години DEVI 
произвежда широка гама от доказали се 
тествани кабелни отоплителни решения 
– всичко, от системи с тънки нагревател-
ни рогозки, предназначени главно за 
обновителни проекти, до комплексни 
отоплителни решения за частни жилища, 
както и промишлени и офис сгради. DEVI 
доставя също и решения за топене на 
лед и сняг. Нашите кабели и терморегу-
латори поддържат сигурност по пътища, 
товаро-разтоварни рампи и покривни 
конструкции в студени райони по целия 
свят. Ние предлагаме системи против 
замръзване на тръбопроводи, олуци и 
водосточни тръби и отопляваме почвата 
в оранжерии и дори под тревните 
покрития на футболни игрища. 
 

Интелигентни отоплителни системи 
Основният продукт на DEVI е комплект-
на отоплителна система (нагревателен 
кабел или рогозка, терморегулатор и 
необходимите принадлежности). 
 
Енергийната ефективност и интелигент-
ното приложение са присъща характе-
ристика на терморегулаторите на DEVI 
още от 90-те години. Икономия на до 
30% от сметките за електричество в 
сравнение със съвременните електрон-
ни терморугелатори без таймер, интели-
гентните терморегулатори на DEVI са 
пример за подражание в областта на 
интелигентното електрическо подово 
отопление. 
 

Висококачествени нагревателни 
елементи произведени в ЕС 
Нагревателният елемент DEVI е едно-
жилен или двужилен екраниран провод-
ник произвеждан с различни специфич-
ни мощности и възможни изолации. 
Нагревателните елементи DEVI се про-
извеждат в над тридесет различни типа, 
което дава възможност да използвате 
продукт, коййто е най-подходящ на 
конкретните ви нужди. 

Най-голямо е търсенето на тънките 

нагревателни рогозки, предназначени за 

инсталиране под плочките на пода. Рогоз-

ките DEVI се състоят от тънък кабел фик-

сиран върху самозалепваща мрежа от 

композитен материал или стъклопласти, 

което прави рогозките много лесни за 

инсталиране и логичен избор за тънки 

подови настилки. При полагането на 

нагревателните рогозки нивото на пода в 

действителност остава същото, тъй като 

инсталацията може да се изпълни със 

стандартната дебелина на слоя лепило 

за плочките. 

 
Инсталирането на системата и изчисля-
ването на необходимата мощност трябва 
да се извършва в зевисимост от конкрет-
ните условия в помещенията (приложе-
нието). За да се осигури правилна инста-
лация и експлоатация на всяка система 
DEVI, тя се придружава от многоезична 
подробна инструкция. Освен това, пове-
чето нагревателни кабели и рогозки имат 
20-годишна гаранция. 

 
Най-новото решение, което заслужава 
специално внимание е DEVIreg™ Smart 
– то въплъщава същината на стремежа 
на DEVI да подобри комфорта на потре-
бителите, взаимодействието с интели-
гентните електронни устройства, скан-
динавския дизайн и енергийната ефек-
тивност. Терморегулаторът DEVIreg™ 
Smart се отличава с: 
•  лесен за ползване потребителски 

интерфейс чрез мобилно приложение и 
Wi-Fi управление, 

•  сензорен екран, 
•  интелигентни функции на таймера с 

интуитивен потребителски интерфейс, 
който е създаден специално да удов-
летвори нуждите на съвременните 
потребители, 

•  удължен гаранционен срок – 5 години. 

 
Надежден избор. 

DEVI е световен лидер в производството 
на електрически отоплителни кабелни 
системи и е част от концерна Danfoss 
group. Присъства на световния пазар в 
продължение на почти 75 години и осъ-
ществява дейност в над 100 страни на 
пет континента. Можете спокойно на 
препоръчвате на клиентите си продукти с 
тази търговска марка, тъй като DEVI 
заема водеща позиция на световния 
пазар и се е доказал като надежден 
партньор в продължения на десетилетия. 
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2. Сведения за приложението 
 

 

2.1 Обща информация 
 

Оптимален комфорт 
Цялата топлина се издига нагоре! Тази 
проста истина обяснява защо подовата 
отоплителна система осигурява по-
добър топлинен комфорт, отколкото 
алтернативната радиаторна система. 
Радиаторната система осигурява 
конвективна циркулация на въздуха 
нагоре до височината на главата, а 
след това до тавана, откъдето въздухът 
се връща надолу като студен полъх 
около краката на обитателите. 

 
За разлика от това, подовата отопли-
телна система DEVI осигурява приятна 
топлина за краката, тялото и главата на 
човека. 

 
Тъй като тя предизвиква само много 
плавно и леко задвижване на въздуха 
нагоре, това намалява съществено 
количеството на разнасящите се час-
тици прах, което е от изключително 
значение за хора страдащи от алергии 
или астма. Тя също така свежда до 
минимум наличието на влага на нивото 
на пода. 

 
Минимален разход на енергия. 
Благодарение на разпространението на 
топлината откъм пода и прецизната 
система за регулиране на температу-
рата с терморегулатор DEVIreg™, сред-
ната температура в помещението може 
да бъде намалена с 1-2 °C в сравнение 
с традиционното радиаторно отопление, 
без това да повлияе на топлинния ком-
форт, а дори може да го подобри. Това 
позволява да се намалят топлинните 
загуби от едно жилище с 10-20%, което е 
полезно както от финансова, така и от 
екологична гледна точка. 

Гъвкава ситема 
Подовата отплителна система DEVI 
осигурява комфортни температури в 
помещенията, независимо дали това е в 
дома, в офиса, на работното място, 
спортната зала или на каквото и да било 
друго място, където е необходимо ком-
фортно отопление. Също толкова важен 
е и фактът, че отоплителната система на  
DEVI може да се инсталира на всякакъв 
тип подове, независимо дали те са нови 
бетонни или дървени подове или пък са 
ремонтирани стари такива. 
 
Невидим топлинен източник 
Подовата отоплителна системаа на 
DEVI не се вижда. Тъй като системата е 
скрита под пода, тя предоставя нови 
вълнуващи възможности за обзавеж-
дане и интериорен дизайн, а проблемът 
с отнемащите доста пространство и 
непривлекателни радиатори вече не 
съществува. 
 
Улеснено инсталиране 
Електрическото подово отопление на 
DEVI предлагано като система, незави-
симо дали е с нагревателна рогозка, 
кабели с монтажни принадлежности или 
терморегулатор с функции за лесна 
настройка, осигурява бързо и безпроб-
лемно инсталиране. 
 
Дълготрайност без техническа 
поддръжка 

Подовата отоплителна система на DEVI 
има дълъг експлоатационен живот. На 
практика трайността на нагревателните 
кабели и рогозки DEVI е колкото на 
самата сграда, в която са инсталирани, 
без да е необходимо някакво техническо 
обслужване! 

Бързо и прецизно реагиране 

Електрическата подова отоплителна сис-

тема има кратко време на реагиране. В 

комбинация с интелигентните терморегу-

латори DEVIreg™ тя осигурява по-точно 

увеличаване и регулиране на стайната 

температура в сравнение с водните 

подови отоплителни системи. Системата 

също така реагира по-добре на промени-

те в температурата и потребителските 

настройки. 

 
20-годишна гаранция DEVI Warranty™ и 

гаранция за пълно обслужване 

За повечето нагревателни рогозки и 

нагревателни кабели DEVI е валидна 20-

годишна гаранция DEVI Warranty™. DEVI 

предлага гаранция за пълно обслужване 

на кабели и рогозки инсталирани за 

вътрешно подово отопление, включително 

разходите за инсталиране и повреждане 

на подовите материали, като зидарията и 

плочките. Под 20-годишна гаранция за 

пълно обслужване се подразбира, че 

когато има случай покрит от гаранцията, 

DEVI поема отговорността да отстранява 

безплатно дефектите или да предлага 

подмяна на продукта през срока на гаран-

цията. Освен това, DEVI покрива всички 

разходи свързани с подмяната на еле-

менти от отоплителната система и раз-

ходите за възстановяване на подовото 

покритие. 
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3. Преглед на продуктите 
 

 

3.1. Кабели 
 

Електрическата подова отоплителна 
система се състои от два основни 
компонента: 
•  Нагревателен елемент (кабел, 

тънка нагревателна рогозка или 
нагревателен елемент за лами-
натни и др. подови покрития); 

•  Терморегулатор със сензори за 
температура на въздуха и/или на 
пода. 

 
Нагревателните кабели обикновено се 
инсталират в дебели/бетонни подови 
конструкции. Главната отличителна 
черта на тънката нагревателна рогозка 
е малката ѝ дебелина. Това прави въз-
можно инсталирането ѝ в тънък пласт 
лепило за плочки, като се избягва зна-
чително повишавана на нивото на 
пода. 

Нагревателният кабел DEVI (напр. 

DEVIflex™) е предназначен за инстали-

ране в дебели бетонни подови конструк-

ции. Обикновено горният/покривен слой 

на пода е поне 3 cm. Нагревателните 

кабели, които се използват за вграж-

дане в подови конструкции са серийни 

електросъпротивителни кабели, дву-

жилни за предпочитане, но се предлага 

и ограничена гама едножилни кабели.  

Кабелите се произвеждат като готови за 

инсталиране нагревателни елементи с 

конкретна дължина (напр. 7, 10, 15, до 

около 410 m), заедно със захранващ 

кабел (студен край) и херметично 

затворени съединения (муфи или 

завършващи накрайници). 

Линейната мощност на нагревателните 

кабели за вграждане в подови конструк-

ции е ограничена до 20 W/m, като се 

предлагат кабели DEVI с мощност 6, 10, 

18 и 20 [W/m] за 230 и 400 V. Повечето 

кабели DEVI се произвеждат и одобря-

ват в съответствие с последното изда-

ние на IEC 60800:2009, с клас на меха-

нична якост M2 (за груби бетонни кон-

струкции). Основният тип нагревателни 

кабели DEVI за инсталиране в подовите 

конструкции е DEVIflex™. 

 
Вътрешната структура и външният 

вид на съвременния кабел DEVIflex™ 

са показани на фигурите по-долу. 

 

 
 

 

 

нагревателен кабел  

захранващ кабел 

 
съединителна муфа 

 

 
 

Структура на нагревателен кабел DEVIflex™ 

 

3.2 Рогозки 

 
 

 
Нагревателен кабел  
DEVIflex™ 6T/10T/18T 

край на нагревателния кабел 

връзка за захранване 

 
Тънката нагревателна рогозка е пред-
назначена за инсталиране в тънък 
пласт лепило за плочки, саморазливна 
замазка или други подобни. Стандарт-
ната минимална дебелина на този 
пласт на пода е 5-8 mm, докато дебели-
ната на розгозките DEVI е 3-4,5 mm. 
Това дава възможност да се сведе до 
минимум повдигането на нивото на 
пода. Тънките нагревателни рогозки 
DEVI се състоят от тънък кабел фикси-
ран върху самозалепваща се мрежа от  

стъклопласти, обикновено с ширина 50 

cm. Тънките нагревателни кабели са 

серийни двужилни или едножилни елек-

тросъпротивителни кабели. Тънките 

нагревателни рогозки се произвеждат 

като готови нагревателни секции с опре-

делена площ (т.e. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²) 

включващи и захранващ кабел (студен 

край) с херметично уплътнени съеди-

нения. 

Тънките нагревателни рогозки се пред-
лагат с ръзлични мощности, например: 
70 W/ m², 100 W/m², 150 W/m² и 200 
W/m². Тънките нагревателни рогозки 
DEVI отговарят на изискванията на IEC 
60335-1 и IEC 60335-2-96. 
 
Най-често използваните двупроводни-
кови нагревателни логозки DEVI за 
инсталиране в подови конструкции са 
DEVImat™ и DEVIcomfort™. 

 

 
 

 
нагревателен кабел 

самозалепваща мрежа 

 

съединение за 

захранване 

самозалепваща 
мрежа 

нагревателен  
кабел 

 
съединения за  

захранване 

 

съединителна муфа 

захранващ кабел 

 
Нагревателна рогозка DEVImat™ 100T/150T 

съединителна 
муфа 

захранващ кабел 

Нагревателна рогозка DEVIheat™ 150S 

 

външна обвивка от PVC 
защитно екраниращо фолио (алуминиево) 
предпазен проводник 

Вътрешна изолация (XLPE) 

Нагревателен елемент 
(съпротивителна нишка) 
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Растоянието от среда до среда между 
кабелните линии на рогозката обикно-
вено е 7,5 cm. Това осигурява равно-
мерно разпределение на топлината по 
подовата повърхност, като се избягва 
получаването на студени места между 
кабелните линии. 

 

По-горе са показани съвременните 
нагревателни рогозки DEVImat™ с 
двужилен кабел и DEVIheat™ с 
едножилен проводник. 

Упоменатите по-горе нагревателни 

кабели и тънки нагревателни рогозки 
DEVI са най-често използваните нагре-

вателни елементи за подово отопление. 

DEVI произвежда също и други подови 

нагревателни елементи, например 

топлоразпределителните панели 

DEVIdry™ и DEVIcell™ за отопление на 

подови конструкции с дървено покритие 

(ламинатни плоскости, многоспластови 

дъски, паркет и др.) и/или дървени  

подподови конструкции. DEVIdry™ се 

предлага с мощност 55 и 100 W/m². 

 
За допълнителна информация, моля 

вижте продуктовия каталог на DEVI. 

 
 

3.3 Терморегулатори 
 

DEVI предалага специализирани термо-
регулатори за електричеки подови отоп-
лителни системи. 
Всички терморегулатори представляват 
електронни устройства, които осигуря-
ват прецизно регулиране на температу-
рите на въздуха и пода. По принцип се 
предлагат три типа терморегулатори: 
•  за регулиране на температурата на 

пода/помещението и ограничаване на 
температурата на пода чрез подови и 
стайни сензори; 

•  за регулиране на температурата на 
пода – само със сензор за пода; 

•  за регулиране на температурата на 
въздуха/помещението – само със 
сензор на помещението. 

 

DEVI предлага терморегулатори, които са: 
•  Интелигентни, PWM (управлявани чрез 

широчинно импулсна модулация); 
•  Обикновени (токово-хистерезисно 

управлявани). 
 

Интелигентните терморегулатори раз-
полагат със съвременна система за 
безжично управление за регулиране на 
отоплението и електрическите уреди в 
частни къщи. Някои терморегулатори са 
снабдени с Wi-Fi за дистанционно управ-
ление на отоплителни системи посред-
ством мобилно приложение. 

 

Обикновените терморегулатори са елек-
тронни устройства с или без дисплей, с 
възможност за избор на тип на отопли-
телна система, настройка на управля-
ващи параметри и режим на таймера. 

 
 
 
 
 

НОВО!! 
Регулирайте 

подовото си 

отопление  

от своя 

смартфон 
 

 
 
 
 

DEVIreg™ Smart 

DEVIreg™ Smart е най-новото реше-

ние на DEVI и усъвършенствана вер-

сия на добре познатия DEVIreg™ Touch  

с Wi-Fi управление чрез мобилно при-

ложение, с уникален скандинавски ди-

зайн и добре прието от потребителите, 

с приложение което позволява до 10 

различни потребители да управляват 

електрически отоплителни системи от 

което и да е място по света с помощта 

на смартфон или таблет. 

 
DEVIreg™ Smart е интуитивно програ-
мируем интелигентен терморегулатор 
с таймер, който се използва за управ-
ление на електрически нагревателни 
елементи. 
Терморегулаторът е предназначен за 

монтиране в скрита стандартна стенна 

инсталационна кутия или в специална 

кутия за стенен монтаж. Благодарение 

на специалната си конструкция от две 

части той е съвместим с широка гама от 

монтажни рамки и сензори. 

 
DEVIreg™ Smart притежава допълни-

телно разработени функции за иконо-

мия на енергия, освен въведените по-

рано при DEVIreg™ Touch, като: 

•  бърза и интуитивна настройка с по-
мощта на вградена специализирана 
програма; 

•  програма за пестене на енергия, 
включваща оптимално включване и 
изключване, което осигурява пости-
гане на необходимата температура в 
правилния момент и по този начин 
намалява разходите за отопление; 

•  функция за регулиране при отваряне 

на прозорец; 

•  много точно регулиране по зададена 
от потребителя стайна температура 
посредством специално разработено 
PWM регулиране (широчинно импулс-
на модулация), включително опти-
мално превключване от комфортен 
на икономичен режим. 

 

 
 
 

Системата
DEVI Link 
може да управлява 
и подово и радиа-
торно отопление – 
поотделно или 
заедно. 

 
 
 
 
DEVIlink™ CC 

 
DEVIlink™ CC (главен контролер) е централ-
ния „мозък“ на системата DEVIlink™, който 
включва няколко безжични устройства 
DEVIlink™ инсталирани вътре в сградата. 
 

Няколко функции, като регулиране на 
температурата в помещението, интели-
гентен таймер, режими за цялата сграда 
като “Отсъствие”, “Комфорт”’, “Защита от 
замръзване”, са вградени в устройството 
за намаляване на разхода на енергия по 
време на експлоатацията на електричес-
ката подова отоплителна система. 
 

Идеята зад системата DEVIlink™ е да ви 
осигури безжична връзка с вашата 
отоплителна система и възможност да я 
управлявате от един централен пулт. 
DEVIlink™ CC комуникира безжично с 
всички останали устройства DEVIlink™ в 
инсталацията. Един централен контролер 
DEVIlink™ CC може да регулира темпе-
ратурата в до 30 помещения, а към него 
догат да се свързват до 50 устройства и 
е специално разработен за задоволяване 
на потребностите на всякакви фамилни 
къщи, но може да се използва и за апар-
таменти и многофамилни жилищни 
сгради. 
 

DEVIlink™ е с инсталирано приложение 
Danfoss Link™ App и най-новата версия 
осигурява възможност за Wi-Fi управле-
ние чрез мобилно приложение от всяка 
точка на света. 
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DEVIreg™ Touch 
 

DEVIreg™ Touch е терморегулатор 
снабден с дисплей и интелигентен 
таймер. Той е предназначен за инста-
лиране в стандартна вкопана в стената 
монтажна кутия. Работи с два сензора – 
подов жичен и вграден стаен сензор. 
Служи за регулиране на настройките на 
един от трите типа отоплителни систе-
ми: с жичен температурен сензор, с 
вграден стаен сензор и с жичен сензор 
за ограничаване на температурата на 
пода. Сензорният екран с менюто и 
интуитивният потребителски интерфейс 
осигуряват улеснено ползване и бързо 
обслужване. Терморегулаторът се 
предлага в три оригинални цвята – 
снежно бял, чисто бял, слонова кост и 
черен. Може да се монтира в комплекс-
ни рамки на различни производители. 

 

DEVIreg™ Touch бързо и лесно се 
настройва с помощта на вградената 
помощна функция. Той има програма за 
пестене на енергия, включително за 
оптимизирано включване и изключване, 
което осигурява достигане на желаната 
температура в необходимия момент и 
по този начин се намаляват разходите 
за отопление. 

DEVIreg™ 130 

 
Терморегулаторите от серията 

DEVIreg™ 13x са предназначени за 

монтиране директно върху стената. 

Предлагат се следните модели: 

•  DEVIreg™ 130 с жичен температурен 

сензор; 

•  DEVIreg™ 132 с вграден сензор за 

стайната температура и жичен сензор 

за ограничаване на температурата на 

пода. 
 

 
DEVIreg™ 233 

 
DEVIreg™ 233 е електронен терморегу-
латор предназначен за вкопан монтаж в 
инсталационна кутия от серията LK FUGA. 
Регулаторът е снабден с еднополюсен 
прекъсвач и подов сензор (жичен) за 
измерване и регулиране на желаната 
температура на пода. По желание може 
да се използва външен стаен сензор за 
регулиране на температурата в поме-
щението. 
 
Терморегулаторът има бутон за настрой-
ване на зададената температура със 
степени от (0) 1 до 6. 

DEVIreg™ 330 

 
DEVIreg™ 330 (5…45°C) е електронен 
терморегулатор за инсталиране в елек-
трически табла с релса по DIN. Комплек-
тът включва жичен температурен сензор. 
За регулирането на стайната темпера-
тура е необходим външен сензор за 
температурата на въздуха. 
 
DEVI предлага над 20 различни вида тер-
морегулатори. Продуктовата гама включ-
ва от лесните за управление (чрез мо-
билно приложение) интелигентни Wi-Fi 
терморегулатори до специално създаде-
ните дигитални терморегулатори със 
сензори за влага, предназначени за на-
земни системи за топене на сняг и лед, 
както и за защита на покриви и олуци 
срещу натрупване на лед (вижте ръко-
водството за приложението за топене на 
сняг и лед). Системата DEVIlink™ и 
DEVIreg™ Smart е снабдена с безжични 
функции и Wi-Fi управление за отопли-
телни системи електрооборудване инста-
лирано в помещения. 
 
DEVI предлага едно уникално решение – 
това е “интелигентна отоплителна сис-
тема от най-високо качество”, осигуря-
ващо на потребителите най-високо ниво 
на комфорт и безопасност! 
Интелигентният компонент на тези сис-
теми е електронния терморегулатор 
DEVIreg™, който се предлага в няколко 
варианта, т.e. за Основно отопление или 
комфортно подово отопление. 
 
Повече иннформация относно терморе-

гулаторите DEVI можете да намерите по-

нататък в настоящето ръководство и в 

продуктовия каталог на DEVI. 
DEVIreg™ 530 

 

Регулаторите от серията DEVIreg™ 53x 
са предназначени за инсталиране във 
вкопани стандартни кутии за стенен 
монтаж. Предлагат се три модела: 

•  DEVIreg™ 530 с жичен температурен 
сензор; 

•  DEVIreg™ 531 с вграден сензор за 
стайна температура; 

•  DEVIreg™ 532 с вграден сензор за 
стайна температура и жичен сензор за 
ограничаване температурата на пода. 
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4. Отоплителни системи в подови конструкции 
 

 

Електрическите подови отоплителни 
системи могат да бъдат разделени на 
3 основни категории (типа): 

• Подово отопление за комфорт; 
• Основно или директно отопление; 
• Акумулиращо отопление. 

Същите ще бъдат описани с по-
големи подробности на следващите 
страници. 

 

4.1. Подово отопление за допълнителен комфорт 
 

4.1.1. За системата 
 

Подовата отоплителна система за до-
пълнителен комфорт или т.н. система 
„топъл под“ осигурява затопляне на 
повърхността на пода в определени 
помещения и се използва най-вече за 
бани и кухни. Подовото отопление за 
комфорт може да се използва във всяко 
помещение снабдено с друга отопли-
телна система, например водно отоп-
ление с радиатори на стените, за да 
осигури необходимата температура на 
въздуха. Системата допълнителен 
комфорт (топъл под) в такива помеще-
ния служи само за поддържане на 
постоянна температура на пода през 
цялото време, независимо от отопли-
телния сезон. Допълнителната полза от 
отоплението за комфорт е, че повишава 
температурата на въздуха в помеще-
нието и благодарение на затоплената 
повърхност на пода може да се компен-
сира недостатъчното отопление по 
време на изключително студени зимни 
дни или вследствие на невъзможност да 
се регулира топлината в помещения, 
които не са снабдени със съвременна 
отоплителна система регулирана от 
термостати. Подовата отоплителна 
система за комфорт се управлява от 
терморегулатор с подов сензор (обик-
новено жичен). Нагревателният елемент 
се активира от терморегулатора въз 
основа на настроена от потребителя 
стойност за температура на пода. 

 

Преценки за комфортна температура на 
пода са правени много пъти, например, 
описаните в стандарт ISO/ TS 13732-2. 
Максималната температура на подова 
повърхност за продължителен период е 
определена на ниво 29,5 °C. Освен това 
хора, водещи заседнал начин на живот 
се нуждаят допълнително от 1-2 °C. За 
подове във влажни помещения макси-
малната температура може да достига 
31°C. Тези стойности за максимална тем-
пература могат да се използват за изчис-
ляване и избор на инсталираната мощ-
ност (в [W/m²]) подови отоплителни сис-
теми за комфорт. При различните подови 
покрития са необходими различни темпе-
ратури за комфорт, напр. за дървени 
подове оптималната комфортна темпе-
ратура и приблизително 26 °C, за мокет – 
около 24 °C.  

Не е възможно обаче да се предвидят 
евентуални бъдещи промени в покри-
тието на подовите конструкции, както и 
индивидуалните предпочитания и усе-
щания за комфортна температура. По 
тази причина се препоръчва да се при-
лага максималното ниво за температура 
на пода, за да се удовлетворят всички 
възможни варианти в бъдеще, но в пове-
чето случаи ще е достатъчна темпера-
тура на пода с няколко градуса над 
стайната температура, за да се удовлет-
ворят нуждите на по-голямата част от 
потребителите. Важно е да се има пред-
вид, че за повечето подове с дървено 
покритие има ограничение на максимал-
ната температура до 27 °C (за повече 
подробности относно максимално допус-
тимите температури за подовите покрития, 
моля прочетете указанията на производи-
теля на дървените подови покрития). 
 

 

 
 
 

Пример: 

Оптималната необходима мощност (в 
[W/m²]) на подова отоплителна система за 
допълнителен комфорт може да се опре-
дели чрез просто изчисление. Да прие-
мем, че стайната температура е 20 °C 
(осигурявана от друга система през отоп-
лителния сезон), а повърхността на пода 
трябва да достигне 29 °C. Температурата 
на пода трябва да се повиши както след-
ва: 29 - 20 = 9 °С. Данни за инсталирана 
мощност (в [W/ m²]), необходима за нагря-
ване на 1m² от пода до 1°C могат да се 
намерят в учебниците по физика и стан-
дартите (напр. DS/EN 1264. Коефициен-
тът на топлообмен, обикновено наричан 
алфа – α [W/(m²·K)], може да варира, но 
като обобщена оценка може да се 
използва α =10 W/(m²·K). 

Следователно за нагряването на 1 m² от 
пода до 9 °С спрямо температурата на въз-
духа е необходимо да се инсталира след-
ната мощност: 9 °С · 10 W/(m²·K) = 90 W/m². 
 
С цел сигурност, като емпирично правило, 
към тази стойност трябва да се добавят 30%, 
при което минималната мощност на електри-
ческия нагревателен елемент, използван за 
подова отоплителна система за допълните-
лен комфорт се изчислява както е показано в 
следния пример: 90 W/m² · 1,3 ≈ 120 W/m² 

 
Препоръка: мощността на системите за 
осигуряване на комфорт не трябва да бъде 
по-ниска от 120 W/m², освен ако не са посо-
чени някакви специални ограничения. 

 
В зависимост от конструкцията на пода, тер-
моизолацията, типа подово покритие, стай-
ната температура и индивидуалните предпо-
читания на потребителя, се препоръчват 
следните мощности за подовите отопли-
телни системи за допълнителен комфорт: 
 
• Дървени подови конструкции – не 

повече от 100 W/m²; 

 
• Сухи помещения, термоизолирани 

подове – 100 W/m² или повече; 

 
• Подове без термоизолация – 130-160 

W/m²; 

 
• Мокри помещения – 150-180 W/m²; 

 
• Ниско напрежение, недостатъчна 

изолация, покрити балконски плочи – 

160-200 W/m²; 

 
• максималната инсталирана мощност в 

подови конструкции не трябва да 

нодвишава 200 W/m². 

 
Повече подробности и изисквания за 

специални подови конструкции, като 

дървените, ще намерите по-нататък в 

настоящата инструкция. 
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При подовите отоплителни системи за 
комфорт не се изисква изчисляване на 
топлинните загуби. Препоръчително е 
да се инсталира мощност от поне 100 
W/m² в сухи помещения и поне 150 W/m² 
в мокри помещения, но трябва обаче да 
се има предвид, че нормите за дървени 
подове предвиждат не повече от 100 
W/m² и се изисква терморегулатор със 
сензор за пода за ограничаване на мак-
сималната температура на пода. Отоп-
лителната система задължително се 
регулира от терморегулатор и затова 
трябва да се посочи, че инсталирането 
на по-висока мощност, напр. 150 W/m² 
вместо 100 W/m² не влияе на разхода на 
енергия от системата, но може да влияе 
на чувството на потребителя за комфорт. 

 
Разстоянието C-C 

Нагревателните кабели се инсталират 
вътре в подовата конструкция на опре-
делени разстояния помежду им (или 
така наречената инсталационна стъпка, 
разстояние от среда до среда или от 
кабел до кабел: C-C разстояние). За да 
се постигне затоплен под с равномерно 
разпределение на топлината и да се 
осигури приятна температура на пода, 
варирането на повърхностната темпе-
ратура на пода не трябва да надвишава  
1,5 °С (напр. по DIN 44576). 
Винаги се получава някаква разлика в 
температурата на повърхността на пода 
на местата между нагревателните кабели 
и директно над тях. Колкото по-голямо е 
C-C разстоянието, толкова по-дебел 
пласт бетон е необходим над кабела, за 
да се осигури равномерно/комфортно 
разпределение на температурата по 
повърхността на пода. Тази разлика ви-
наги е по-отчетлива, когато електричес-
ките нагревателни кабели са включени 
(подовото отопление работи). В момен-
та, когато терморегулаторът изключи 
нагревателните кабели защото е до-
стигната необходимата температура на 
пода, температурата на повърхността 
на пода в значителна степен се израв-
нява и се постига подобрено комфортно 
усещане от повърхността на пода. 

 
Основното правило е, че: 
•   Дебелината на бетона и конструк-

цията на пода над нагревателните 
кабели трябва да бъдe бъде равна 
на ~½ от C-C разстояние. 

Допълнителното обяснение е че: при 
система за отопляван под инсталирана 
в дебела бетонна плоча се препоръчва 
разстоянието C-C да бъде в диапазона 
5-10 cm. Дебелината на горния пласт на 
бетонната плоча обикновено е не по-
малко от 3-5 cm, независимо дали там 
ще се инсталират нагревателни кабели 
или не. 

При подови конструкции с тънки 
покрития, като лепило за плочки, лами-
ниран паркет и др., C-C разстоянието не 
трябва да надвишава 10 cm, а се препо-
ръчва да бъде дори по-малко: 7,5 cm. За 
инсталирането на нагревателни кабели 
под лепила за плочки най-доброто ре-
шение е да се използват тънки нагре-
вателни рогозки DEVI  с разстояние  
C-C = 7,5 см., което ще осигури подова 
повърхност без студени зони. 
 
Препоръка: винаги е по-добре подовата 
конструкция под нагревателните кабели 
да бъде изолирана. 

 
Повече подробности относно монтажна-

та стъпка (C-C разстояние) при инста-

лиране на кабела и съответните подхо-

дящи мощности са описани по-нататък в 

настоящия документ. 

 
Терморегулатор с подов сензор: 

Терморегулаторът използва жичен сен-
зор за измерване на температурата вът-
ре в самата подова конструкция. Сензо-
рът трябва да се постави направо между 
и ако е възможно малко над линиите на 
нагревателния кабел или рогозка. Изме-
рената там температура не е действи-
телната температура на повърхността и 
зависи от местоположението на подовия 
сензор. Трудно могат да се направят 
някакви препоръки относно настройките 
на терморегулатора при отделните 
типове подови конструкции. 
 

Скалата за настройка на терморегула-
тора с подов сензор е с деления, които 
нямат обозначения за градусите. 
 
4.1.2. Проектиране на системата 
 

Следните стъпки ще ви помогнат да на-
мерите правилно решение за вашата 
подова отоплителна система за допъл-
нителен комфорт (повече за продуктите 
на DEVI можете да намерите в продук-
товия каталог на DEVI): 
 
Избиране на тип нагревателен 
елемент (рогозка или кабел). 
Определете каква ще е дебелината на 
подовата конструкция над кабела и типа 
на инсталацията. Например за обновя-
ване, при което малка подова конструк-
ция трябва да се разшири, решението с 
нагревателна рогозка е за предпочитане 
заради малката височина на елемента. 
 

Ако предвиждате да увеличите височи-
ната на подовата конструкция с по-малко 
от 30 mm, за предпочитане е да използ-
вате нагревателна рогозка, която е под-
ходяща за повдигане на пода с 3-5 mm. 

Ако планирате да повдигнете подовата 

конструкция с повече от 30 mm, обикно-

вено се използва нагревателен кабел. 

Трябва да се отбележи, че няма никакви 

ограничения за използването на нагрева-

телни рогозки в бетон или дебели подови 

конструкции. Въпросът за термоизола-

цията на подовата конструкция също 

трябва да се вземе предвид, тъй като е 

важно да се сведат до минимум топлин-

ните загуби в посока надолу. 

 
Избор на специфична мощност. 

Специфичната мощност (p в [W/m²]) при 
подовото отопление за осигуряване на 
комфорт обикновено не изисква изчисля-
ване и се избира според препоръките за 
конкретния тип подова конструкция и 
съответните околни условия. За стан-
дартни подове без изолация обикновено 
се избира мощност не по-малка от 100 
W/m², а за мокри помещения не по-малка 
от 150 W/m². При липса на конкретна 
информация за конструкцията на пода, 
типа на подовото покритие, електроза-
хранването и т.н., е по-добре да се 
избере мощност колкото е възможно по-
близка до препоръчителната максимална 
стойност (вижте страницата по-горе). 
 
За фиксирането на нагревателните кабели 

обикновено се използват монтажни ленти 

DEVIfast™, които осигуряват закрепване 

на кабела през разстояния от 2,5 cm от 

среда до среда (монтажна стъпка). При 

това положение мощността на нагрева-

телния кабел не може да бъде избрана 

произволно и трябва да се има предвид, 

че кабелът може да се инсталира само 

през интервали от 2,5 см и мощността на 

единица площ ще съответства на получа-

ващата се при това отстояние плътност 

на инсталиране. 
 

Например, ако: 

•  кабелът е DEVIflex™ 18T, 

•  захранващото напрежение - 230 V, 

•  при C-C разстояние от 12,5 cm се 

получава мощност 145 W/m². 

А при С-С разстояние 10 cm – 180 W/m² 

(за избор на продукт вижте каталога на 

DEVI). От това следва, че за отоплява-

ната площ стойността на специфичната 

мощност – pINST [W/m²], която фактически 

се инсталира трябва да се избере за 

фиксирано C-C разстояние по таблицата 

или изчислената стойност. 
 

Трябва да се има предвид, че в някои 
страни захранващото напрежение е по-
ниско от 230 V при което специфичната 
мощност на кабела се намалява и съот-
ветно се получава различна мощност на  
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единица площ при същата монтажна 
стъпка (C-C разстояние). Например, ако 
посочената мощност е за 230 V, при 
захранване с 220 V трябва да се при-
ложи коефициент 0,915. 

 
Изчисляване на площта на пода, 
която ще се нагрява.  
Площта за инсталиране на нагревателна 
рогозка/кабел трябва да се изчисли AINST

 

[m²]. За да се направи това, от общата 
площ на помещението (в [m²]), трябва да 
се извади площта под неподвижните 
предмети (вана, тоалетна чиния, душ 
кабина, шкафове и др.) и една ивица 
свободна площ покрай стените (широка 
обикновено 10-15 cm), като специалните 
предпочитания на клиента също трябва 
да се вземат предвид. 

 

Нагревателният кабел или рогозка се 
полага в пода за период от много годи-
ни, така че се препоръчва от отопляе-
мата площ да се изключат предмети/ме-
бели, които могат да бъдат преместени 
след известно време: шкафове, гарде-
роби, легла и др. 

 

Покрай вътрешните стени, където най-
вероятно ще бъдат поставени някакви 
мебели, могат да се предвидят до 30-40 
cm. При отоплителни системи инстали-
рани в подова конструкция, мебели с 
крака са препоръчителни, понеже така 
се осигурява циркулация на въздуха. 

 
Избор на конкретен нагревателен 
елемент (дължина на нагревателния 
кабел или площ на нагревателната 
рогозка). 
Нагревателният кабел обикновено се 
избира въз основа на необходимата за 
помещението нагревателна мощност 
(изчислената обща мощност (PCALC [W]). 
Тази мощност се изчислява като избра-
ната специфична мощнаст PINST [W/m²] 
се умножава по площта на инстала-
цията AINST [m2]: 
PCALC [W] = PINST [W/m²] · AINST

 
[m²]. Нагрева-

телният елемент се избира от продукто-
вия каталога за готови елементи със 
специфична мощност PINST

 
[W]. Винаги 

трябва да се избира продукт, чиято мощ-
ност най-много се доближава, но е по-
голяма от изчислената обща мощност 
PCALC [W]. За поводо отопление DEVI 
препоръчва да се използват екранирани 
двужилни нагревателни кабели DEVIflex™ 
18T, DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 6T или, 
ако нищо друго не е подходящо, екрани-
ран едножилен кабел DEVIbasic™ 20S. 

 

Номерът в края на наименованието на 
кабела се отнася до: специфичната му 
мощност на линеен метър [ в W/m] при 
230 V, а буквата “T” означава двужилен 
кабел (Twin), буквата “S” – едножилен 
кабел (Single). 

Най-често използваният тип кабел е 
DEVIflex™ 18T – двужилен 18 W/m при 
230 V (16,5 W/m при 220 V). DEVIbasic™ 
с линейна мощност 20 W/m не е най-
добрия избор за равномерно разпреде-
ление на температурата по цялата 
подова конструкция в сравнение с 
DEVIflex™ 6,10 или 18 W/m, ако се 
инсталират в един и същ под. 
 

Нагревателните рогозки се избират от 
гамата фабрично готови елементи (с 
площ от 0,5 до 12 m²), като обикновено 
се избира площ на рогозката, която е 
най-близка до, но по-малка по стойност 
от пространството на което ще се инста-
лира AINST [m²]. Ако площта за инстали-
ране (AINST 

[m²]) надвишава 12 m², трябва 
да се избере комбинация от подходящи 
нагревателни рогозки. 
 

Например, екранираните нагревателни 
рогозки DEVI, предназначени за подови 
инсталации са с дебелина на кабела / 
рогозката както следва: 
•   с двужилен проводник ~3,0 mm: 

DEVImat™ 70T, DEVImat™ 100T, 
DEVImat™ 150T, DEVImat™ 200T; 

•   с двужилен проводник ~4,0 mm: 
DEVIcomfort™ 100T, DEVIcomfort™ 
150T; 

•   с едножилен проводник ~3,0 mm: 
DEVIheat™ 100S или 
DEVIheat™ 150S. 

 

Номерът в края на името на рогозката 
се отнася за специфичната и мощност 
за 1 m²  в [W/m²] при 230 V, а буквата “T” 
означава рогозка с двужилен кабел 
(Twin), буквата “S” рогозка с едножилен 
кабел (Single). Нагревателните рогозки 
с едножилен кабел изискват по-внима-
телно планиране преди инсталирането, 
за да се гарантира, че захранващите 
крайища от двете страни на нагревател-
ната рогозка започват и завършват на 
едно и също място. 
 

При подово отопление за допълнителен 
комфорт най-често се използват нагре-
вателни рогозки DEVImat™ 150T и 
DEVIcomfort™ 150T – с двужилен про-
водник, 150 W/m² при 230 V (135 W/m² 
при 220 V). 
 
Изчисляване на дължината на 
монтажната лента (DEVIfast™). 
Ако се използва нагревателен кабел, 
препоръчително е да се използва мон-
тажна лента за фиксирането му към ос-
новата на пода, например поцинкована 
метална монтажна лента DEVIfast™. Тя 
се захваща към пода (с гвоздеи или 
винтове, или се залепва) на успоредни 
линии, обикновено на разстояние 50 cm 
една от друга. 

Това се равнява на два (2) метра лента 
за всеки квадратен метър [m²] кабелна 
инсталация. 
 
Опростено изчисляване на дължината 

на монтажната лента LFIX
 
(m): простран-

ството за инсталиране на кабела се 

умножава по две, напр. 

LFIX = SINST
   
· 2 (m). 

 

Избор на терморегулатор. 

Подовите отоплителни системи за 

допълнителен комфорт трябва да имат 

сензор за температурата на пода. 

 
Препоръки за избора:   

Отопляемата площ е по-голяма от 5 m² – 
програмируем терморегулатор с таймер, 
например DEVIreg™ Smart; при по-малка 
от 5 m² – може да се избере обикновен 
терморегулатор без таймер, например 
DEVIreg™ 530 или DEVIreg™ 130. Обик-
новените терморегулатори се препоръч-
ват единствено заради по-ниската им 
цена и тъй като няма изисквания за 
използването на терморегулатори с 
таймер при малки площи. 
 
Максималната мощност, която терморегу-
латорът е в състояние на превключва 
обикновено варира между 3450 и 3600 W 
(15-16 A). Това трябва да се има предвид 
при по-големи помещения. Ако е необхо-
дима по-висока мощност от максимални-
те 3450-3600 W, са възможни следните 
две решения: 
 

1. Отопляваната площ се разделя на две 
зони с отделни кабели и самостоятелни 
терморегулатори. Всяка зона не надви-
шава посочената по-горе мощност за 
присъединяване и двете са с еднаква 
инсталирана мощност (в [W/m²]); 

 

2. Използва се контактор (допълнително 
реле) с повишен максимален ток (напр. 
20 A или повече), обикновено монтиран 
на релса по DIN в електрическото табло. 

 
Препоръка: съветваме ви да изберете 
терморегулатор с натоварване 70-80% от 
максималната инсталирана мощност. 
 
Избор на допълнително оборудване. 
Монтажна кутия за терморегулатора, 
тръбен канал за температурен сензор, 
винтове, гвоздеи или анкерни винтове за 
захващане на монтажната лента към пода 
и други. 
 

Приема се, че захранващото напрежение 

е стабилно и правилно свързано в съот- 
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ветствие с електротехническите норма-
тиви в съответната страна, например 
че в електрическото табло има монти-
рани предпазители и диференциално-
токова защита (ДТЗ), че дължината и 
сечението за силовите захранващи  

кабели са правилно избрани. В про-

тивен случай и тези елементи също 

трябва да бъдат избрани. 

Конструкция на пода. 

В съответствие с указанията на произво-

дителите на подовите елементи и мест-

ните строително-технически разпоредби. 

 

4.1.3 Пример за проект. Изчисляване и избор на оборудване. 
 

Подово отопление за допълнителен 

комфорт в баня. 

Изходни данни: баня, 2-ри етаж (над 

отоплявано помещение), без изолация 

на пода, размери 3 x 4 m, обща площ 

12 m², с монтирана вана 0,9 х 1,7 m, 

стабилно захранващо напрежение 230 

V, подово покритие от плочки. 

Ограничение за височината на пода: 

може да се увеличи с максимум 2 cm. 

 
Нагревателна рогозка или кабел? 

Тъй като височината на пода е проблем 

дебелината на бетона е под 3 cm. Избе-

рете двупроводникова екранирана ро-

гозка DEVImat™ или DEVIcomfort™ 

(подробно описание на продуктите 

вижте в продуктовия каталог на DEVI). 

Инсталирана мощност. 

Мокро помещение, стабилно напреже-

ние, 2-ри етаж, плочки, отоплявано 

помещение отдолу: препоръчва се 

мощност от 150-180 W/m² (точка 4.1.1). 

 
Изчисляване на отопляваното подово 
пространство (площ на кабелната 
инсталация). 

От общото пространство A (в [m²]) се 

приспада площта на ваната (0,9 х 1,7m) и 

ивици с ширина 10 см от пода покрай 

стените: 

A
INST 

= 12 m² – (0,9 m · 1,7 m) – ((3 m + 4 m) + 
+ (3 m – 0,9 m) + (4 m – 1,7 m)) · 0,1 m = 

= 12 m² – 1,53 m² – 1,14 m² ≈ 

≈ 9,33 m². 

 
Избор на необходимия размер рогозка. 

Наличната подова площ е 9,33 m². 
 

Избира се DEVImat™ 150T покриваща 9 m² 
от пода, с обща мощност 1235 W при 
захранване 230 V. 

Ако се избере рогозка покриваща 10 m² от 

пода, 0,67 m² от рогозката ще бъдат из-

лишни и тъй като не се допуска рязане 

или скъсяване на нагревателните кабели 

и рогозки, предпочитаният избор е 

рогозка покриваща 9 m² от пода. 

 
Монтажна лента. 

Тя не е необходима, понеже DEVImat™ 
има лепило за самозалепване от долната 
си страна. Съветът ни е да почистите 
пода и да отстраните от нега праха и 
всички остатъци от други материали. 

 
Избор на терморегулатор. 

DEVImat™ 150T с мощност 1235 W, под 

допустимия максимум 3450- 3680 W, 

може да се свърже към терморегулатор 

DEVI. За отопляме площ над 5 m² се 

препоръччва терморегулатор с таймер. 

Например, изберете най-съвременния 

програмируем терморегулатор с WiFi и 

интелигентен таймер – DEVIreg™ Smart. 

 

 

Тип Система Температурен сензор Диапазон IP клас Товар, макс. 

DEVIreg™ 

Smart 

Програмируема: 
Подово отопление за допълнителен 
комфорт или отопление с ограничение 
на температурата на пода. 

За въздуха:  вграден, 
 

За пода: включен 

жичен сензор 

Под 5…45 °С. 

Въздух 5…35 °С 

IP21 3680 W 

 

 
 

Дргата възможност е да се избере 

обикновен терморегулатор със сензор 

за пода: напр. DEVIreg™ 530. Когато в 

мокро помещение се инсталира тер-

морегулатор, стриктно трябва да се 

спазват изискванията за стандартите 

за безопасност и съответния IP клас 

на защитеност! Не се препоръчва 

терморегулаторът да се инсталира 

извън банята. 

Допълнително оборудване.  

Необходимите за инсталирането елек-

троматериали обикновено включват 

следното: стенна монтажна кутия за 

терморегулатор, 4-5 m монтажна тръба 

за сензора за температурата на пода и 

допълнително електрозахранване, ако 

е необходимо. Приема се че има под-

ходящо електрозахранване съответ- 

стващо на правилниците и разпоредбите 

за безопасност на електрическите инста-

лации и че има инсталирани предпазители 

и диференциалнотокова защита (RCD). 

 
Обобщение: 

За комфортно отопление на пода в баня с 
площ 12 m² (със свободно пространство 
9,33 m²), се препоръчват следните 
елементи за подова система DEVI: 

 
 

Оборудване Характеристики Количество 

Нагревателна рогозка DEVImat™ 150T 

С два екранирани проводника 

9 m² 1235 W (при 230 V), (150 W/m²) 1 бр. 

Терморегулатор DEVIreg™ Smart Програмируем, WiFi, управляван с мобилно приложение, 

интелигентен таймер, сензори за въздуха и пода, IP21 

1 бр. 

Тръба за проводниците на сензорите Ø 16 4 m 

Монтажна кутия  1 бр. 
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Фигура 1 – Примерна схема за инсталиране на нагревателна рогозка в баня. Всички разстояния са в [m]. 

 

 

4.2. Основно (Директно) подово отопление 
 

4.2.1. За системата 
 

Тоталното или Директно електрическо 
подово отопление е единствената отоп-
лителна система, която се инсталира в 
помещение (или зона) за да поддържа 
определена от потребителя стайна тем-
пература. Това се осигурява чрез регули-
ране на повърхностната температура на 
пода, благодарение на променяемото 
топлопредаване от повърхността на пода. 
Такава система се регулира от 
терморегулатор със сензори за темпе-
ратурата на въздуха и пода или само със 
сензор за стайната температура. Сензо-
рът за температурата на въздуха в поме-
щението е интегрална част от стайните 
терморегулатори DEVIreg™. Подовата 
отоплителна система осигурява голяма 
нагрята площ на пода и е едновременно 
конвекционна и лъчиста отоплителна 
система. Предимството на подовата 
отоплителна система е, че осигурява 
повече топлина в ниската част на поме-
щението близо до краката и относително 
по-малко в горната част около тавана,

където не е чак толкова необходима. 
Доказано е от множество проучвания, че 
такова температурно разпределение е 
най-комфортното за всички хора, неза-
висимо от пола, възрастта или актив-
ността им. Подовата отоплителна сис-
тема осигурява чувството за еднакъв 
или по-добър топлинен комфорт при по-
ниски общи настройки на стайната тем-
пература. 
 

В резултат на това тя може да бъде на-
малена с около 1...2 °C, в сравнение с 
използваната преди радиаторна отопли-
телна система, с откритите нагревателни 
елементи монтирани под прозореца. 
Така на потребителя се осигурява по-
добрен топлинен комфорт и икономия 
на енергия от около 10-20%. 
 

Мощността на отоплителната система се 
избира въз основа на изчислената топ-
линната загуба (Watts). Енергията, пода-
вана от подовата отоплителна система 
трябва да може да компенсира топлин-
ната загуба и да поддържа определена 
температура на въздуха в помещението. 

Обикновено към изчислената стойност 

на топлинната загуба се прибавя кое-

фициент за сигурност 20-30%, в зависи-

мост от конкретните термични условия 

в помещението. Тъй като отоплител-

ната система се управлява от терморе-

гулатор,инсталирането на по-голяма 

мощност не се отразява на общия раз-

ход на електроенергия за отопление. 
 

Основното електрическо подово отопле-

ние (“Отопление чрез пода”) не трябва да 

се бърка с “Подово отопление за допъл-

нителен комфорт/Топъл под”. Необходи-

мостта от топлина е променлива поради 

вариращите външни температури през 

отоплителния сезон и съответно темпе-

ратурата на пода също варира. Например, 

през октомври, когато външната темпера-

тура е +5 °C, би било достатъчно подът 

да се нагрее до 21...22 °C, за да се под-

държа стайна температура 20 °C. Но през 

февруари, когато външната температура 

е по-ниска, напр. -15 °C, подът трябва да 
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бъде загрят до по-висока температура, 
например 25...26 °C, за да се поддържа 
същата стайна температура. 

 

При използването на подова система за 
основно отопление трябва винаги да 
избирате технически правилното 
решение, но трябва да спазвате огра-
ничението за максимална температура 
на пода. За регулиране на система за 
основно подово отопление препоръ-
чителният избор е да се използва тер-
морегулатор измерващ стайната тем-
пература (на въздуха), снабден също и 
със сензор за температурата на пода. 
Това позволява настройване на макси-
мално ниво на температурата на пода и 
непрекъснат контрол на тази темпе-
ратура, за да се предотврати прегря-
ване на пода. Такива ограничения са 
стриктно необходими за подове с дър-
вено покритие. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когато е необходимо или препоръчител-
но да се настройва максимална темпе-
ратура на пода се използват специални 
терморегулатори DEVI: 
•  при програмируемите модели: чрез 

настройване на специална опция; 
•  при обикновените модели: чрез ръчен 

потенциометър под капака на термо-
регулатора. 

 

Фабрично зададената настройка за огра-
ничаване на максималната температура 
на пода е 35 °C. 

 

Дори дадена подова инсталация да не 
изисква непременно да се инсталира сен-
зор за пода, силно се препоръчва това да 
се направи. Предвидете пластмасова 
тръба, в която на по-късен етап може да 
се монтира сензор за пода. Нагревател-
ният елемент (кабел или рогозка) се 
инсталира в подовата конструкция във 
формата на успоредни линии. Когато се 
използва нагревателен кабел, отдаваната 
от отоплителната система мощност на 
единица площ ([W/m²]) се определя от 
разстоянието C-C (разстоянието между  
2 съседни участъка от нагревателния 
кабел. Увеличаването на разстоянието 
между тях води до намаляване на 
отдаваната мощност и обратното.  

След като бъде изчислена и избрана 
необходимата мощност на единица площ, 
тогава се изчислява C-C разстоянието, 
което ще определи броя на кабелните 
линии или дължината на кабела на 1 m² 
от пода. Като се умножи избраната дъл-
жина на кабела по общата площ на отоп-
лителната инсталация се получава изчис-
лената дължина на нагревателния кабел. 
 

C-C разстояние (cm) = 

=    
Налична площ на пода (m²) · 100 (cm/m) 

Дължина на избрания кабел (m) 
 

Подробна информация относно процеду-
рата за инсталиране на кабела можете  
да откриете по-нататък в настоящия 
документ. 
 

При съвременните къщи или жилища 
изчислената топлинна загуба е малка и 
следователно мощността на подовата 
отоплителна система също се намалява. 
Поради това, за да не се получи голямо 
С-С разстояние при изчисляване на ин-
сталацията на нагревателния кабел, се 
препоръчва да се използва кабел с по-
ниска линейна мощност. Например, при 
изчислена топлинна загуба 50 W/m², ко-
гато се използва най-често срещания 
кабел DEVIflex™ 18T, Разстоянието C-C 
ще бъде цели 36 cm. Това неминуемо ще 
довете до образуване по повърхността на 
пода на студени зони между линиите на 
инсталирания нагревателен кабел. Тъй 
като целта на подовата отоплителна сис-
тема е да постигне и поддържа постоянна 
и приятна температура на пода, при отоп-
лителни системи с изискване за ниска 
специфична мощност ние препоръчваме 
нагревателни кабели с по-ниска линейна 
мощност (в [W/m²]): например DEVIflex™ 
10T или DEVIflex™ 6T. Това позволява да 
се намали разстоянието (С-С) между 
участъците на кабела и води до по-равно-
мерно разпределение на температурата 
по повърхността на пода. 
 

Коефициент за сигурност. 

При отоплителните системи инсталирани 
в подова конструкция е необходимо да се 
добави коефициент за сигурност 1,2-1,3 
при проектирането на мощността, която 
трябва да се инсталира в пода. Този кое-
фициент е получена по емипиричен път 
стойност използвана в индустрията и се 
базира на следните фактори: 
•  дължина на нагревателните кабели, 

съпротивление и допуски за мощност, 
•  точността на захранващото напреже-

ние, 
•  топлинна загуба в посока надолу, висо-

чината на пода и типа на материала на 
покритието. 

 

Повърхностна температура на пода. 

Трябва да се има предвид, че голямата 
топлинна загуба създава необходимост 
от по-висока мощност на отоплителната 
система и съответно до по-висока и евен-
туално некомфортна температура на 
повърхността на пода. Максималните 
температури за повърхността на пода при 
различните типове приложения са опре-
делени в съответните стандарти. За гру 
ба преценка на възможната температура 
на пода при дадена мощност трябва да 
се използва стойността на коефициента 
за топлообмен α =10 W/(m²·K) (по-подроб-
но описание е дадено в раздела за подо-
во отопление за допълнителен комфорт). 
Например, ако мощността на отоплител-
ната система е 150 W/m², а загубата на 
топлина надолу е ~ 20%, тогава топлин-
ният поток нагоре е 150 – (150 · 20%) = 
120 W/m². 

Ако действителната топлинна загуба е 

близо до тази стойност, това предполага 

необходимост от повишаване на повърх-

ностната температура на пода с цели 12 

°C (120 W/m² /10 W/(m²·K) спрямо темпе-

ратурата на въздуха. Например, ако тем-

пературата на въздуха в помещението е 

18 °C, температурата на пода може да 

достигне 18 + 12 = 30 °C в най-студеното 

на годината, за да се компенсира действи-

телната топлинна загуба на помещенията. 

 
4.2.2. Изчисляване и избор на 

елементи/продукти 
 

За по-подробна информация вижте 
продуктовия каталог на DEVI и предход-
ните раздели на настоящия документ. 
 

Определяне на проектната мощност на 
отоплителната система. 
Определете топлинната загуба на поме-
щенията Q [W] по нормативни документи 
или чрез изчисления (напр. EN 12831). 
 

Проектната мощност на подовата отоп-
лителна система се определя като се 
включва и коефициент за сигурност 1,3: 
P = Q · 1,3 [W]. 
 

Избор на подходящ нагревателен 
елемент (рогозка или кабел).  
Определете каква ще бъде дебелината 
на подовата конструкция над кабела. Ако 
предвидената височина на бетона е 3 или 
повече сантиметра, обикновено се инста-
лира нагревателен кабел, а ако структу-
рата на подовото покритие е по-тънка (с 
лепило за плочки или др.), предпочита-
ният избор е нагревателна рогозка (с де-
белина ~ 3-4,5 mm). Трябва да се отбе-
лежи, че няма ограничения за използва-
нето на нагревателни рогозки в бетонни 
или дебели подови конструкции. 
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Силно се препоръчва по възможност да 
направите изолация на подовата кон-
струкция. Дебелината ѝ трябва да бъде 
съобразена с местните нормативи. 
Когато отоплителната система работи 
сравнително дълго време през годината 
(напр. като в скандинавките страни в 
продължение на 6-8 месеца в годината), 
дебелината на термоизолацията на 
пода има непосредствено въздействия 
върху нивото на топлинните загуби и 
естествено води до допълнителни раз-
ходи за електроенергия. За устойчивост 
на подовата конструкция, пластът бетон 
положен върху изолацията трябва да 
бъде с дебелина поне 3 cm и да отгова-
ря на местните строителни нормативи. 

 
Изчисляване на отопляемата площ на 
пода.  
За да преметнете площта на която ще 
се инсталира нагревателен кабел или 
рогозка AINST (в [m²]): от общата площ на 
инсталацията (помещението) приспад-
нете площта, където няма да се инста-
лира кабел. Препоръчва се ивицата 
покрай стените, на която няма да се 
инсталира кабел/рогозка, да е с ширина 
~ 10-15 cm, а тази покрай вътрешните 
стени, където най-вероятно ще бъдат 
поставени мебели, да е в рамките на 
30-40 cm. 
При отоплителни системи инсталирани 
в подовата конструкция, се препоръчва 
използване на мебели на крачета (мин. 
5 cm свободно пространство над пода), 
което позволява движение на въздуха 
отдолу, така че кабелът/рогозката под 
мебелите да не прегрява. 

 
Изчисляване на проектната мощност 

на [m²]. 

Конкретната проектна мощност на еди-
ница площ, pCALC [W/m²] се изчислява 

като изчислената топлинна загуба Q [W] 
се раздели а площта на инсталацията 
AINST 

[m²]: 
 

pCALC = Q / AINST 
[W/m²]. 

 

Трябва да се има предвид, че изчисле-
ната мощност обикновено е малко по-
ниска от действителната мощност на 
избрания нагревателен кабел, който се 
инсталира в пода. Това се дължи на 
факта, че кабелът може да се закрепи 
само на монтажна лента DEVIfast™ с 
фиксирано разстояние от 2,5 cm (или 
стойност кратна на тази). 

 
Избор на дължина на кабела или 
площ на нагревателната рогозка. 
Общата мощност на кабела/рогозката 
не трябва да бъде по-малка от изчис-
лената топлинна загуба, включително  
с коефициента за сигурност 1,3. 

Нагревателен кабел. 

Кабелът обикновено се фиксира с 
помощта на метална монтажна лента 
DEVIfast™, с приспособления за захва-
щане на кабела на всеки 2,5 cm и позво-
лява да се постига различна фиксирана 
мощност на 1 [m²]. Този факт трябва да 
се има предвид при проектирането на 
конкретно решение. Например, ако ка-
белът е DEVIflex™ 18T и захранващото 
напрежение е 230 V при C-C разстояние 
12,5 cm, мощността е 145 [W/m²], а при 
C-C = 10 cm – 180 [W/m²] (Вижте също и 
Приложение A.1). 
 
Трябва да се има предвид, че в някои 
страни захранващото напрежение е по-
ниско от 230 V, което води до по-ниска 
линейна мощност на кабела и съответ-
но до различна мощносст на единица 
площ [W/m²] при една и съща монтажна 
стъпка на инсталацията. Например: при 
електрозахранване 220 V, отдаваната 
мощност от елемент за напрежение 230 
V е само 91,5% от номиналната (за по-
сочената мощност на нагревателните 
елементи от продуктовия каталог на 
DEVI трябва да се прилага коефициент 
0,915). 
 
За нагревателни кабели с определено 
монтажно разстояние C-C, конкретната 
мощност pINST 

[W/m²] се избира по про-
дуктовата таблица или се изчислява с 
помощта на формулата. Обикновено се 
избира продукт с най-близката до из-
числената pCALC  по-голяма стойност. Та-
зи избрана/изчислена мощност ще бъде 
действителната мощност на 1m² от отоп-
лителната система. С други думи, това 
е специфичната мощност на единица 
площ pINST 

[W/m²] на избраното С-С раз-
стояние за кабелната инсталация. 
 
Общата мощност на нагревателния 

кабел pCALC
 
[W] се изчислява като специ-

фичната мощност pINST [W/m²] се умножи 

по площта на инсталацията AINST [m²]: 

pCALC 
[W] = pINST 

[W/m²] · AINST [m²]  

Кабелът се избира по каталога за фаб-
рично готови продукти обикновено с 
мощност pINST [W], която е с най-близката 

по-голяма стойност да изчислената 
проектна мощност pCALC

 
[W]. Най-близ-

ката по-ниска мощност може да се пре-
поръча само, ако тя се различава от 
изчислената с не-повече от ~5%. 

Мощността на избрания кабел е факти-
ческата мощност на отоплителната 
система. 
 
За отоплението на помещения DEVI пре-

поръчва да се избират екранираните 

двужилни нагревателни кабели DEVIflex™ 

18T, DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 6T или, 

само се налага, едножилен нагревателен 

кабел DEVIbasic™ 20S. 
 
Номерът в края на наименованието на 
кабела се отнася за неговата специфична 
мощност на 1 m – W/m при 230 V, буквата 
T – двужилен кабел (от англ.език Twin), 
буквата S – едножилен кабел (от англ. 
Single). 
 
За подови конструкции най-често използ-

ваният кабел е DEVIflex™ 18T – двужилен, 

18 W/m при 230 V. 

 
Нагревателна рогозка. 

Когато се инсталира тънка нагревателна 
рогозка, тя се избира със специфична 
мощност pINST [ W/m²], която е най-близката 
по-голяма по стойност до изчислената 
проектна мощност pCALC. Все пак, за инста-
лацията трябва да се провери на каква 
площ от пода AINST [m²] ще се инсталира и 
да се избере рогозка, която да покрива 
най-точно съответната площ. В противен 
случай ще останат места от пода, които 
няма да бъдат нагрявани, което ще стане 
причина за неудовлетворение на потреби-
телите от системата за основно 
отопление. 
 
Примерни екранирани нагревателни ро-
гозки DEVI, предназначени за инстали-
ране в подови конструкции: 
•  с двоен проводник с дебелина ~3,0 mm: 

DEVImat™ 70T, DEVImat™ 100T, 
DEVImat™ 150T, DEVImat™ 200T; 

•  с двоен проводник с дебелина ~4,0 
mm: DEVIcomfort™ 100T, 
DEVIcomfort™ 150T; 

•  с единичен проводник с дебелина 

~3,0 mm: DEVIheat™ 150S. 

 
Номерът в края на наименованието на 
рогозката се отнася за нейната специ-
фична мощност на 1 m2 в [W/m²] при 230 
V, буквата T – рогозка с двоен проводник 
(Twin), буквата S – рогозка с единичен 
проводник (Single). 
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Например, нагревателната рогозка 
DEVIcomfort™ 100T е с двоен провод-
ник, 100 W/m² при 230 V (91 W/m² при 
220 V). 

 
Мощността на избраната нагревателна 

рогозка ще бъде фактическата мощност 

на отоплителната система. 

 
Изчисляване на дължината на 
мотажната лента. 
Ако бъде избран нагревателен кабел се 
препоръчва да използвате монтажна 
лента, за да го прикрепите към основата 
на пода, например поцинкована мон-
тажна лента DEVIfast™. Обикновено 
DEVIfast™ се захваща към пода (с вин-
тове, гвоздеи или се залепва) на успо-
редни линии през разстояния от 50 cm, 
но не повече от 1 m. Така приблизител-
но два метра лента са необходими за 
всеки квадратен метър от площта на 
инсталацията. 

 

Изчисляване на дължината на мотаж-
ната лента LFIX

 
(m) – площта на кабел-

ната инсталация се умножава по две: 
LFIX   = ASINST

   
· 2 [m]. 

 

Другият начин е, ако инсталацията го 
позволява, нагревателнията кабел да 
се фиксира с помощта на пластмасови 
скоби DEVIclip™ към укрепваща мрежа 
положена в подовата конструкция. 

 
Избор на терморегулатор. 

Терморегулатор предназначен за елек-
трическа подова система за основно 
отопление, снабден със сензор за 
вътрешната температура и обикновено  

с допълнителен сензор към терморе-
гулатора за температурата на пода. 
Този сензор позволява да се следи и 
ограничава максималната температура 
на повърхността на пода. Това ограни-
чаване на температурата често е задъл-
жително и стандартно изискване на 
някои производители на подови покри-
тия, като напр. ламиниран паркет или 
дюшеме. 
 
Препоръчват се следните, ако: 
•  нагряваната площ е повече от 5 m²: 

програмируем терморегулатор с 
таймер, например DEVIreg™ Smart 
или DEVIreg™ Touch; 

•  нагряваната площ е по-малка от 5 m²: 

може да се избере обикновен термо-

регулатор без таймер, например 

DEVIreg™ 532 или DEVIreg™ 132. 

 
По-опростените терморегулатори се 
препоръчват единствено поради по-
ниската им цена. Но за отоплителните 
системи енергийно най-ефективният 
избор е термостати с таймер, тъй като 
има възможност на се пести енергия 
когато в помещението няма хора, напр. 
намаляване на температурата в поме- 
щението през нощта. 
 
Термостатите имат вътрешно реле, кое-
то ограничава максималната мощност, 
която терморегулаторът може да включ-
ва: обикновено 3450-3680W (15-16 A). 

 
В случай на необходимост да се инста-
лират повече от максималните 3450-
3600 W, са възможни следните две 
решения: 

1. Нагряваната площ се разделя на само-
стоятелни зони с отделни кабели и 
индивидуални терморегулатори, като 
всяка зона не надвишава посочената 
по-горе стойност и зоните са с еднаква 
инсталирана мощност (в [W/m²]); 

2. Използва се контактор с подходящ но-
минален ток (допълнително по-голямо 
реле), обикновено монтиран на релса 
по DIN в електрическото табло. 

 
Препоръка: по.добре е да изберете 
терморегулатор с натоварване 70-80% 
от максималната мощност. 
 
Избор на допълнително оборудване. 
Монтажна кутия за терморегулатора, 
тръба за температурен сензор в пода, 
гвоздеи или анкерни винтове за захва-
щане на монтажна лента към пода и др. 
 

Предполага се че има правилно електро-

захранване на мястото където е инстали-

ран терморегулаторът, че са монтирани 

предпазители и ДТЗ (RCD) в ел.таблото, 

че сечението и дължината на захранва-

щия кабел са правилно избрани и т.н. В 

противен случай тези елементи трябва 

също да бъдат избрани. 

 
Подова конструкция. 

При многопластови подови конструкции, 

състоящи се от много елементи трябва 

да се вземат предвид много различни 

моменти. Винаги спазвайте национал-

ните строителни правилници, а в случай 

на несигурност се свържете с местния 

доставчик на продукти DEVI. 

 

Пример. Директно подово отопление – изчисляване и избор на оборудване 
 

Основна отоплителна система за 

новопостроено жилищно помещение. 

Директно подово електрическо отопле-

ние, използващо нагревателен кабел, 

включително ограничаване на макси-

малната температура на пода. 
 

Изходни данни: 
Размери на помещението 3 x 5 m, обща 
площ 15 m², бетонен под, стабилно 
захранващо напрежение 230 V, първи 
етаж, приема се, че дебелината на 
бетона е повече от 3 cm, изчислената 
топлинна загуба е 1100 W. 

 
Определяне на изчислената мощност 
на кабелната система. 
Изчислената топлинна загуба Q е 1100 W 
или 73,3 W/m² на [m²]. При избирането 
на кабелни отоплителни системи взе-
майте предвид коефициента за сигур-
ност 1,3, изчислената мощност е: P = 
1100 · 1,3 = 1430 [W]. 

Избор: нагревателна рогозка или 
кабел. 

Приема се, че дебелината на бетона не 
е по-малко от 3 cm, подовата конструк-
ция е “дебела”. За инсталацията се 
избира екранирар двужилен нагрева-
телен кабел DEVIflex™ 18T. 
 

Приема се също, че под кабела ще бъде 

положена изолация с необходимата 

дебелина, така че топлинната загуба 

към земята е минимална и не е необ-

ходимо да се взема предвид. 

 
Изчисляване на площта за инсталира-
не на нагревателен кабел или рогозка. 
Предполага се, че кабелът се полага на 

разстояние 10 cm (0,1 m) от дългата 3 m 

външна стена и на същото разстояние от 

срещуположната стена с врата. Няма 

други постоянно монтирани (неподвижни)  

предмети в помещението, които да огра-
ничават свободната площ на пода. При 
тези предпоставки, за помещение с раз-
мери 3 x 5 m, площта на която ще се 
инсталира на кабел е: 
 

AINST = 15 m² – (3 + 5 m) · 0,1 m – 
– (5 + 3 m) · 0,8 m = 

= 15 m² – 0,6 m² – 3,2 m² = 

= 11 m² 

 
4. Изчисляване на проектна мощност 

на 1 m². 
Изчислената топлинна загуба Q [W] тряб-
ва да се раздели на площта на кабелната 
инсталация AINST [m²]: 
 

p
CALC 

= Q / A
INST   

= 1430 W/11 m² = 
= 130,3 ≈ 131 W/m². 
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Изчисляване на дължината на нагре-
вателния кабел 

 

Избирате двужилен екраниран нагрева-
телен кабел DEVIflex™ 18T. 
Инсталирането на кабел върху монтаж-
на лента DEVIfast™ изисква да се избе-
ре C-C разстояние със стъпка от 2,5 cm 
(вижте Приложение A.1.). Специфична-
та мощност pINST 

[W/m²] се избира по таб-
лицата или се изчислява с помощта на 
формулата като най-близката по-голяма 
стойност в сравнение с изчислената 
мощност pCALC. 

 

При изчислената по-горе pCALC = 131 
[W/m²] за кабел 18 [W/m] – DEVIflex™18T, 
изберете от таблицата най-близката по-
голяма пецифична мощност (при 230 V) 
и подходящо C-C разстояние (вижте 
Приложение A.1): 

 
 

C-C разстояние, 18 W/m 

cm DEVIflex™18T 

 
… 

 
… 

 
12,5 

 
144 W/m² 

 
15 

 
120 W/m² 

 
17,5 

 
103 W/m² 

 
… 

 
… 

 
Избирате специфична мощност на 
инсталацията pINST = 144 W/m² и съот-

ветно C-C разстояние = 12,5 cm. 

 
Забележка: Нагревателният елемент 
рогозка на отоплителна система също 
може да се инсталира в бетон. Най-
близката до, но по-голяма стойност от 
pCALC = 131 W/m² е тази на рогозка с 

мощност 150 W/m², така че рогозки 

чието обозначение завършва с 150T 
са подходящи (напр. DEVIcomfort™ 
150T и т.н.). 

Изчислена специфична мощност на 
нагревателен кабел: 

P
CALC 

= p
INST 

· A
INST 

= 144 W/m² · 11  m² = 1584 W. 

 
Фабрично готовият кабел DEVIflex™ 18T 

с най-близката до, но по-голяма от 1584 

W мощност е този с дължина 90 m и 

мощност 1625 W (вижте продуктовия 

каталог на DEVI). 

 
Необходимо е да се уточни, че кабелът 
с по-малката мощност  – 1485 W (82 m) 
не може да бъде избран като виариант, 
понеже неговата мощност се различава 
с повече от 5% от изчислените 1584 W. 
 
Изчисляване на дължината на 
монтажната лента. 
Предполага се, че ще се използва ме-

тална монтажна лента DEVIfast™ за 

фиксиране на кабела. Лентата се при-

крепва към пода на успоредни линии 

разпределени през 50 cm. При това 

положение дължината на лентата може 

да се определи като площта на на ка-

белната инсталация се умножи по две: 

 
L

FIX 
= A

INST  
· 2 = 11 m² · 2 = 22 m ≈ 

≈ 23 m. 

 
Можете да изберете например 1 опа-

ковка с 25 m DEVIfast™. 

 
Избор на терморегулатор.  

Трябва да се избере терморегулатор за 
отоплителна система, напр. термостат 
със сензор за температурата на възду-
ха и допълнителен сензор за темпера-
турата на пода. Отолителната система 
ще работи през целия отоплителен 
сезон: следователно спестяване на 
енергия ще е от съществена важност. 
За да се постигне това, изберете термо-
регулатор с таймер, с възможност за 
настройване на ниска температура през 
нощта и в периодите, когато в помеще-
нието няма да присътват хора. 

За помещения с площ по-малка от 5 m², 
може да обмислите възможността да се 
използва по-евтин вариант, като изберете 
терморегулатор без таймер. 
 
За този пример избраната мощност на 

нагревателния кабел е 1625 W. Тя е по-

малка от максимално допустимите 3500 W 

(15-16 A) за повечето терморегулатори 

DEVI. Например, терморегулатор DEVIreg™ 

Smart: той може да се използва както за 

подово отопление за допълнителен ком-

форт, така и за основно отопление на 

помещения, с възможност за огранича-

ване на максималната температура на 

пода. С мобилно приложение DEVI Smart 

APP, интелигентен таймер и стилен 

дизайн, той трябва да се инсталира в 

стенна монажна кутия, а максималният 

товар е 3,7 kW (16 A), 230 V, IP21. 

 
Избор на допълнително оборудване. 
Монтажна кутия за терморегулатор, тръба 
за сензор за температурата на пода, гвоз-
деи или анкерни винтове за захващане на 
монтажната лента към пода и др. 

 
Предполага се че има правилно електро-
захранване на мястото където е инстали-
ран терморегулаторът, че са монтирани 
предпазители и ДТЗ (RCD) в ел.таблото, 
че сечението и дължината на захранва-
щия кабел са правилно избрани и т.н. В 
противен случай тези елементи трябва 
също да бъдат избрани. 

 
В обощение на горното: 
За изпълнението на електрическа подова 
отоплителна система DEVI за основно 
отопление (директно отопление от пода) 
с ограничение на максималната темпера-
тура на пода за помещение с площ 15 m² 
при изчислена топлинна загуба 1100 W, е 
необходимо следното оборудване: 

 
 

Оборудване Характеристики Количество 

Двужилен екраниран нагревателен кабел 

DEVIflex™ 18T 

90 m, 1625 W (при 230 V), C-C разстояние 12,5 cm, 

~144 [W/m²], свободно пространство на пода 11 m² 

 

1 бр. 

Метална монтажна лента DEVIfast™ Поцинкован метал, разстояние 2,5 cm 1 бр. или пакет 25 m 

 

Терморегулатор DEVIreg™ Smart, бял 
Програмируем, Wi-Fi, достъпен чрез мобилно приложение, 

интелигентен таймер, сензори за стая и под, IP21 

 

1 бр. 

Тръба за сензор Ø 16 4 m 

Монтажна кутия  1 бр. 
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Фиг. 2 – Пример за нагревателен кабел инсталиран в помещение. Директно подово отопление. 

 

4.3. Акумулиращо отопление чрез електрическа подова отоплителна система 
 

4.3.1. За системата 
 

Акумулиращата отоплителна система на 
DEVI е предназначена да се използва в 
къщи, офиси и производствени помеще-
ния, където има възможност да се ползва 
електричество по време на нискотариф-
ния период от денонощието. 

 

Нагревателните кабели се вграждат в 
дебел пласт бетон (7-15 cm), обикновено 
>10 cm, който акумулира топлината из-
лъчвана по време на нискотарифния 
период. Колкото по-голямо е количест-
вото на бетона, който обгръща нагрева-
телните кабели, толкова по-голям е 
топлинният капацитет на пода (може да 
акумулира повече енергия). 

 

Инсталирана мощност. 
Както вече бе описано в предходната 
глава, необходимо е да се знае каква е 
топлинната загуба в дадено помещение, 
за да може да се изчисли инсталираната 
мощност за акумулиращо отопление. 

 

Нискотарифен период от например осем 

часа през нощта означава, че кабелите / 

рогозките имат осем часа да генерират 

необходимото количество топлинна енер-
гия, която да бъде отделяна през остана-
лите около 16 часа преди да настъпи 
следващият нискотарифен период. По 
тази причина инсталираната мощност за 
тази акумулираща система трябва да бъ-
де 3 пъти по-висока от мощността на сис-
темата за директно отопление. За да се 
гарантира бърза реакция на системата, 
при изчисляването на мощността трябва 
да се предвиди и коефициент за сигур-
ност от прибл. 1,3. 
 

Трябва да се има предвид, че регулира-
нето на стайната температура е различ-
но, понеже няма почти никаква възмож-
ност за регулиране през деня. Това е за-
щото подът е пренагрят сутринта поради 
акумулираната топлинна енергия, а в края 
на деня е недостатъчно нагрят. Разлика-
та в стайната температура съгласно стан-
дартите не трябва да бъде повече от 4 °C. 
За да се избегнат некомфортни стайни 
температури през зимата, препоръчител-
но е да се инсталира допълнителна ди-
ректна отоплителна система. Тя трябва 
да бъде проектирана така, че да допълва 
акумулиращата отоплителна система със 
зоново директно кабелно отопление в 
околовръст или друг топлинен източник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акумулиращата отплителна система 
трябва да се управлява от специален 
таймер-терморегулатор, който регулира 
нагряването на пода през нискотариф-
ните периоди и спестява енергия. Тер-
морегулаторът обикновено е свързан с 
външен сензор, за да измерва постоянно 
външната температура или атмосфер-
ните условия и да изчислява количест-
вото топлинна енергия, която трябва да 
бъде акумулирана в пода. Алтернативно 
може да се използва и термостат с реле 
за време като управляващо устройство. 
 

Повече информация относно акумулира-
щото отопление може да се открие в спе-
циализираните стандарти, например  
DIN 44576. 
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4.3.2. Изчисляване и избор на оборудване за акумулиращата отоплителна система 
 

Инсталирана мощност 
Както вече бе описано в предишния пара-
граф, за изчисляването на инсталираната 
мощност за акумулиращо отопление е не-
обходимо да се знае топлинната загуба в 
помещението. 
 

За да се осигури бърза реакция на систе-
мата, в изчислението трябва да се включи 
и коефициент за сигурност прибл. 1,3. 
 

Нискотарифен период от осем часа напри-
мер означава, че кабелите или рогозките 
имат осем часа да генерират 
необходимото количество топлинна енер-
гия, която да бъде отделяна през остана-
лите около 16 часа преди да настъпи 
следващият нискотарифен период. 
 

За изчисляване на общо необходима мощ-
ност [W] при акумулиращите отоплителни 
системи се иползва следното уравнение: 

 

P = 
Изчислена топлинна загуба · T · C 

t 
 

Където: 
 

T – време на използване, 24 часа;  
C – коефициент за сигурност, 1,3; 
t  – време на ниска тарифа, часове. 

 

Обикновено инсталираната мощност на 
акумулиращата отоплителна система е 
между: 125-200 W/m². Ако изчисленията 
покажат че е необходима инсталирана 
мощност над 200 W/m², отоплителната 
система трябва да бъде допълнена със 
зоново околовръстно отопление (с по-
малък нагревателен кабел или рогозка, 
инсталирана покрай външните стени и 
свързана към отделен терморегулатор). 

 
Зоново околовръстно отопление 

Околовръстното зоново отопление 
служи за следните цели: 
1.  В къщи с много врати и големи остък-

лени повърхности то предпазва от 
студени течения. 

2.  В къщи с големи топлинни загуби то 
функционира като допълнителен 
топлинне източник. 

 

Околовръстната зона е площ, където мощ-
ността на квадратен метър е увеличена, 
така че на тази площ се инталира по-висока 
мощност, отколкото в останалата част от 
пода. Това може да се направи чрез пола-
гане на кабела пред големи остъклени 
пространства и намаляване на С-С разстоя-
нието между извивките на кабела докато 
се постигне необходимата мощност, но 
трябва да се спазва минималния радиус 
на огъване на нагревателния кабел. Шири-
ната на зоната обикновено е 0,5–1,5 m. 
Препоръчителната мощност в околовръст-
ната зона е 200-250 W/m². 

За управлението на околвръстните зонови 

площи са необходими отделни терморегу-

латори със сензори, тъй като те се включ-

ват само когато регулаторът на акумули-

ращото подово отопление е изключен. 
 

Околовръстното зоново отопление може 
да се управлява от терморегулатор с 
комбиниран температурен сензор за по-
мещението и пода или от регулатор само 
със сензор за пода. 
 

Тъй като околовръстната зонова система 

е директно действаща отоплителна сис-

тема, тя не трябва да бъде покрита с по-

вече от 3 cm бетон. Заедно с високата 

мощност това ще осигури бързо и ефек-

тивно реагиране на промените в темпе-

ратурата. 
 

Що се отнася до дървени подови покри-

тия, моля вижте следващите параграфи 

касаещи дървени подове. 

 
Избор на продукти 

Когато се инсталира акумулиращата отоп-

лителна система на DEVI трябва да се 

използват нагревателни кабели с мощ-

ност минимум 18 [W/m] : 

•  двужилните нагревателни кабели 
DEVIflex™ 20T, DEVIflex™ 18T; 

•  едножилните нагревателни кабели 
DEVIbasic™ 20S. 

 

За да си осигурите бързо и лесно инста-
лиране използвайте монтажни ленти 
DEVIfast™ или DEVIclip™ за фиксиране 
на кабела към армираща метална мрежа 
монтирана в пода. 
 

Като алтернатива могат да се използват 
и нагревателни рогозки DEVI с мощност 
до 200 W/m². 
 
Регулиране 
За регулиране на температурата на аку-
мулираща отоплителна система трябва да 
се използва специален терморегулатор за 
пестене на енергия и регулиране на топ-
линната енергия натрупвана по време на 
нискотарифните периоди. Системата 
трябва да бъде свързана към сензор за 
непрекъснато измерване на външната 
температура. Тя трябва да предвижда 
метеорологичните промени и да генерира 
толкова топлинна енергия, колкото е не-
обходима за поддържане на комфортни 
условия през следващия нискотарифен 
период. Терморегулаторът трябва да 
бъде снабден със сензор за пода, чрез 
който да измерва остатъчната топлина в 
пода и да ограничава температурата на 
пода. 

Регулирането на акумулиращото подово 

отопление може да се извършва от термо-

регулатор с възможност за въвеждане на 

втора по-евтина (нощна) тарифа за елек-

троенергията, като, like DEVIlink™. 
 

DEVIlink™, със своя вграден интелигентен 

таймер е едно полезно решение за регули-

ране на акумулиращо подово отопление. 
 

Друго по-опростено, но по-малко комфорт-

но и интелигентно решение може да бъде 

осъществено с DEVIreg™ 130/132 (за сте-

нен монтаж) или DEVIreg™ 520/532 (за 

вградане в стена), като се използват вън-

шен таймер и свързващи релета. За по-

подробна информация потърсете местния 

доставчик на системи DEVI. 

 
Инсталиране 
Под кабелите трябва да се положи подхо-

дяща изолация в съответствие със строи-

телните стандарти. При полагането на ка-

белите трябва специално да се внимава те 

да не влизат в допир с изолационния мате-

риал или да бъдат обгърнати по някакъв 

начин от него. 
 

Кабелите се прикрепват към монтажни 

ленти DEVIfast™ или към стоманена арма-

тура с помощта на скоби DEVIclip™, при 

подходящо C-C разстояние. 
 

Тъй като околовръстната зонова система е 

директно действаща отоплителна система, 

тя не трябва да бъде покрита с по-вече от 

3 cm бетон. Заедно с високата мощност 

това ще осигури бързо и ефикасно реаги-

ране на температурните промени. 
 

Важно е подовата конструкция да е добре 
изолирана, така че топлинната загуба в 
посока надолу да бъде сведена до 
минимум. 
 

Друг важин елемент е вертикалната изола-
ция на околовръстната зона. Тази изола-
ция трябва да бъде ефикасна, за да се 
избегне предаването на топлината към 
стените или съседните помещения. Освен 
това, тя трябва да е в състояние да реаги-
ра на хоризонталното разширяване на кон-
струкцията на пода. 
 

И накрая, изолацията трябва да съответ-

ства на общите и местните нормативни 

изисквания. 
 

Винаги е препоръчително да се полага 

повече изолация, отколкото е посочено 

като минимум в действащите строителни 

изисквания във вашата страна. 
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Подови покрития 
Почти всички типове покрития са подхо-

дящи за подове, в които е инсталирано 

акумулиращо отопление. Все пак, трябва 

да се консултирате с доставчиците на 

подови покрития относно допустимата 

температура и лепилата, които трябва 

да се използват. Указанията на достав-

чиците трябва внимателно да се спаз-

ват, когато дървени подове се полагат 

директно върху бетонна контрукция, в 

която е инсталирано акумулиращо 

подово отопление. 
 

Особено важна е информацията за мак-

симално допустима температура за ма-

териала на подовото покритие, която 

обикновено е +27 °C при дървено покри-

тие на пода. 
 

Материали за покриване на пода с добри 

изолационни свойства, като дебели въл-

нени килими, могат да ограничат разпро-

странението на топлината от пода. В та-

кива случаи, моля потърсете допълни-

телна информация от доставчика на по-

критието. 

 
Пример 1 
Офис с обща площ 13 m² и свободна  

1. Необходима инсталирана мощност: 
650  W · 24 часа · 1,3   

= 2028 W 
10 часа 

2. Избор на кабел с най-близка мощност: 
ако изберем DEVIflex™ 18T, най-близък 
по мощност е кабел с 2135 W, 118 m. 

3. Изчисляване на C-C разстояние: 
12 m² · 100 cm/m / 118 m = 10,17 cm. 
Фиксирайте кабела с монтажна лента 
DEVIfast™, с C-C разстояние 10 cm. 

4. Избор на терморегулатор: 
Акумулиращата отоплителна система 
трябва да се управлява от специален 
терморегулатор напр. DEVIlink™. Като 
опция може да бъде избран таймер-
регулатор, при който таймерът се 
включва когато има ниска тарифа. 
Алтернативно решение е да се свърже 
допълнителен таймер, който да прекъс-
ва захранването към реле на нагрева-
телния кабел, когато потреблението на 
електричество и по високата тарифа. 

 
Пример 2 
При този пример периодът на нискота-
рифно потребление е 8 часа. Склад с 
обща площ 26 m² има използваема площ 
на пода 23 m². Общата топлинна загуба 
е изчислана на 1320 W. 
1. Общо необходима инсталирана 

мощност: 
1320 W · 24 часа · 1,3 

необходимата мощност. Следователно 
една зонова система под прозорците би 
могла да бъде задоволително решение. 
Ако извадим 4565 W от необходимата 
мощност (5148 W), можем да изчислим, 
че оставащата необходима мощност 
все още надвишава мощността на ка-
бела, тъй като ще ни трябват още 583 
W. Понеже зоновата система е директ-
но действаща отоплителна система, за 
разлика от акумулиращото отопление, 
тези 583 W трябва да бъдат превърна-
ти в изходното им състояние. Това се 
извършва най-добре като 583 W акуму-
лирана топлина се разделят на 3 (24 
ч/8 ч), което означава че коефициен-
тът за сигурност все още е включен в 
крайния резултат. 583 W / 3 = 194 W 
директно действаща топлинна енер-
гия. Ако изберем DEVIflex™ 18T, най-
близкият по мощност кабел е 270 W, 
15 m. 

3. Изчисляване на C-C разстояние: 
23 m² · 100 cm/m / 228 m = 10 cm. 

4.  C-C разстояние на зоната. Ако 
площта на зоната е 0,5 m · 2,4  m = 
1,2 m², това прави разстояние C-C: 

1,2 m² · 100 cm/m / 15 m = 8 cm. 

5. Избор на терморегулатор: 
В този пример акумулиращата отопли-
телна система трябва да се управлява 

площ на пода 12 m² трябва да се отоп-
лява с акумулираща отоплителна сис-
тема. Общата топлинна загуба е била

 

8 часа 
 

2. Избор на близък кабел: 

= 5148 W от специален терморегулатор.  

изчислена на 650 W. Целият нискота-
рифен период на ползване на електри-
чество е 10 часа (8 час през нощта и 2 
часа през деня). 

Най-големият DEVIbasic™ 20S е 4565 
W, 228 m. 

Избраният кабел не може да осигури 

Зоновaта система може да бъде управля-
вана от всякакъм DEVI терморегулатор с 
таймер. 

 

Нагревателен кабел DEVIflex™  C-C Отоплявана площ на пода 
 

прозорец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

врата 
 

Фиг. 3. Пример за акумулиращо отоплителна система. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Термостат със сензор за пода 

прозорец 
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5. Подови конструкции за електрически отоплителни системи 
 
 

 

DEVI проектира и произвежда отопли-
телно оборудване: кабели, рогозки, 
нагревателни елементи, терморегула-
тори, крепежни елементи, които отгова-
рят на изискванията за следните най-
често срещани подови конструкции: 
1. Дебела (>3 cm) бетонна подова 

конструкция; 

2. Тънък под (<3 cm) и подобни подови 
конструкции; 

3. Дървени подове: 
•   дървен под върху напречни греди; 
•   под с дървено покритие и бето-

нен или дървен черен под; 
•  DEVIdry™ – специални нагрева-

телни елементи за сухо инстали-
ране под ламиниран паркет 

•   DEVIcell™ – отоплителна система с 
топлоразпределителни пластини 
за инсталиране под ламинат. 

 
Всички тези подови конструкции и 
отоплителното оборудване за тях са 
описани по-нататък в следващите 
глави. 

 

5.1. Кабелно отопление в дебели бетонни подови конструкции 
 

Най-често използваните подови кон-
струкции, в който се инсталират нагре-
вателни елементи са бетонни. Нагрева-
телните кабели или рогозки вграждат в 
пласт бетон и обикновено се разполагат 
в долната част на окончателния (горен) 
слой бетон. При системите за директно 
подово отопление и отопление за до-
пълнителен комфорт дебелината на 
бетона над кабелите обикновено е 3-7 
cm. При акумулиращата отоплителна 
система нагревателните кабели обикно-
вено се полагат в по-дебел пласт бетон: 
7-15 cm. 

 

Строителните стандарти обичайно огра-
ничават минималната дебелина на гор-
ния покривен слой бетон до 3-4 cm с 
оглед на механичната цялост на пода 
(спазвайте местните норми). Това огра-
ничение е независимо от инсталирането 
на нагревателен кабел в пода. Винаги 
стриктно спазвайте действащите във 
вашата страна норми и разпоредби 
касаещи подовите конструкции. 

се препоръчва да бъде 5-15 cm, а за 
предпочитане и 10 cm или по-малко. 
Разстоянието C-C distance при тънки 
подови конструкции с дебелина под 3 cm 
(бетон, саморазливна замака, лепило и 
др.) не трябва да бъде по-широко от 10 
cm, а се препоръчва да бъде дори по-
малко: 7,5 cm. Степента на изолираност 
на пода, както и други термични условия 
(като напр. инсталация над отоплявано 
помещение), също играят важна роля за 
стабилната температура на подовата 
повърхност. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предимства 

Системите за директно подово отопле-
ние са по-малко чувствителни по отно-
шение на равномерното разпределение 
на комфортна температура по повърх-
ността на пода (вижте т. 4.2). 
 

Разстоянието С-С зависи основно от 
топлинната загуба, която е малка при 
съвременните помещения, напр. 30-60 
W/m². Това води до доста големи раз-
стояния, например С-С = 30-50 cm. Това 
наподобява истуацията описана за 
акумулиращата отоплителна система 
(вижте раздел 4.3). 

 

Препоръка: инсталирайте нагревател-
ните кабели в близост до повърхността 
на пода (прибл. на 3-5 cm под нея), това 
осигурява по-своевременна реакция на 
системата при регулиране. Все пак не 
допускайте разстоянието C-C между 
кабелите да бъде по-голямо от 2x (два 
пъти) дебелината на бетона над нагре-
вателните кабели и инсталирайте доста-
тъчна изолация под нагревателния еле-
мент. В противен случай по повърхност-
та на пода могат да се образуват студени 
места,  това няма да е комфортно за 
потребителите. 

 
C-C разстояние. 

При отоплителната система за допълни-
телен комфорт едно от главните неща е 
да се поддържа равномерно/комфортно 
разпределение на топлината по повърх-
ността на пода (вижте т. 4.1). За да се 
осигури това, разстоянието C-C при на-
гревателен кабел инсталиран в бетон-
на плоча с дебелина 3 см или повече,  

 

 
• Оптимален комфорт. 
 

• Топъл под. 
 

• Свобода при проектиране. 
 

• Лесно инсталиране. 
 

• Подходящи за всякакви подови покрития. 
 

• Дълготрайност, без нужда от поддръжка. 
 

• Цялостно отопление, но без радиатори. 
 

• Управление на електрическите отоплителни система от разстояние. 
 

• Централен контролер за комбинирано управление 

на радиаторно и подово отопление. 
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Инсталирана мощност 

 
Бетонни подове с дебелина 3 или 
повеме сантиметра. 
Препоръчителната максимална линейна 
мощност на кабела е 20 W/m. Трябва да 
се има предвид, че някои местни разпо-
редби посочват по-ниски стойности и те 
трябва стриктно да се пазват. При кабе-
ли за по-ниски температури и по-добро 
топлинно разпределение върху цялата 
повърхност на пода, DEVI препоръчва 
да се използва кабел с по-ниска линей-
на мощност, напр. 10-18 W/m или дори  
6 W/m за нискоенергийни къщи. 

 

Максималната специфична мощност при 
такива бетонни подови конструкции се 
допуска да бъде 200 W/m². 

 
Бетонни подове с дебелина под 3 cm. 

Препоръчителната максимална линейна 
мощност на кабела е 20 [W/m]. При ка-
бели за по-ниски температури и удъл-
жен експлоатационен живот на кабела 
за предпочитане е да се използва кабел 
с по-ниска линейна мощност, напр. 10-
15 W/m. 

 

Специфичната мощност при такива 
бетонни подови конструкции не трябва 
да надвишава 200 W/m². 

 
Бетонни подове с дървено покритие 
(ламинат, многослойни дъски, паркет, 
и др.). 
Специфичната мощност в такава подо-
ва конструкция трябва да бъде макси-
мум 150 W/m², но при някои приложения 
не повече от 100 или дори 55 W/m². Ако 
подовата конструкция е без изолация: 
трябва да се изчисли топлинната загуба 
в посока надолу и специфичната мощ-
ност да се увеличи със съответната 
стойност на топлинната загуба. 

 

При подовете с дървена повърхност ви-
наги трябва да има ограничение на тем-
пературата на пода, като максималната 
температура на повърхността на пода 
се допуска да бъде 27 °C. Ние съвет-
ваме клиентите винаги да използват 
терморегулатор с жичен сензор за тем-
пературата на пода, освен сензора за 
стайна температура при инсталации с 
дървен под. 

 

По-подробна информация за дърве-
ните подове се предлага в раздел 5.3 
на този компендиум. 

 
Забележка. Нагревателни кабели могат 
да се инсталират също и в стени и тава-
ни. За такъв тип приложения е препоръ-  

чително да се използват кабели с ли-
нейна мощност максимум 20 W/m и 
дпецифична мощност на единица площ 
максимум 100 W/m². 
 

В такива случаи винаги се свързвайте с 
DEVI, тъй като е необходимо специално 
внимание при проектирането и инстали-
рането на такива системи. 

 
Избор на продукти 

За инсталиране на отоплителна систе-
ма в бетонен под могат да се препоръ-
чат следните екранирани нагревателни 
кабели на DEVI: 
•  двужилни нагревателни кабели: 

DEVIflex™ 20T, DEVIflex™ 18T, 
DEVIflex™ 10T и DEVIflex™ 6T; 

•  двужилен тънък нагревателен кабел: 
DEVIcomfort™ 10T; 

•  едножилни нагревателни кабели: 
DEVIbasic™ 10S, DEVIbasic™ 20S. 

 

Номерът в наименованието на кабела е 
неговата специфична мощност, напр. 
18T означава линейна мощност 18 W/m 
при 230 V, буквата T: двужилен кабел. 
 

Трябва да се отбележи, че е възможно 
да се използва също и тънка нагрева-
телна рогозка в дебели бетонни подове. 
 

Нагряването на пода не зависи от дебе-
лината на нагревателния елемент (кабел 
или рогозка), а зависи от специфичната 
мощност на единица площ (в [W/m²]). 

 
Крепежни елементи 
При инсталиране на нагревателни кабе-
ли препоръчваме да използвате метална 
монтажна лента DEVIfast™ с възмож-
ност за фиксиране на нагревателните 
кабели на всеки 2,5 cm. Като алтерна-
тива могат да се използват пластмасо-
ви монтажни ленти, напр. DEVIclip™ C-
C (елементи за фиксиране на кабела на 
всеки 1 cm) или Montagestege™ (еле-
менти за фиксиране на всеки 2,5 cm). 
Друга алтернатива: нагревателните 
кабели могат да се захващат към 
бетонна арматура (метална мрежа 
вградена в бетон), с помощта на спе-
циален фиксиращ лемент: DEVIclip™ 
Twist използван за бързо и лесно инста-
лиране. Допълнителна информация за 
инсталационните продукти можете да 
откриете в продуктовия каталог на DEVI. 

 
Термоизолация 

Много е важно подовата конструкция да 
бъде изолирана добре в термично отно-
шение в съответствие с общите и мест-
ните разпоредби и стандарти. Целта е 
да се сведат до минимум топлинните 
загуби в посока надолу.  

В противен случай трябва да се направи 
оценка на топлинните загуби надолу и да 
се вземе решение за необходимата до-
пълнителна мощност. При новопострое-
ните сгради са спазени съвременните 
строителни изисквания и полагането на 
изолация под подовите конструкции е 
стандарт. При ремонти и обновяване 
обаче положението е друго и трябва да 
се положат допълнителни усилия, за да 
се установи дали има положена изола-
ция и ако липсва такава, силно се препо-
ръчва да се инсталира поне DEVIcell™, с 
12 mm изолация и пласт алуминиево фо-
лио за разпределение на топлината. 
Дори и малко изолация е по-добре откол-
кото никаква. 
 

Трябва да се внимава нагревателният 
кабел да не влиза в директен допир с 
изолацията. В противен случай работ-
ната му температура може да се повиши 
твърди много, което може да стане при-
чина за повреда на кабела в най-лошия 
случай. Директният допир с изолацията 
може да се избегне чрез полагане на 
разделящ слой за физическото им раз-
деляне и за да се предотврати попадане 
на кабела върху изолацията. Например, 
такъв разделящ слой може да бъде във 
формата на: 
•  тънко покритие с бетон, 
•  алуминий (с лест PE) или дебело пласт-

масово фолио, което може да влиза в 
допир с нагревателни кабели, 

•  телена мрежа с диаметър на тела 1-2 mm, 
и размер на отворите макс. 2x2 cm. 

 

Друг важен елемент на изолацията е 
вертикалната изолация в близост до 
външните стени, които не са добре изо-
лирани. Тази изолация трябва да бъде 
ефективна, за да се предотврати отдава-
нето на топлина навън. Освен това тя 
трябва да бъде в състояние да реагира 
на хоризонталното разширение на подо-
вата конструкция. 

 
Подови покрития 

Почти всички типове покрития са подхо-
дящи за подове, в които са инсталирани 
нагревателни кабели, но все пак трябва 
винаги да се допитвате до доставчика на 
подовото покритие. 
 

Указанията на доставчика трябва много 
внимателно да се спазват, когато над 
подовото отопление се монтират дърве-
ни подове. За допълнителна информа-
ция относно дървените подове, моля 
вижту съответния параграф по-нататък в 
настоящия документ. 
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Материали за подови постелки с добри 
изолационни свойства, като дебели 
вълнени килими, могат да ограничат 
разпространението на топлината от 
пода. В такива случаи, моля потърсете 
допълнителна информация от достав-
чика на постелките. 

 
Максималната стойност на топлинното 
съпротивление на материала за горния 
пласт на пода не трябва да надвишава 
0,125 m²·K/W. 

 
Материалите за подови покрития, които 
са подходящи за подово отопление се 
обозначават със следния знак: 

На фигурата по-долу са показани 
бетонни подови конструкции с 
кабелна отоплителна система и 
различни типове крепежни елементи. 
 
 
 
 
1 – терморегулатор 

2 – плочки 

3 – лепила за плочки за отоплявани подове 

4 – грунд 1 

5 – горен слой бетон 

6 – пластмасова тръба за сензор (със запечатан край) 

7 – монтажна лента DEVIfast™ или DEVIclip™ C-C 

8 – захранващ кабел и муфа 

9 – крайна муфа 

10 – двужилен нагревателен кабел 

11 – разделителен слой, напр. тънко бетонно покритие 

12 – термоизолация 

13 – бетонна основа 
 

3 

9 4 2 
8 

11  10 5 
 

12 
6 

13 

 
Инсталация и подова конструкция 

Конструкцията на пода трябва да бъде 
изпълнена в съответствие със строи-
телните стандарти. По принцип за по-
дова конструкция с електрически нагре-
вателен елемент (кабел или рогозка) 
инсталиран в бетонен слой няма някак-
ви специални изисквания и ограничения. 

 
Препоръчително е обаче да се постави 
демпферен слой, например от някаква 
мека лента, тънка термоизолация или 
друг подобен материал, във вертикал-
ните части на плочата на пода покрай 
стените (особено външните). Това оси-
гурява възможност за поемане на хори-
зонталното разширяване на подовата 
конструкция и се предотвратява напук-
ване на пода. 

 
Арматурата за конструкцията на пода 
трябва да се изпълни в съответствие 
с местните строителни нормативи. 

 
Минималното разстояние между кабел-
ните линии е в зависимост от външния 
диаметър на кабела и е 5 x диаметъра. 
На практика това означава ~3 cm между 
две съседни кабелни линии. 

 
За допълнителни указания по инстали-
рането, моля вижте Приложението A.4 
‘Общо ръководство за инсталиране” и 
инструкциите за инсталиране на съот-
ветните нагревателни елементи – кабе-
ли/рогозки. 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 4. Отопление с кабел в бетонен под, като кабелът е закрепен с монтажна лента DEVIfast™ или DEVIclip™ C-C. 

 

 
1  – подова настилка 

2  – лепило 

3  – хидроизолация (мокро помещение), грунд   
1 

4  – горен пласт бетон 
5  – тръба за сензор в пода 

6  – нагревателен кабел DEVI   2 

7  – арматурна мрежа   3 

8  – Крепежен елемент DEVIclip™ Twist   4 
9  – дистанционен елемент 

10 – термоизолация   
5 

11 – саморазливна замазка 

12 – бетонна основа 
   6 

 

10 
   7 

11    8 

9 
12 

 

 
 
Фиг. 5. Подово отопление в бетонна плоча с кабел захванат с DEVIclip™ Twist към армировъчна мрежа. 
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Процедура за инсталиране на кабелна отоплителна система в бетонна конструкция 
 
 
 
 
 
 

a 
b
 

 

 
 
 
 

 

1. Кабелна отоплителна система: нагре-
вателен кабел, терморегулатор със 
сензор за температурата на пода, 
монтажна лента, тръба за сензора. 

2. Начертайте скица, за да определите 
отопляваната площ, разполагането на 
нагревателния и захранващия кабел, 
сензора за пода, терморегулатора и 
съединителната кутия, ако има такава. 

3. Поставете изолация: пластична лента 

 
 
 
 
 
 

10...15 cm 

 
а 

b C-C 

c 

 
10...15 cm 

 

 
 

4. Направете разделителния пласт, 

напр. бетон (a), метална мрежа (b) 

или алуминиево фолио (c). 

5. Захванете монтажни ленти DEVIfast™ 
през разстояния от 50 cm (с гвоздеи, 
винтове, щифтове, стопилково лепи-
ло и др.) 

6. Проверете съпротивлението и изола-
цията на кабела. Инсталирайте нагре-
вателния кабел с отстояние от стените 
прибл. 10-15 cm. При отопление за до-
пълнителен комфорт предпочитаното 
С-С разстояние е 7,5 cm. 

 
 

 
Кабел 

230 V 
 

 
Сензор 

 

 
 

3 cm 

 
 
 
 

 
7. Инсталирайте тръбата за подовия сен-

зор (трябва да е запечатана в края, за 
да не влезе бетон). Проверете съпро-
тивлението на сензора преди да го 
инсталирате в тръбата. 

 

8. Проверете съпротивлението и изо-
лацията на кабела и сензора. 
Отлейте бетона. 

9. Проверете отново съпротивлението и 
изолацията на кабела и съпротивле-
нието на сензора. Поставете подовото 
покритие и свържете терморегултора. 

 

 
Направете допълнителна проверка в 
съответствие с инструкцията за инста-
лиране, придружаваща всеки елемент 
на отоплителната система (кабел, ро-
гозка и терморегулатор). 

Кабелът трябва да бъде захванат здраво 
към фундамента на пода, за да се избег-
не разместването му по време на отли-
ването на бетона. Трябва да се предот-
врати образуването на шупли и кухини 
около кабела по време на отливането на 
бетона. 

Не трябва да се допуска кабелните линии 
да се допират една до друга или да се 
кръстосват, защото ако това правило не 
се спазва в резултат на това кабелът ще 
прегрее и ще дефектира на по-късен етап! 
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5.2. Електрическа отоплителна система в тънка подова конструкция 
 

DEVI разработи специална отоплителна 
система: тънки нагревателни рогозки за 
приложения, при които конструктивната 
височина на пода трябва да бъде малка. 
За тънките нагревателни рогозки и необ-
ходима височина от прибл. 3-4,5 mm, кое-
то е по-малко от височината на пласта, 
образуван от повечето материали използ-
вани за лепене на плочки (лепило, само-
разливни смеси). Тънките нагревателни 
рогозки могат да се инсталират върху 
съществуващите плочки, дървени или 
бетонни подове. По подложната конструк-
ция трябва да няма размествания причи-
нени от механично или топлинно въздей-
ствие, както и остри предмети. Типичните 
места, където се използва тази система 
са кухните и баните, но тънките отопли- 
телни иснталации могат да се използват 
и на всички други места в къщата или 
апартамента. 

 

За инсталиране в тънки подови конструк-
ции може да се използва и нагревателен 
кабел. Но тогава височината на конструк-
цията е по-голяма, отколкото ако се из-
ползва рогозка, поради начина на закреп-
ване и защото нагревателните кабели 
обикновено имат по-голям диаметър (по-
някога почти двойно по-голям от дебели-
ната на рогозката). Полагането на нагре-
вателни кабели изисква минимална висо-
чина от прибл. 1-2 cm, а това не се препо-
ръчва при тънки подови инсталации. 

 
 
 
 

 
 

Предимства 
 
• Топъл под. 
 
• Без разрушаване на стария под. 
 
• Свобода на проектиране. 
 
• Лесно и бързо инсталиране. 
 
• Приложима при всякакви подови покрития. 
 
• Височината на конструкцията се увеличава само с 3-5 mm. 
 
• Бързо реагиращо подово отопление. 
 
• Намалява топлинната загуба. 
 
• Цялостно отопление без радиатори. 
 
• Прецизно и енергийно ефективно регулиране. 
 
• Управление на електрическата ви отоплителна 

система от разстояние. 
 
• Централен контролер за съчетано управление 

едновременно на радиаторно и подово отопление. 

 

За постигането на комфортна темпера-
тура на повърхността на новия под с 
тънка подова конструкция, трябва да се 
прецени нуждата от доизграждане, осо-
бено по отношение на изолацията. По-
лагането на изолацията под електричес-
кото подово отопление винаги е много 
препоръчително, а липсата на такава 
може да доведе до незадоволителни 
повърхностни температури при отоп-
лителни системи в тънки подови кон-
струкции. Винаги спазвайте строител-
ните разпоредби във вашага страна, в 
случай на някакво съмнение не се коле-
байте да се свържете с представителя 
на DEVI. 

 

Разстояние С-С. 
При подовата отоплителна система за 
допълнителен комфорт едно от глав-
ните изисквания е да поддържа равно-
мерно разпределение на комфортна 
температура на подовото покритие (виж-
те раздел 4.1. “Подово отопление за до-
пълнителен комфорт”). За да се постиг-
не това, разстоянието C-C при тънки по-
дови конструкции с дебелина под 3 cm 
не трябва да бъде повече от 10 cm, а се 
препръчва да е по-малко от 7,5 cm (или 
дори 5 cm). 

Макар системата за директно (основно) 
подово отопление да не изисква стриктно 
равномерна температура на пода, това 
обаче е желателно (вижте раздел 4.2). 
 
Тъй като при новите инсталации винаги 

се поставя изолация, а разстоянието C-C 

зависи в по-голяма степен от топлинната 

загуба, то всякаква необходима стойност 

е възможна. Препоръчва се обаче за това 

приложение C-C разстоянието да бъде 

под 15 cm. 

 
Инсталирана мощност 
 
Тънки подови покрития от лепило, са-
монивелираща се замазка или др., с 
дебелина под 3 cm. 
Нагревателните кабели/рогозки, които се 

използват трябва да бъдат с максимална 

линейна мощност 20 W/m. Всички тънки 

нагревателни рогозки DEVI отговарят на 

това условие. 
 
Специфичната мощност при такава подо-

ва конструкция трябва да бъде максимум 

200 W/m², обикновено между 100-150 W/m². 

Тънки подови конструкции с дървено 
покритие (ламинат, дюшеме, паркет и др.). 

Допуска се използване на нагревателни 

кабели/рогозки със специфична линейна 

мощност 10 W/m. 

 
Специфичната мощност на единица площ 

при такава бетонна подова конструкция 

може да бъде максимум 100 W/m². Подът 

обаче трябва да бъде достатъчно добре 

термоизолирана, за да се избегне значи-

телна топлинна загуба в посока надолу. 

Ако подът е без изолация, трябва да се 

определи топлинната загуба и да се из-

числи нужната специфична мощност. 

 
Повече подробности относно дървените 

подове можете да намерите в раздел 5.3. 

 
Подови настилки върху дървена основа.  

Ако нагревателна рогозка/кабел се инста-

лира върху дървен черен под, максимал-

ната специфична мощност на кабела съг-

ласно нормативите и разпоредбите се 

ограничава до 10 W/m. 
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Специфичната мощност при такава по-

дова конструкция трябва да бъде мак-

симум 55 W/m². Трябва да се има пред-

вид, че 55 W/m² могат нагреят 1 m² от 

пода едва до максимум 5 °С спрямо 

температурата на въздуха. За всеки 

конкретен случай от този тип трябва да 

се прецени дали тази мощност ще е 

достатъчна за директна (основна) отоп-

лителна система. 

 
Повече подробности относно дърве-

ните подове можете да намерите в 

раздел 5.3. 

 
Забележка. Тънки нагревателни ро-
гозки/кабели могат да се инсталират 
също така в стени и тавани. В такъв 
случай се препоръчва да се използва 
нагревателен елемент с максимална 
линейна мощност 20 W/m и специфич-
на мощност на единица площ макси-
мум 100 W/m². 

 
Избор на продукти 

За инсталирането на отоплителна сис-

тема в тънки подове могат да се препо-

ръчат следните тънки екранирани 

нагревателни рогозки DEVI: 

•  двужилни 3,5 mm: DEVImat™ 70T, 

DEVImat™ 100T, DEVImat™ 150T, 

DEVImat™ 200T; 

•  двужилни 4,5 mm: DEVIcomfort™ 100T, 

DEVIcomfort™ 150T; 

•  едножилна 3,0 mm DEVIheat™ 150S. 

 
На ширина рогозките покриват ~ 50 cm, 

а дължината им обикновено варира от 

1 до 24 m (0,5-12 m²). 

 
Ако височината на пода не е от решава-

що значение, могат да се препоръчат 

екранирани нагревателни кабели DEVI с 

макс. 10 W/m мощност: 

•  двужилни нагревателни кабели 
DEVIflex™ 10T и DEVIflex™ 6T; 

•  двужилни тънки нагревателни кабели 
DEVIcomfort™ 10T, 

•  едножилни нагревателни кабели 
DEVIbasic™ 10S. 

 
Забележка. Номерът в обозначението 

на кабела е неговата специфична мощ-

ност, напр. 10T означава 10 W/m при 

230 V, T – двужилен проводник. 

 
Повече информация за нагревателните 

рогозки и кабели можете да откриете в 

глава 3 и 4 на това ръководство или в 

продуктовия каталот на DEVI и инструк-

цията за инсталиране. 

Крепежни елементи 

За инсталирането на тънки нагревател-

ни рогозки върху черен под не са необ-

ходими крепежни елементи. Рогозките 

имат самозалепваща се мрежа от стък-

лени нишки, която е разработена за 

бързо и надеждно инсталиране. 

 
За инсталирането на нагревателните 

кабели препоръчваме да се използва 

метална монтажна лента DEVIfast™ 

осигуряваща C-C разстояние 2,5 cm или 

DEVIclip™ за C-C разстояние 1 cm. Въз-

можно е също кабелите да се захващат 

директно към фундамента с пистолет за 

лепило, но трябва да се спазва макси-

малната температура на която кабели-

те могат да бъдат подлагани. 

 
Рогозките и кабелите трябва да се за-

хващат здраво, за да се предотврати 

разместването им по време на инстали-

рането. Не трябва да се допуска линии-

те от кабели да се допират или кръстос-

ват помежду си. Неспазването на това 

правило ще доведе до прегряване на 

кабела и евентуална неизправност на 

инталацията. 

 
Термоизолация 

Много е важно подовата конструкция да 

е добре изолирана в съответствие със 

строителните разпоредби и стандарти. 

Така топлинната загуба в посока надолу 

се намалява до минимум. В противен 

случай трябва да се направи оценка на 

топлинните загуби надолу и да се вземе 

решение за необходимата допълнителна 

мощност. 

 
Трябва да се има предвид, че нагрева-

телният кабел не трябва да влиза в 

директен допир с изолацията. В проти-

вен случай температурата може да се 

повиши твърде много, което пък може 

да стане причина за възникване на де-

фект след време. 

 
Вертикалната изолация също е важен 

елемент от инсталацията и трябва да 

се полага покра външни стени, които не 

са били добре изолирани. Тази изола-

ция трябва да бъде ефикасна, за да се 

предотврати излъчването на топлина 

навън. Освен това, тя трябва да може 

да реагира на хоризонталното разширя-

ване на подовата конструкция. 

Подови настилки 

Почти всички видове настилки са подхо-

дящи за подове, в които са инсталирани 

нагревателни кабели/рогозки, но винаги 

трябва да се допитвате до доставчика на 

подовата настилка. 

 
Над кабелите трябва да има поне 20 mm 
пласт от лепило, бетон или др. покритие, 
ако подовата настилка е от дърво или 
пластмаса. 
 
Указанията на доставчика трябва много 

внимателно да се спазват, ако дървени 

настилки или дебели вълнени мокети се 

инсталират директно върху бетонни кон-

струкции в които има подова отоплителна 

инсталация. Тези материали ограничават 

разпространението на топлината от пода. 

В такива случаи трябва да се използва 

терморегулатор с включен към него сензор 

за температурата на пода. За повече ин-

формация относно отопление монтирано 

в дървени подове моля вижте съответ-

ните раздели на този документ или се 

свържете с доставчика на подовата 

настилка. 

 
Материали за подова настилка с изра-

зени изолационни свойства, като дебели 

вълнени килими или мокети, могат да 

ограничат разпространението на топли-

ната от пода. В такива случаи потърсете 

допълнителна информация от доставчика 

на подовите настилки. 

 
Максималната стойност на топлинно 

съпротивление на пода над нагрева-

телните елементи не трябва да над-

вишава 0,18 m²·K/W. 

 
Оставяйте минимум 5-6 cm свободно 

пространство под постоянно позицио-

нираните мебели като шкафове, бюра, 

легла и други подобни. 

 
Инсталиране и подови конструкции 

Подовата конструкция трябва да бъде 

изпълнена в ъответствие с местните 

строителни стандарти. При тънки подови 

конструкции с нагревателни елементи 

положени в лепилото за плочки, замаз-

ката или др. подобни, няма специални 

изисквания и ограничения. Тези замазки, 

лепила и др. трябва да са подходящи за 

използване в отопляеми подови 

конструкции. 
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Като демпферен слой във вертикалните 

части (краища) на подовата плоча се 

препоръчва да се монтира специална 

мека лента дебела минимум 5 mm, напр. 

от тънък термоизолационен материал 

или др. подобен. Той осигурява компен-

сиране на хоризонталната разширяемост 

на подовата конструкция и предотвратява 

нейното напукване. 

 
Препоръчва се разстояние от min. 3-5 cm 

между всеки две съседни кабелни линии 

или рогозки. 

Много е важно да се избере рогозка с 

правилни размери, малко по-малка от 

наличната инсталационна площ, тъй 

като рогозката не може да се скъсява. 

Допълнителна информация за инстала-

цията можете да намерите в Приложе-

ние A.4 и съответните инструкции за 

инсталиране на нагревателни кабели, 

рогозки или елементи. 

 

 
1 – терморегулатор 

1  
2 – плочки 

3 – лепило за плочки за отоплями подове 

4 – грунд 

5 – краят на тръбата е запечатан 

6 – гофрирана тръба за температурен сензор в пода 

7 – съединителна кабел и муфа and muff 

8 – крайна муфа 

9 – нагревателна рогозка с два проводника 

10 – бетон 

11 – термоизолация 

12 – бетонна основа 

 
2 

3 
 

 
 

 10 

 11  
4 6 

7 
5 

12 

 

 
9 

 

8 
 

радиус ≥ 6 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 6. Тънка подова конструкция с тънка нагревателна рогозка с два проводника. 
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Процедура за инсталиране на тънка нагревателна рогозка в лепило за плочки 
 

 

 
 

1. Отоплителна система с тънка 
рогозка: нагревателна рогозка, 
терморегулатор с температурен 
сензор за пода, тръба за сензора. 

2. Начертайте схема за разположение-
то на отопляемата площ, рогозката, 
захранващия кабел, сензора за пода, 
терморегулатора и съединителната 
кутия, ако има такава. 

3. Направете канал за тръбата за 
сензора и захранващия кабел. 

 
 
 
 

 

 
 

 
4. Монтирайте тръбата за проводника 

на подовия сензор (краят ѝ трябва 
да бъде запечатан). Инсталирайте 
жичния сензор в тръбата. 

5. Проверете съпротивлението и изо-
лацията на рогозката. Развийте на-
гревателната рогозка започвайки 
откъм мястото на терморегулатора. 
Захванете я към основата на пода. 

6. Срежете мрежата на рогозката и я 
завъртете, когато стигнете до стена 
или друго препятствие. 
НЕ СРЯЗВАЙТЕ кабела! 

 
 
 
 

 
 

7. Инсталирайте нагревателната рогозка, 
като заобикаляте препятствията и 
местата, където в бъдеще ще има не-
подвижни мебели и др. Растоянието 
между две съседни линии кабел 
трябва да бъде мин. 3 cm. 

8. Инсталирайте рогозга върху цялата 
отопляема повърхност с около 3-4 cm 
разстояние между съседните рогозки. 
Проверете съпротивлението и изола-
цията на рогозката и съпротивлението 
на сензора. 

9. Нанесете лепилото и залепете плоч-
ките. Проверете отново съпротивле-
нието и изолацията на рогозката и 
съпротивлението на сензора. 

 
 
 

Освен това: спазвайте инструкцията за инсталиране на нагревателни кабели/рогозки и терморегулатори, включена в доставката на 
всеки продукт. 
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C-C 3-4 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
край на рогозката електрозахранване електрозахранване  

на рогозката  на рогозката 
 

Фиг. 7. Пример за разполагане на рогозка с едножилен проводник. 
 

 
 
 
 
 

Ненагрявана площ 
 

 
 
 
 

електрозахранване на рогозката  край на рогозката 
 

Фиг. 8. Разполагане на рогозка около ненагрявата площ / препятствие.  
C-C ~ 8 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 9. Нагревателните рогозки могат много лесно да се пригаждат към формата на нагряната повърхност. Примерът по-горе: поставяне на 
DEVImat™ 150T 50 x 300 cm на 100 x 150 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 10. Никога не кръстосвайте и не режеге кабела на нагревателната рогозка. 
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5.3. Отопление в дървени 
подове 

 

Отоплителната система DEVI може да се 

инсталира във всякакъв тип дървени по-

дове, стига да се спазват всички изиск-

вания по отношение на инсталирането. 

DEVI произвежда отоплително оборуд-

ване: кабели, рогозки, нагревателни еле-

менти, терморегулатори, крепежни еле-

менти и др. за следните най-често среща-

щи се дървени подови конструкции: 

•  дървени подове върху бетонна основа 

или гредоред; 

•  дървени подове върху напречни греди; 

•  DEVIdry™ – специални нагревателни 

елементи/рогозки за сухо инсталиране 

под ламинирани подови покрития и др.; 

•  DEVIcell™ – отоплителна система с 

терморазпределителни платки за сухо 

инсталиране под ламинирани покрития 

и други подобни. 

 
Всички тези подови конструкции и отоп-

лително оборудване са описани тук по-

долу. 

 
 

Предимства 
 
 

• Комфортна повърхностна температура на  
дървеното покритие. 

 

• Топъл под. 
 

• Свобода на проектиране. 
 

• Всякакъв вид подови покрития. 
 

• Отопление без радиатори. 
 

• Управление на електрическата ви отоплителна система 
от разстояние. 

 

• Централен контролер за комбинирано управление 

едновременно на радиаторно и подово отопление. 

 

Ограничение на температурата 

Когато в дървени подове върху бетон 

или съществуващи дървени черни по-

ове се инсталира отопление, повърх-

ностната температура на дървения 

под не трябва да надвишава нивото 

указано от производителя на подово-

та покритие. Обикновено максимал-

ната повърхностна температура пред-

писана от производителя е 27 °C. 

Препоръка: за регулиране на темпера-

турата на пода непременно трябва да 

се използва сензор вграден в пода. Той 

трябва да бъде свързан с електронен 

терморегулатор с функция за огранича-

ване на температурата. Като допълни-

телен фактор за сигурност, терморегу-

латорът трябва да изключва отоплител-

ната система в случай на неизправност 

на сензора. 

Съгласно ISO 13732-2, комфортната тем-
пература на повърхността на пода зависи 
от материала на подовото покритие. Но за 
всички дървени подови настилки макси-
малната стойност за комфортна повърх-
ностна температура на пода е 27 °C. 
 

Всички настойки на сензора за темпера-
турата на пода трябва да бъдат с някол-
ко градуса по-високи, за да компенсират 
топлинното съпротивление на самата 
подова настилка. 

 
 

Приблизително 

топлинно съпротивление, Примерно подово покритие  Данни 

m²·K/W 

Приблизителна 

настройка/ограничение 

за 27 °C температура на пода 

0,05 8 mm ламинат на база HDF >800 kg/m³ 30 °C 

0,10 14 mm буков паркет 650 - 800 kg/m³ 33 °C 

0,13 22 mm масивен дъбов паркет >800 kg/m³ 35 °C 

 

<0,17 макс. 
Макс. дебелина на мокета, подходяща 

за подово отопление 

 

съгл. EN 1307 
 

36 °C 

0,18 22 mm масивен чамов паркет 450 - 650 kg/m³ 37 °C 

 

 
Температурата на пода трябва да се 

увеличава постепенно през първата 

седмица след инсталирането, за да 

може новият под да улегне. Това е 

препоръчително да се прави и в 

началото на отоплителния сезон. 

Дървото се свива и раздува естествено в 

зависимост от относителната влажност 

(RH) в помещението. Оптималните гра-

ници на влажността са 30-60%, но никога 

не трябва да спадат под 30%. 

Нагревателната система трябва да се 

проектира така, че да осигурява много 

равномерна температура по цялата 

повърхност на пода чрез равномерно 

разположени нагревателни елементи 

(кабели или рогозки). 
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Инсталирана мощност 

Има няколко ограничения, които трябва 

да се спазват при инсталирането на 

подово отопление във връзка с дър-

вените подове, като: 

1.  Инсталираната мощност в дървени 

подове върху гредоред не трябва да 

надвишава 55 W/m². 

2.  Инсталираната мощност в дървени 

подове върху напречни бичмета не 

трябва да надвишава 80 W/m². 

3.  Инсталираната мощност в подове с 

фаянсово или керамично покритие 

върху дървена основа не трябва да 

надвишава 100 W/m². 

4.  Инсталираната мощност в тънки по-

дове (дебелина <3 cm, напр. рогозки 

в лепило за плочки) не трябва да 

надвишава 100 W/m². 

5.  Инсталираната мощност в дебели 

бетонни подове (дебелина >3 cm) 

не трябва да надвишава 150 W/m². 

 
Ако нагревателният елемент (рогозка 

или кабел) се инсталира направо върху 

дървен черен под, нормативните изиск-

вания ограничават максималната спе-

цифична мощност на кабела до 10 W/m. 

 
Трябва да се има предвид, че 55 W/m² 

могат да нагреят 1 m² от повърхността 

на пода с до максимум 5 °С спрямо тем-

пературата на въздуха (вижте раздел 

4.1.1). Например, ако температурата на 

въздуха е 18 °C, възможната макс. тем-

пература на въздуха е 18 + 5 = 23 °C. 

 
Понякога не е достатъчно да осигуриш 

само чувство за комфортна топлина. В 

такъв случай трябва да се прецени въз-

можността с мощност от 55 W/m² да се 

достигне необходимата температура на 

повърхността на пода. 

 
При директна отоплителна система, ако 

инсталираната максимална мощност не 

успява да се справи с конкретната топ-

линна загуба (в [W/m²]), трябва да се 

инсталира допълнителна отоплителна 

система, за да се осигури необходимата 

стайна температура през най-студените 

дни в годината. 

 
Видове подови покрития 

Подовите отоплителни системи DEVI 

могат да се използват при всички поз-

нати типове дървени покрития, както 

масивни, така и ламинирани. От съ-

ществено значение е стриктно да се 

спазват препоръките на производителя 

за максималните температури. 

Избягвайте многослойни букови и кле-

нови конструкции, освен ако не са сухо 

пресовани. 

 
Максималната стойност на топлинното 

съпротивление на структурата на пода 

над кабела не трябва да надвишава 

0,18 m²·K/W. 

 
Що се отнася до дебелината на дърве-

ния под, подово отопление трябва да се 

инсталира само ако: 

1.  Максималната дебелина на мека дър-

весина (плътност 400-600 kg/m³ – чам 

и др.) е ≤ 2 cm. 

2.  Максималната дебелина на твърда 

дървесина (плътност над 600 kg/m³ – 

дъб и др.) е ≤ 3 cm. 

 
Оставяйте свободно пространство мини-

мум 5 cm под предмети като шкафове, 

бюра, легла и др. Не инсталирайте на-

гревателни елементи в пода под мебе-

ли, които не позволяват движение на 

въздуха под тях. 

 
Дървените подове трябва непременно 

да бъдат защитени от проникване на 

влага от основата под тях. Ако дървен 

под бъде монтиран над подово отопле-

ние, в конструкцията винаги трябва има 

бариера срещу изпаренията колкото е 

възможно по-близо до дървения под. 

Ако относителната влажност във фун-

дамента надвишава 95% бариерата 

срещу влага няма да е достатъчна и 

трябва да се замени с влагоустойчива 

мембрана. 
 

Доставчикът на дървения под трябва да 

бъде уведомен за инсталирането на по-

дово отопление, за да се използва 

подходящ тип лепило и т.н. Винаги тряб-

ва да се спазват препоръките на произ-

водителя на подовото покритие относно 

инсталирането на подово отопление под 

дървения под. 

 
Избор на уреди за управление 

Трябва да се избират електронни тер-
морегулатори със сензор за пода, за 
ограничаване на температурата на 
пода. 
 

Терморегулаторите DEVI са фабрично 
настроени за максимална температура 
на пода 35 °C. 
 

Ако е необходима по-висока стойност, 
която с разрешение от производителя 
на пода може да се използва, свържете 
се с местния доставчик на решения от 
DEVI. 

Инсталация и конструкция на пода 
Температурата в подовата конструкция и 

избраната отдавана чощност W/m² трябва 

винаги да съответстват допуските препо-

ръчани от производителя на подовата 

настилка. 

 
Непременно инсталирайте сензор в пода 

за ограничаване на температурата на 

повърхността на пода. 

 
Някои доставчици имат определени 

изисквания по отношение на въвежда-

нето в експлоатация на отоплителни 

инсталации под дървени подове. Напри-

мер, преди полагането на дървеното 

подово покритие: 

•  Подовата отоплителна система тряб-

ва да е била включена в продължение 

на поне 3 седмици. 

•  Системата трябва да е работила с 

максимална мощност в продължение 

на 4 дни. 

•  След инсталирането на дървения под 

температурата на бетона трябва да 

бъде под 18 °C. 

•  Температурата на пода трябва да се 

увеличава постепенно през първата 

седмица. Това се препоръчва също и 

в началото на отоплителния сезон. 

 
Препоръчително е също крайният потре-

бител или отговорника за отоплението 

да премине обучение по експлоатацията 

на отоплителната система. 
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5 

5.3.1. Дървени настилки върху бетонни 

или тънки подове 
 

Дебелите бетонни подове и тънките 

подове са най-често срещаните подови 

конструкции. Кабелните отоплителни 

системи за такива подове се използват 

най-често за основно (директно) подово 

отопление, както и за осигуряване на 

допълнителен комфорт. При тези сис-

теми като покритие на пода може да се 

използва дървена настилка и тяхната 

конструкция е описана в раздел 4.1 and 

4.2. 

 
Инсталирана мощност 

При инсталирането на отопление в 

дървени подове върху бетон трябва да 

се спазват няколко ограничения: 

1.  Инсталираната мощност в тънки по-
дове (дебелина <3 cm, напр. рогоз-
ки в лепилото на плочките) не тряб-
ва да надвишава 100 W/m². 

2.  Инсталираната мощност в дебели 
подове (дебелина >3 cm) не тряб-
ва да надвишава 150 W/m². 

3.  Специфичната мощност на нагре-
вателните кабели/рогозки не тряб-
ва да надвишава 20 W/m. 

 

 
 

Подови покрития 
Подовите отоплителни системи DEVI 
могат да се използват с всички поз-
нати дървени подови покрития, както 
масивни, така и ламинирани. Важно е 
внимателно да се спазват препоръ-
ките на производителя. 

 
Що се отнася до дебелината на дър-

вения под, подово отопление трябва 

да се инсталира/използва само ако: 

 
 
 

Предимства 
 

 
 
• Дървено покритие до 30 mm. 
 

• Лесно инсталиране. 
 

• Свобода при проектиране. 
 

• Топъл под. 
 

• Отдавана мощност до 150 W/m². 
 

• Подово отопление за допълнителен комфорт. 
 

• Основно отопление без радиатори. 
 

• Управлявате електрическите си отоплителни системи 
от разстояние. 

 

• Централен контролер за комбинирано управление 
едновременно на радиаторно и подово отопление. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
2 

4 1 – Дървено подово покритие 

   5  3
 2 – Шумоизолация + бариера срещу влага 

3 – Бетон 

6 4 – Тръба с жичен сензор 

5 – Нагревателен кабел 

6 – Монтажна лента DEVIfast™ 
7 

8  7 – Бетонен разделителен пласт 

8 – Изолация 

1. Максималната дебелина на мека дър-
весина (плътност 400-600 kg/m³ – чам 
и др.) е ≤ 2 cm.  

2. Максималната дебелина на твърда 

дървесина (плътност над 600 kg/m³: 

дъб и др.) е ≤ 3 cm. 

 

10 9 

 
 
 
 
Фиг. 11 – Дървен под върху бетон 

9 – Пласт срещу капилярна влага, бетон и др. 

10 – Земя 

 
 
 
 

 
1 

 

1 – Дървен под 
4 2    

2 – Шумоизолация + бариера срещу влага 
3    

3 – Самонивелираща се замазка 

4 – Температурен сензор (в запеч.тръба) 

5 – Нагревателна рогозка 

6 6 – Влагоустойчива мембрана /грунд 

7 – Основа на пода 
7 

 

 
Фиг. 12 – Дървена настилка върху тънък под 
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5.3.2. Дървен под върху напречници 
 

При дървени подове върху напречници 
електрическото отопление може да се 
инсталира в съществуваща конструкция 
без да се променя нейната височина. 
Нагревателният кабел/рогозка се инста-
лира върху мрежа, която се поставя 
между напречниците под дъските на 
пода. 

 
Инсталирана мощност 

Когато се инсталира отопление в дър-
вени подове върху напречни греди, 
трябва да се спават следните ограни-
чения: 
1. Инсталираната мощност не трябва 

да надвишава 80 W/m². 
2. Специфичната мощност на нагрева-

телните кабели/рогозки не трябва 
да надвишава 10 W/m. 

 
Избор на продукт 

За кабелни отоплителни системи 
инсталирани в конструкция с дървен 
под върху напречни греди, могат да 
се препоръчат следните нагревател-
ни кабели и рогозки DEVI: 
•  двужилни нагревателни кабели 

DEVIflex™ 10T и DEVIflex™ 6T; 
•  двужилни тънки нагревателни кабели 

DEVIcomfort™ 10T; 
•  едножилни нагревателни кабели 

 
 
 
 

Предимства 
 

 
• Дюшеме до 30 mm. 
 

• Без разрушаване на стария под. 
 

• Лесно и бързо инсталиране. 
 

• Без увеличаване на височината на пода. 
 

• Свобода на проектиране. 
 

• Топъл под. 
 

• Мощност до 80 W/m². 
 

• Подово отопление за допълнителен комфорт. 
 

• Цялостно отопление без радиатори. 
 

• Управлявате ектрическата си отоплителна система от разстояние. 
 

• Централен контролер за съчетано управление едновременно на 
радиаторно и подово отопление. 

 DEVIbasic™ 10S; 
•  нагревателна рогозка DEVImat™ 70T с 

два проводника. 
 

За регулиране на системата винаги 
трябва да се използва терморегулатор 
със сензор за пода и възможност за 
ограничаване на максималната темпе-
ратура на пода. 

 

За повече информация относно нагрева-
телните рогозки/кабели, вижте раздел 3 
или продуктовия каталог на DEVI и 
инструкциите за инсталация. 

 
Термоизолация 

Много е важно подовата конструкция да 
има добра термоизолация отговаряща 
на общите и местните разпоредби и 
стандарти. Целта е да се сведат до 
минимум топлинните загуби в посока 
надолу. 

 

В противен случай трябва да се напра-
ви оценка на топлинните загуби надолу 
и да се вземе решение за необходимата 
допълнителна мощност. 

 

Трябва да се има предвид, че нагрева-
телният кабел не трябва да влиза в 
директен допир с изолацията. За да се 
избегне такъв допир може да се постави  

 

фина телена мрежа или топлопрово-
дящ фолио директно върху или над 
изолацията. 
 

Важно е също така да се изолират тер-
момостовете и да се ограничи венти-
лацията, напр. между подовата кон-
струкция и стените. 

 
Подови покрития 

Подовите отоплителни системи DEVI 
могат да се използват с всички поз-нати 
дървени подови покрития, както масив-
ни, така и ламинирани. Важно е внима-
телно да се спазват препоръките на 
производителя на дървените подови 
покрития. 
 

Дървото се свива и раздува естествено 
в зависимост от относителната влаж-
ност (RH) в помещението. Дървени 
подове с многослойна структура и 
покритие от бук или клен не трябва да 
се инсталират върху подово отопление. 
 

Що се отнася до дебелината на дър-
вения под, подово отопление трябва да 
се инсталира/използва само ако: 

1. Максималната дебелина на мека дър-
весина (плътност 400-600 kg/m³ – чам 
и др.) е ≤ 2 cm.  

 

2. Максималната дебелина на твърда 
дървесина (плътност над 600 kg/m³: 
дъб и др.) е ≤ 3 cm. 

 
Инсталация и подова конструкция 
Конструкцията на пода трябва да бъде 
изпълнена в съответствие с общоприе-
тите и местните строителни стандарти. 
 
Разстоянието между нагревателния 
кабел и напречните греди трябва да 
бъде поне 3 cm. 

 
Разстоянието между нагревателните 
кабели и колната страна на дървеното 
подово покритие трябва да бъде най-
малко 3 cm. 

 
Нагревателните кабели се инсталират 
върху телена мрежа (рабица), която е 
захваната към напречните греди (бич-
мета). Мрежата се монтира така, че раз-
стоянието между нея и долната страна на 
подовото покритие да е минимум 3,5 cm. 

 
Нагревателният кабел трябва да бъде 
захванат към мрежата или фолиото на 
разстояния от макс. 30 cm. 
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Нагревателните кабели могат да преси-
чат напречните греди през прорези 3 x 6 
cm, покрити с метал (напр. алуминиева 
лента). Кабелът не бива никога да се 
допира в голо дърво. В прорезите никога 
не трябва да има повече от един кабел. 

 

Диаметърът на огъване трябва да бъде 
не по-малък от 5 пъти диаметъра на 
кабела. Минималното разстояние 
между всеки две кабелни линии е 5 cm. 

 
 
 
 
 

1 
 

1– Дървено подово покритие 

2 – Тръба със сензор 

2     3 – Нагревателен кабел 

4 – Крепежни елементи 

3     5 – Мрежа или алуминиево фолио 
4 6 – Напречни греди на пода 

6 7 – Алуминиева залепваща се лента 
5 

8 – Изолация 

В пространството под дървеното подово 
покритие трябва да се инсталира сензор 
за температурата на пода, който се 
свързва към термостата регулиращ 
температурата в помещението, както е 
показано на съседната фигура. 

 

Кабелът трябва да се инсталира равно-
мерно в пространствата между напреч-
ните бичмета. 

 

За допълнителна информация моля 
вижте Приложение A.4 и съответните 
инструкции за инсталиране на нагре-
вателни кабели/рогозки/елементи. 

8 7 

 
9 

 
10 

 

 
 
Фиг. 13. Дървен под върху напречници 

9 – Бариера против изпарения 

10 – Изравнителен слой / основа на пода 

 

Пример. 

Добре изолирана кухня с площ 20 m²  
(4 x 5 m) трябва да се отоплява с елек-
трическа подова система за директно 
отопление. Подът е с дървено покритие 
върху напречни бичмета. Използваема-
та площ на пода е само 15 m². Общата 
топлинна загуба е изчислена на 800 W 
(специфичната топлинна загуба е 800/20 
= 40 W/ m²). Захранващото напрежение 
е 230 V. 

Това е подходяща стойност за подово 
отопление инсталирано под дървено 
подово покритие върху напречни бич-
мета: макс. ~80 W/m² (по-висока само 
с 1 W/m²). 
 
Ако стойността се окаже неподходяща, 

трябва да се избере най-близката по-

малка мощност. 

5.  Изчисляване на C-C разстоянието: 

понеже този кабел обхваща до 15 m², 

изчисленото C-C разстоание е 

(вижте Приложение A.1): 

15 m² x (100 cm/m)/(120  m) = 12,5 cm. 

 
6.  Избор на терморугелатор, напр.: 

DEVIreg™ Smart с Wi-Fi и управление  
чрез мобилно приложение или  
DEVIreg™ Touch. 

 

1. Изчислената общо необходима 

мощност за кабелна отоплителна 

система трябва да бъде с 30% по-

висока от топлинната загуба (кое-

фициент за сигурност 1,3): 

800  W · 1,3 = 1040 W. 
 

2. Специфична мощност, която съот-

ветства на 15 m² използваем под: 

1040 W / 15 m² = 69 W/m². 
 

Това е подходяща стойност за подо-

во отопление под дървен под върху 

напречни гредички: макс. 80 W/m². 
 

3. Избраният кабел е DEVIflex™ 10T с 

най-близа по-голяма мощност: 1220 

W, 120 m. 
 

4. Обща инсталирана мощност на m² с 

избрания кабел: 

1220 W / 15 m² = 81 W/m². 

 
напречно бичме 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

крайна муфа 
 

 
Фиг. 14. Дървен под върху бичмета 

 
прорез в бичмето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 m 

 
сензорна тръба 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нагревателен кабел  

 
захранващ кабел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 m 
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Процедура за инсталиране в подове с дюшеме върху напречни греди 
 

 

 
 

 
1. Кабелна отоплителна система: 

нагревателен кабел DEVIflex™, термо-
регулатор със сензор за пода и огра-
ничение на макс. температура, мон-
тажна лента, тръба за сензора, алу-
миниева лента. 

2. Изрежете прорез 3x6 cm в напречни-
те греди. Пресметнете спрямо C-C 
разстоянието, за да сведете до мини-
мум броя на прорезите (най-добре 
само от единия край на гредите). 

3. Прорезът трябва да се обшие с 
метална или алуминиета лента 
или др. 

 
 
 

 
 
 

4. Положете мрежа или фолио върху 
изолацията. Захванете я към на-
пречните греди. 

5. Инсталирайте кабела според избра-
ното C-C разстояние. Макс. 80 W/m² и 
макс. мощност на кабела 10 W/m. Мин. 
3 cm разстояние до дървото. 

6. Прикрепвайте кабел през разстояния 
от макс. 30 cm. Можете да използва-
те напр. DEVIclip™ Twist. Уверете се, 
че нагревателния кабел не се допира 
до изолацията. 

 
 
 
 
 
 

 
 

7. Инсталирайте нагревателния кабел 
равномерно върху цялата площ на 
пода. 

8. Монтирайте тръбата и жичния сен-
зор. Запечатайте края на тръбата. 
Проверете съпротивлението и изо-
лацията на кабела и съпротивле-
нието на сензора. 

9. Монтирайте дървения под. Прове-
рете съпротивлението и изолацията 
на кабела и съпротивлението на 
сензора и свържете терморегула-
тора. 
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5.3.3. DEVIdry – специален нагрева-
телен елемент за суха инсталация 
под ламинати и др. 

 

При реновиране на подове в апартамен-

ти, къщи, сутерени или вътрешни дво-

рове може да се направи подово отоп-

ление за допълнителен комфорт без да 

се използват замазки или да се разру-

шава стария под. Комфортът се осигу-

рява чрез системата DEVIdry™, която е 

проектирана така, че да може да влиза в 

допир с дървени подове отдолу или с 

дървени подови покрития отгоре. 

 
Системата DEVIdry™  

•  се състои от 8 mm елемент тип „сан-

двич“ служещ като подложка с мно-

жество свойства; 

 
•  инсталира се върху стария основен 

или черен под, непосредствено под 

новото подово покритие; 

 
•  осигурява бърза реакция на подово-

то отопление и равномерно разпре-

деление на топлината по пода. 

 
За използването на DEVIdry™ е необ-

ходима механично устойчива и сравни-

телно равна основа (DEVIdry™ може 

да компенсира неравности на пода до 

3 mm). 

 
DEVIdry™ може да се използва при 

паркет с дебелина под 8 mm, ако според 

производителят му това е допустимо. 

 

 

Предимства 
 

 
 
• Сухо инсталиране. 
 

• Паркети и ламинати до 22 mm. 
 

• Средно дебели килими и мокети. 
 

• Не се работи със замазки. 
 

• Вградена шумозаглушителна пяна. 
 
 
• Строителна височина 8 mm + подовото покритие. 
 

• Шумозаглушаване 17 dB. 
 

• Бързореагиращо подово отопление. 
 

• Идеално пригодно за управление с таймер. 
 

• Обща отоплителна мощност до 100 W/m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

1 – Каучуков слой – разпределение на натиска 

2 – Свързване – бързо, надеждно и водоустойчиво IPX7 

3 – Кабели – осигуряващи 55 W/m² или 100 W/m² при 230 V 

3 
4 – Полиестерно фолио – армиращо 

5 – Алуминиево фолио – разпределящо топлината 
4 6 – PP-пяна – звукозаглушаваща и изолираща 

 
5 

 
6 

 
 
 

 
Фиг. 15. Конструкция на нагревателния елемент DEVIdry™ 
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Технически данни за нагревателния 
елемент DEVIdry™ 

 

Дебелина: 8 mm. 

Ширина: 1 m. 

Дължина: 1, 2, 3, 4, 5 m.  

Зони за отрязване: 25 + 25 cm.  

Захранващо напрежение: 230 V 50 Hz. 

Макс. ампераж на проводник: 10A.  

Степен на защита:  IP X7. 

Мощност: 55 W/m² и 100 W/m².  

Стойност на звукоизолация: 17 db.  

Изолация (U-стойност): 8 W/m²·K. 

 
Инсталирана мощност и ограничение 
на температурата 
При инсталирането на отопление с 

DEVIdry™ в дървени подове трябва да се 

спазват някои ограничения. 

 
Дървен черен под (основа): 

•  Инсталиранат мощност не трябва 
да надвишва 55 W/m². 

•  Ограничението на максималната 
температура трябва да бъде 30°C. 

 

Бетонен черен под (основа): 

•  Инсталираната мощност не трябва да 
надвишава 100 W/m². 

•  Ограничението на максималната 
температура трябва да бъде 35 °C. 

 

Трябва да се има предвид, че 55 W/m² 
могат да нагреят 1 m² от пода максимум 
до около 5 °С спрямо температурата на 
въздуха (вижте също раздел: 4.1.1). 
Нпример, ако температурата на въздуха 
в помещението е 18 °C: възможната мак-
симална температура на пода е 23 °C. 
Такава мощност понякога не е доста-
тъчна да създаде усещане за топъл под 
или да компенсира топлинната загуба. 

 
Избор на продукти 

Системата DEVIdry™ може да се 
регулира по 2 начина в зависимост от 
мощността, конструкцията на пода и 
материала на подовото покритие: 

 

 
 
 
 
 
 
Женски куплунг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обща дължина: 

5000 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ширина: 1000 mm 

 

Зона за отрязване 

Дължина: 250 mm 
 
 
 
 
Мъжки куплунг 

(захранваща страна) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нагрявана дължина: 

4500 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зона за отрязване 

Дължина: 250 mm 

 
 

Управление  Мощност на 
DEVIdry™ 

Основа (черен под) Подово покритие 
 

Дърво Бетон Дърво Ламинат Мокет 
 

DEVIdry™ Kit 55 55 W/m² • • • • • 
 

DEVIdry™ Kit 100 100 W/m² – • • • • 
 

55 W/m² • • • • – 
DEVIdry™ Pro Kit  

100 W/m² – • • • – 
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Компонентите на системата DEVIdry™ могат да се избират от следния списък: 
 

 
Продукт Възможности Описание 

  DEVIdry™ 

 
DEVIdry™ 55: 1, 2 ,3, 4 и 5 m². 

DEVIdry™ 100: 1, 2, 3, 4 и 5 m² 

 
За дървени черни подове, макс. 10 A на секция.  

За бетонни черни подове, макс. 10 A на секция. 

 

  DEVIdry™ Kit 

 
DEVIdry™ Kit 55. 

DEVIdry™ Kit 100. 

 
За дървен черен под, ограничение до 30 °C, шнур 10 A.  

За бетонен черен под, ограничение до 30 °C, шнур 10 A.  

 

 

  DEVIdry™ Pro  Kit 

 

 
DEVIdry™ Pro Kit 

С DEVIreg™ Touch, ограничение до 35 °C, 16 A. 

10A захранващ кабел. Допълнителен кабел е 
необходим над 10 A 

 
 
Алтернативно управление 

 
DEVIreg™ 130M. 

DEVIreg™ 530M 

 
Термостат с подов сензор, ограничение до 35 °C.  

Термостат с подов сензор, ограничение до 35 °C. 

 
 
Принадлежности 

 
DEVIdry™ FM, 1, 2, и 4 m². 

DEVIdry™ X25, X100, X200. 

DEVIdry™ захранващ кабел 

 
Пълнител. 

Удълж. кабели за разделени елементи; 25, 100, 200 cm.  

Захранващ кабел, 3 m, 2x1 mm² 

 

Термоизолация 

Много е важно подовата конструкция да 
има добра термоизолация отговаряща 
на общите и местните разпоредби и 
стандарти. По този начин се свеждат до 
минимум топлинните загуби в посока 
надолу. В противен случай трябва да се 
направи оценка на топлинните загуби 
надолу и да се вземе решение за 
необходимата допълнителна мощност. 

могат да бъдат използвани, но това ще 
доведе до понижаване на температурата 
на пода с 1-2 °C. 
 
Инсталиране и подова конструкция 

За да се избегне опасността от пожар, 

DEVIdry™ 100 трябва да се инсталира 

над основа от бетон или друг подобен 

материал. 

DEVIdry™ 55 може да се инсталира 

върху бетонна или дървена основа 

(черен под). 
 

Максималните настройки на термо-

регулатора за температурата са: 

•  30 °C за дървен черен под; 

•  35 °C за бетонен черен под. 

 

Изолационното съпротивление (R) на 

DEVIdry™ е 0,125 m²·K/W и намалява 

топлинните загуби надолу. 

 
Подови покрития 

Системата DEVIdry™ е разработена за 
подови покрития като паркет, ламинат, 
мокети и килими. 

 

Важно е внимателно да се спазват 
препоръките на производителя на 
пакетните покрития. 

 

Ако подовото покритие е мокет само 
DEVIdry™ Kit 55 и DEVIdry™ Kit 100 
могат да се използват за регулиране на 
нагревателния елемент. 

 

Общото топлинно съпротивление R 
над кабелите трябва да е макс. 0,18 
m²·K/W (1.8 Tog). Или максималната 
дебелина на мек дървен материал 
(чам и др.) да е 2 cm, а максималната 
дебелина на твърд дървен материал 
(дъб и др.) да е 3 cm. 

 

Мокети с дебелина до 0,25 mm, с 
топлинно съпротивление 0,125 m²·K/W 

 

 
 
 

1 1 – Паркет/ламинат/мокет 

2 – DEVIdry™ 55 или DEVIdry™ 100 

2 3 – Изолация против влага 
4 – Съществуващ бетонен под 

 
3 

 

4 

 
 

 
Фиг. 16. Подово отопление с DEVIdry™ върху съществуващ бетонен черен под. 

 
 
 
 
 

1 
1 - Паркет/ламинат/мокет 
2 - DEVIdry™ 55 
3 - Изолация против влага 

2 4 - Съществуващ дървен под 
 

 
3 

 

4 

 
 

 
Фиг. 17. Подово отопление с DEVIdry™ върху съществуващ дървен черен под. 
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Максимална нагрявана площ от една 

система, съставена от няколко секции 

(отделни нагревателни елементи), с 

ограничен макс. ток 10 ампера. При 2 

различни мощности на DEVIdry™: 55 

W/m² и 100 W/m² (230 V), максимални- 

те отоплявани плоки от една система  

8   Термостат 
 

 
 
 
 
 
 

Температурен 
сензор 

9   Захранващ кабел 

са: DEVIdry™ 55: ~42 m²; 

DEVIdry™ 100: 23 m². 

 
Когато се свързват няколко елемента 

DEVIdry™, всичките трябва да бъдат с 

еднаква мощност на единица площ 

(във W/m²). 

 
При разгъване на нагревателния еле-

мент трябва да се вижда страната с 

напечатан текст: THIS SIDE UP (С ТАЗИ 

СТРАНА НАГОРЕ). 

 
Препоръчваме нагревателните елемен-
ти/рогозки да бъдат захванати заедно с 
лента, напр. с алуминиева или самоза-
лепваща се лента, особено когато ще 
бъдат под мокет. 

 
Имайте предвид, че захранващият 

кабел може да бъде съединен само от 

една страна на отопляваната площ – 

там където се намира щепселното 

съединение. С други думи, има само 2 

места в помещението, където да се 

инсталира (свърже) термостата. На 

първата фигура вдясно са показвани 

съединения покрай стената отгоре и 

мястото за инсталиране на термостата 

в ъгъла на помещението горе вдясно. 

Втората фигура показва съединения 

покрай стената отдолу и мястото за 

инссталиране на термостата в левия 

долен ъгъл на помещението. 

4 3 2 1 
 

3 m2  3 m2  3 m2  3 m2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4,3 m   
 
Фиг. 18. Конектори покрай стената горе и място за инсталиране на термостата (свързан към 

нагревателните елементи) в ъгъла на помещението горе вдясно. 

 

 
 
 
 
3,3 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,3 m 

1 
 

3 m2
 

2 
 

3 m2
 

3 
 

3 m2
 

4 
 

3 m2
 

 

Температурен 
сензор 

 

 
 
 
 

 
9   Захранващ кабел 8   Термостат 

  4,3 m   
 

Фиг. 19.  Конектори покрай стената отдолу, а мястото за инсталиране на термостата е в 

долния ляв ъгъл на помещението. 
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Процедура за инсталиране на DEVIdry™ 
 

 
 

 

 
1. Отоплителна система DEVIdry™: 

комплект DEVIdry™ Pro Kit или 
DEVIdry™, нагревателен елемент 
DEVIdry™, пълнител DEVIdry™ FM, 
ако има такъв. 

2. Проверете отново схемата за инста-
лиране, напр. разположението на 
комплекта за свързване и регулира-
не, сензорите за пода откъм правил-
ната страна на DEVIdry™, където е 
щепселното съединение. 

Проверете дали черният под е достатъч-
но равен, твърд и устойчив. Положете 
изолацията против влага. Разгънете еле-
ментите DEVIdry™, като страната с печат 
трябва да бъде отгоре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Махнете тапите на конекторите и ги 

съединете ръчно. 
4. С помощта на инструмента за свързва-

не притиснете плътно елементите/ко-
некторите един към друг. 

5. Издърпайте предварително проряза-
ната лента до съединението на за-
хранващия кабел и поставете сензора 
в прореза. Залепете отгоре с алуми-
ниева лента, за да фиксирате кабела 
на сензора. 

 
 
 
 

R min.  = 2,5 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Запълнете останалата част от площ-
та с пълнител. Направете прорез за 
захранващия кабел и кабела на сен-
зора, и за евентуален удължител на 
кабела. 

7. Проверете изолационното съпротив-
ление на нагревателните елементи. 
Инсталирайте DEVIdry™ Plug Kit или 
DEVIdry™ Pro Kit. Свържете захран-
ващия кабел или включете регула-
тора в контакта. 

8. Проверете дали DEVIdry™ нагрява 
преди да положите подовото покритие. 
Залепете елементите заедно с лента. 
Положете подовото покритие направо 
върху елементите DEVIdry™. 
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Пример 1. 

Всекидневна стая с размери 3,03 x 4,88 
m, площ 14,8 m². Бетонен черен под с 
предвидено ламинатно покритие. Стаята 
ще се отоплява с директна отоплителна 
система DEVIdry™. Изчислената специ-
фичната топлинна загуба е 80 W/m². 
Захранващото напрежение е 230 V. 

 
1. Изчислението за необходимата мощ-

ност на кабелната отоплителна сис-
тема трябва да включва и коефи-
циент за сигурност 1,3: 
80 W/m² · 1,3 = 104 W. 

 
Правилно е да се използва директна 
подова отоплителна система с нагре-
вателни елементи DEVIdry™ 100 с 
мощност 100 W/m² при 230 V. 

 
2. Едната страна е 3,03 m – това съот-

ветства на една от дължините на 
DEVIdry™ 100 – 3 m (240 W при 230 V). 
Това е добра причина покрай тази 
стена да се инсталират нагревателни 
елементи DEVIdry™. 

3. Втората стена е 4,88 m. Ширината на 
нагревателните рогозки DEVIdry™ е 
1 m. Значи могат да се инсталират 4 
рогозки. 

 
4. Отоплявана площ с DEVIdry™ 100 с 

дължина 3 m: 3 · 4 = 12 m². 

 
Площ без нагревателни рогозки: 

14,8 m² - 12 m² = 2,8 m². 

 
Трябва да се избере пълнител: 
DEVIdry™ FM1 – 1 m² и DEVIdry™ 
FM2 – 2 m², общо 3 m². 

 
5.  Сумарна мощност на 4 броя 

DEVIdry™ 100:  240  · 4 = 960 W. Това 
е по-малко от максималните 2300 W 
или 10 A. 

 
6. Комплект за управление: напр. 

DEVIdry™ Pro Kit с таймер термостат 
DEVIreg™ Touch. 

 
Като опция: DEVIreg™ Touch или 
DEVIreg™ 530M  / 130M + 
захранващ кабел DEVIdry™. 

Решение с DEVIdry™: 

1…4. DEVIdry™ 100, 3 m² – 4 бр. 

 
5. DEVIdry™ FM1, 1 m² – 1 бр, 

DEVIdry™ FM2, 2 m² – 1 бр. 

 
6, 7. DEVIdry™ Pro Kit с 

DEVIreg™ Touch. или 

 
6. DEVIreg™ 130M/530M или 

DEVIreg™ Touch. 

 
7. Захранващ кабел DEVIdry™. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Възможни места за 

инсталиране на термостат 
 

 
 

1,5 m 
 

 

присъединителен 
6 7 кабел 

 

 
 
 

8 cm  

min. 
 

 
 

Температурен 

сензор 

1÷2 cm 

 
1 2 

 
1÷2 cm 

3 4 5  

 
 
Присъединяване на кабела 

от дясната страна на нагре-

вателните елементи. 
 

400 84 12 
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Пример 2. 

Избор на нагревателни рогозки DEVIdry™ 

за помещение с неправилна форма. 

Макс. размери 3,3 x 6,5 m. 
 

Да се инсталира рогозка по дългата 
страна на стаята не е възможно, понеже 
няма рогозки с дължина 6,5 m. Затова 
рогозките трябва да се инсталират по 
късата страна на стаята. 

 

Ако конекторите на рогозката се по-
ставят към долната страна на стаята 
(вижте фигурата), няма да има въз-
можност за свързване на рогозките 
една с друга поради начупената фор-
ма на стената. Следователно конек-
торите трябва да се разположат покрай 
стената от горната страна на стаята. 

 

Избраното положение на рогозката 
определя и мястото, където трябва да 
се инсталира терморегулатора: горния 
десен ъгъл на стаята е единствената 
възможност. Край дясната стена тряб-
ва да има ивица, например ~15 cm, за 
да има възможност да се постави 
конектора на захранващия кабел. 

Площта на стаята е: 

1,9 х 2,2 + 4,3 х 3,3 = 18,4 m². 

 
Четири броя нагревателни рогозки 
DEVIdry™, всяка по 3 m², се 
инсталират върху 12 m², 

2 броя по 2 m² се инсталират върху 4 
m² – общата нагрявана площ е 16 m². 

 
Площта за покриване със запълващ 
материал е 18,4 – 16 = 2,4 m², така 
че избраните пълнители са: 
DEVIdry™ FM1 и DEVIdry™ FM2 
(общо 3 m²). 

Решение с DEVIdry™: 

 
1…4. DEVIdry™ 55/100,  3 m² – 4 броя 

 
5, 6. DEVIdry™ 55/100,  2 m² – 2 броя 

 
7. DEVIdry™ FM1, 1 m² – 1 брой,  

DEVIdry™ FM2, 2 m² – 1 брой 

 
8, 9. DEVIdry™ Kit 55/100 или 

DEVIdry™ Pro Kit. или 

 
8. DEVIreg™ 130M/530M или 

DEVIreg™ Touch. 

 
9. Захранващ кабел DEVIdry™. 

 
 
 
 
 

 
 

6,5 m 
8  терморегулатор 9   захранващ кабел 

 
 
 
 
 

 
 

 
1,9 m 

температурен 
сензор 

6 5 4 3 2 1 
 

2 m2 2 m2 3 m2 3 m2 3 m2 3 m2
 

 
 

3,3 m 
 

 
  2,2 m   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,3 m 
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Пример 3. 

Избор на нагревателни рогозки DEVIdry™ 

за площ със сложна форма – стая, 

коридор и хол. 

 
Обща площ 12,8 m². Площ отоплявана от 

DEVIdry™ 10 m². Необходимост от пъл-

нител за 3 m². 

Продукти DEVIdry™: 

1, 2. DEVIdry™ 55/100,  3 m²: 2 броя 

3, 4, 5. DEVIdry™ 55/100,  1 m²: 

3 броя 

6. DEVIdry™ 55/100,  2 m²: 1 брой 

7. DEVIdry™ FM1, 1 m²: 1 брой, 

DEVIdry™ FM2, 2 m²: 1 брой 

8. DEVIdry™ X200: 1 брой 

9, 10. DEVIdry™ Kit 55/100 или 

 

 
или 

9. DEVIreg™ 130M/530M или 

DEVIreg™ Touch. 

10. Захранващ кабел DEVIdry™. 

Трябва да се използва удължителен 

кабел DEVIdry™ X25, X100, X200. 

DEVIdry™ Pro Kit.  

263 9   tтерморегулатор 10   захранващ кабел 

 

 
 
 
 

сензор в 
пода 

 
 

Вариант1. 

Конекторите са до погринте страни на помещенията.  

Място на терморегулатора – само в горния десен ъгъл. 

 

 
 
8   удължител 

 
 

 
3 m2  3 m2

 

 
 
 
308 

 
363 

 

 
 
 

6 5 4 3 2 1 

1 m2  1 m2  1 m2
 

 
 

184  
2 m2

 

 
82 min. 8 cm 

 
263 

 
 
 
 

170 
 

2 1 

 

Вариант 2. 

Конекторите са към долната страна на помещенията. 

Място на терморегулатора – само в долния ляв ъгъл. 

 
 

 
min. 8 cm 

 

 

363 

 
3m2 3m2

 

308 

 

 
 

6 5 4 3 
 

floor sensor 

1m2 1m2 1m2
 

 

 
184 

2� 2  
82 

 

 
 
 
 

8   удължителен кабел 

 

 
10   захранващ кабел 9   терморегулатор 
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5.3.4.  DEVIcell™ – отоплителна 

система с терморазпределителни 

пластини под ламинат и др. 
 

При реновиране на подове в апарта-
менти, къщи, сутерени или вътрешни 
дворове може да се направи подово 
отопление без да се използват замазки 
или да се разрушава стария под. Ком-
фортът се осигурява чрез системата 
DEVIcell™, която е проектирана така, че 
да може да влиза в допир с дървени по-
дови основи или дървени подови покри-
тия. 

 

Елементът DEVIcell™: 
•  се състои от 12 mm полистиролова 

платка и 1 mm алуминиева пластина 
с канали за кабели; 

•  инсталира се в стари/черни подове 
непосредствено под новото подово 
покритие, напр. дюшеме или паркет; 

•  осигурявя бърза реакция на подовото 
отопление и равновмерно разпрост-
ранение на топлината по пода; 

•  кабелни канали през всеки 10 cm; 
•  използва се само нагревателен кабел 

DEVIflex™. 
 

DEVIcell™ може да се използва както за 
отопление за допълнителен комфорт, 
така и за основно подово отопление с 
мощност до 100 W/m². 

 

За допълнителна информация вижте 
ръководството за инсталиране на про-
дукти DEVIcell™. 

 

Инсталирана мощност 
При инсталирането на отопление с 
DEVIcell™ в дървени подове трябва да 
се спазват някои ограничения: 

 

Предимства 
 

 
• Суха инсталация. 

 

• Дебелина само 13 mm. 
 

• Без зидаромазачески работи. 
 

• Намалена топлинна загуба надолу. 
 

• Равномерно разпределение  
на температурата. 

 

• Бърза реакция на таймера. 
 

• До 20 mm дебелина на покритието 
при мека дървесина (чам). 

 

• До 30 mm при твърда дървесина (дъб). 
 

• Покрития от линолеум/винил, тънки мокети. 
 

• До 100% покритие на пода. 
 

• Приложимост при нестандартни ъгли. 
 

• Шумоизолация до 3 dB. 
 

 
 
 
 
 
 
Повече информация относно нагревател-
ните кабели можете да откриете в раздел 2 
или в продуктовия каталог на DEVI и 
инструкциите за инсталиране. 

 
1.  Инсталираната мощност не трябва 

да надвишава 100 W/m². 
2.  Спицифичната мощност на нагре-

вателните кабели не трябва да 
надвишава 10 W/m. 

 

Избор на продукти 

За инсталирането на кабелна отопли-
телна система с терморазпределител-
ни платки DEVIcell™ в дървени подове 
могат да се препоръчат следните 
продукти на DEVI: 
•  Терморазпределителни пластини 

DEVIcell™: 50x100 cm, пакет за 2 или 
5 m², палет с 50 m²; 

•  Монтажен комплект за сензор: тръба 
за вграждане и запушалка; 

•  Само двужилни нагревателни кабели 
DEVIflex™ 10T и DEVIflex™ 6T. 

 

Винаги трябва да се използва стаен 
термостат със сензор за пода и функ-
ция за ограничаване на максималната 
температура. 

Термоизолация 

Много е важно подовата конструкция да 
бъде изолирана в съответствие с общо-
валидните и местните разпоредби и 
стандарти. По този начин топлинните 
загуби в посока надолу се свеждат до 
минимум. В противен случай трябва да 
се направи оценка на топлинните загуби 
и да се вземе решение за необходимата 
допълнителна мощност. 
 

Изолационното съпротивление (R) на 

DEVIcell™ е 0,26 m²·K/W и минимизира 

топлинните загуби надолу. 

 
Подови покрития 

Подовите отоплителни системи DEVIcell™ 
могат да се използват с всички известни 
дървени подови покрития, както масивни, 
така и ламинирани. Важно е внимателно 
да се спазват препоръките на производи-
теля на подовото покритие. 

Избягвайте многослойни букови и клено-
ви конструкции, освен ако не са сухо 
пресовани. 
Кабелите инсталирани под мокети, лино-
леум или винилни покрития, трябва да 
бъдат отделени от тях с поне 5 мм панел 
за разпределение на натиска. Спазвайте 
общата стойност на изолацията над па-
нела за разпределение на натиска да бъ-
де: R < 0,10 m²·K/W съответстваща на 1 
Tog или тънък мокет. 
 

Що се отнася до дебелината на дърве-
ния под, подово отопление DEVIcell™ 
трябва да се инсталира само ако: 
1. Максималната дебелина на мека дър-

весина (плътност 400-600 kg/m³ – чам и 
др.) е ≤ 2 cm. 

2. Максималната дебелина на твърда 
дървесина (плътност над 600 kg/m³ – 
дъб и др.) е ≤ 3 cm. 

 
За подробна информация дали мокет 
може да се използва при подово отоп-
ление се консултирайте с производи-
теля на мокета. 
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3 

3 

 

 
 

Фиг. 20. Начин на монтиране на нагревателен кабел в DEVIcell™ 

 
Инсталиране и подова конструкция  

Подовата конструкция трябва да бъде 
изпълнена в съответствие с общоприе-
тите и местните строителни норми и 
стандарти. 

 
Пластините DEVIcell™ имат канали за 
кабел разположени през 10 cm в които 
могат да се монтират само два типа 
кабел: DEVIflex™ 10T и DEVIflex™ 6T.  

Възможни са четири мощности на еди-
ница площ, които могат да се инсталират  
при C-C разстояние 10 и 20 cm (@230 V): 
DEVIflex™ 10T: 100 W/m² и 50 W/m²; 
DEVIflex™ 6T : 60 W/m² и 30 W/m². 
 

Диаметърът на огъване на кабела не 
трябва да бъде по-малък от 5 пъти диа-
метъра на самия кабел. Разстоянието 
между две съседни кабелни линии 
трябва да е минимум 5 cm. 

За допълнителна информация относно 
инсталацията, моля вижте Приложение 
A.4 и съответните инструкции за инста-
лиране на нагревателни кабели, рогоз-
ки или елементи. 

 

 
Фиг. 21. Подово отопление с DEVIcell™ върху бетонни подове. 

1 
1. Дюшеме, паркет или ламинат.* 

2. Шумопоглъщаща рогозка/импрегнирано кече. 

2 3. Нагревателен кабел DEVIflex™. 

4. DEVIcell™. 

4 5. Влагоустойчива изолация или мембрана. 

5 6. Съществуваща подова конструкция (напр. 

бетон, гипс, полистирол). 
 

6 
* Обратната комбинация с подово покритие и 

съществуваща подова конструкция също е 
възможна. 

 

1 Фиг. 22. Подово отопление с DEVIcell™ върху съществуващи дървени подове. 

2 
1. Линолеум/винил или мокет.* 

4  2. Панел за разпределение на натиска, мин. 5 mm. 

3. Шумопоглъщаща рогозка/импрегнирано кече. 

5 4. Нагревателен кабел DEVIflex™. 

6 5. DEVIcell™ Dry. 

7 6. Изолация против влага. 

7. Съществуваща дървена подова конструкция. 
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Процедура за инсталиране на DEVIcell™ 
 

Необходими инструменти: 

•  Нож 

•  Трион за изрязване на криви 

•  Пила 

•  Пистолет за лепило 

•  Алуминиева лента 

•  Фреза 

•  Ръководство за инсталиране 
 

 
 

 
1. Уверете се, че черният под е доста-

тъчно нивелиран, твърд и устойчив. 
Новият бетон трябва да съхне в про-
дължение на 30 дни преди инстали-
рането. 

2. Начертайте схема на разположението 
на кабела, захранващия край, сензора 
за пода, терморегулатора и студения 
край и съединителната кутия, ако има 
такава. Заобикаляйте всички сегашни 
и бъдещи неподвижни обекти разпо-
ложени върху пода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Издълбайте канал в стената и монти-

райте тръба за кабела и съединител-
на кутия. Почистете черния под и по-
ложете изолация против влага или 
влагоустойчива мембрана (ако е 
необходимо). 

4. Монтирайте DEVIcell™ пластините 
върху зоните, които ще се нагряват и 
13 mm гипсокартон върху онези, кои-
то няма да се нагряват. Съединете 
пластините с предвидения за целта 
материал. 

5. Изрежете отвор за свързване на на-
гревателния и захранващия кабел и 
тръбата за сензора в пода. С пила 
загладете всички остри ръбове. Закре-
пете тръбата към черния под с лепило 
или винтове. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Проверете изолационното и омично-

то съпротивление на нагревателните 
кабели преди инсталирането им. Мон-
тирайте нагревателния кабел 
DEVIflex™. Осигурете постоянен кон-
такт на кабелния край и съединител-
ните муфи с алуминиевата пластина 
или алуминиевото фолио. 

7. Проверете изолационното и омично-
то съпротивление на нагревателните 
кабели. Замажете канала в стената с 
гипс или мазилка и свържете захран-
ващия кабел, сензора и термостата. 

8. Завършете подовото покритие при 
стайна температура около 15 °C. 
Инсталирайте шумопоглъщаща 
рогозка и дървен под, ако желаете. 
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Пример. 

Всекидневна стая с площ 28 m² трябва 

да се отоплява с електрическа система 

DEVIcell™ за директно подово отопление. 

Общите топлинни загуби са изчислени 

като 2240 W или специфичната топлинна 

загуба е 2240 / 28 = 80 W/m². Захранва-

щото напрежение е 230 V. 

 
Отопляемата площ е 28 m²: Избират се 

следните пакети DEVIcell™: 4 x 2 m² и  

4 x 5 m². Трябва да се използва и мон-

тажен комплект за сензора (пластмасо-

ва тръба/лайстна). 

 
Изчислената мощност на кабелната 

отоплителна система, с включен коефи-

циент за сигурност 1,3  е: 

80 W/m² · 1,3 = 104 W/m². 

 
Избрана е мощност на единица площ 

100 W/m² използвайки DEVIflex™ 10T с 

10 W/m (230 V) в пластини DEVIcell™ с 

фиксирано разтояние C-C = 10 cm. 

Енергията необходима за кабелите сле-

дователно е 28 m² · 100 W/m² = 2800 W. 

 
За да се избегне използването на един 

кабел с прекомерна мощност се избират  

2 кабела DEVIflex™ 10T с мощност 1410 

W (230 V) и сумарна мощност 2820 W. 

 
Друг начин за избиране на нагревателен 

кабел и да се изчисли дължината на 

кабела. 

 
Площта е 28 m², а разстоянието C-C = 

10 cm, от там изчислената дължина на 

кабела е 28  · 100/10 = 280 m. Кабелът 

DEVIflex™ 10T е с дължина 140 m и 

трябва да се изберат 2 броя от този 

кабел. Дължината на кабела съответ-

ства точно на инсталационната площ, 

т.е. кабели ще трябва да се инсталират 

близо за границите на площта. Това 

води до риска кабелите да не могат да 

бъдат инсталирани на тази площ и ще 

възникне необходимост да се отреже 

част от единия кабел. Рязането на на-

гревателни кабели обаче е абсолютно 

недопустимо. 

За да се избегне това, трябва да избе-

рете кабели с най-близката, но по-малка 

от изчислената дължина. Затова, ако е 

необходимо поради ледостатъчно място, 

като алтернатива можете да изберете 2 

кабела по 120 m с обща дължина 240 m. 

 
За директна отоплитена система е необ-

ходимо да се избере терморегулатор с 

функция за ограничаване на температу-

рата: със сензор за стайна температура 

и сензор за температурата на пода. 

Може да се избира между два модела: 

DEVIreg™ Touch или DEVIreg™ Smart с 

Wi-Fi управление. 
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Приложения 
 

 

A.1. Разстояние C-C и съответна отдавана мощност W/m² 
 

C-C разстоянието е всъщност разстоя-
нието от среда до среда между два 
съседни кабела (понякога наричано 
“инсталационна стъпка” или разстояние 
от кабел до кабел). 

 

При инсталирането на нагревателни 
кабели препоръчваме да се използват 
монтажни ленти DEVIfast™. Тези ленти 
са проектирани така, че да осигуряват 
през равномерни интервали от 2,5 cm 
еднакво C-C разстояние, напр. 5 cm, 
7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm и т.н. 

 
Разстоянието С-С може да се изчисли по 
две различни формули 

2) Чрез специфичната мощност на 
кабела и мощността на m²: 

C - C [cm] =   
Специфична мощност на кабела [W/m] · 100 [cm/m]  

  Мощност на m² нагрявана площ [W/m²] 

 
Пример 1 

В баня с отоплявана площ на пода 3 

m² трябва да се инсталира кабел 

DEVIflex™ 18T, 535 W, 29 m. 

 
Изчисленото по формула № 1 разстоя-
ние C-C е: 

 

3 m² · 100  cm/m 

с равни интервали от 2,5 cm, можем 

да инсталираме нагревателния кабел 

в тази баня с 10 см С-С растояние. 

 
Пример 2 

За обновяване на под избираме кабел 

DEVIflex™ 10T (специфичната мощност 

е 10 W/m). Ако избраната мощност е 

120 W/m², С-С разстоянието изчислено 

по формула № 2 е: 
 

C - C [cm] =  
10 W/m · 100  cm/m  = 10,35 cm 

20 W/m² 

C - C [cm] = 29 m · 100  cm = 10,35 cm  
 

1) Използвайки дължината на кабела 

C - C [cm] =     
Нагрявана площ на пода [m²] · 100  [cm/m] 

· 100  cm 
Дължина на кабела [m] 

Ако използваме монтажни ленти DEVIfast™ 

 
 
 
 
 

Таблицата показва C-C разстоянията и съответните мощности на m²: 
 

 
 
 

C-C 

разстояние, 

cm 

 

W/m², 

топлинна мощност на нагрявана повърхност при някои нагревателни кабели DEVI при 230* или 400* V 

 
6 W/m 

 
DEVIflex™ 6T 

 
10 W/m 

 
DEVIflex™ 10T, 

DEVIcomfort™ 10T, 

DEVIbasic™ 10S 

 
18 W/m 

 
DEVIflex™ 18T 

 
20 W/m 

 
DEVIflex™ 20T, 

DEVIbasic™ 20S 

 

 
5 

 
120 

 
200 

 
360 

 
400 

Препоръчва се при 
системи за допъл-
нителен комфорт 

 
7,5 

 
80 

 
133 

 
240 

 
267 

 
 
 
 
 
 

Препоръчват се за 

директни 

отоплителни 

системи 

 
10 

 
60 

 
100 

 
180 

 
200 

 
12,5 

 
48 

 
80 

 
144 

 
160 

 
15 

 
40 

 
67 

 
120 

 
133 

 
17,5 

 
34 

 
57 

 
103 

 
114 

 
20 

 
30 

 
50 

 
90 

 
100 

 
22,5 

 
26 

 
45 

 
80 

 
89 

 

 
25 

 
24 

 
41 

 
72 

 
80 

  
Използват се обикновено за подово отопление 

 
* Мощностите при 220 или 380 V трябва да се преизчисляват с коефициент 0,91. 
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2
 m

 
2

 m
 

A.2. Крепежни елементи 
 

Ако искаме да изчислим дължината на 

монтажна лента (напр. DEVIfast™, 

DEVIclip™ CC, Montagestege™), първо 

трябва да определим разстоянието 

между между монтажните ленти. 

 
При бетонни подове, където кабелът е 

с 3 или повече см бетон, а разстоя-

нието C-C е повече от 10 cm, раз-

стояниета между монтажните ленти 

 

 
1 m 

Пример 

Отопляваната площ на пода е: 

1 m x 2 m = 2 m². 

 
Ако инсталираме монтажни ленти 

DEVIfast™ успоредно на дългата 1 m 

стена и разстоянието между ленти 

DEVIfast™ е 0,5 m, ще ни е нужна 

монтажна лента с дължина: 
  2 m²  

може да бъде 0,5-0,75 m. 
0,5 m  

 
При тънки подове, където кабелът е 

покрит с 1-2 cm саморазливна смес и 

разстоянието C-C е 10 cm или по-

малко, максималното разстояние 

между монтажните ленти се препо- 

Ако инсталираме монтажни ленти 

DEVIfast™ успоредно на дългата 2 m 

стена и разстоянието между ленти  

DEVIfast™ е 0,5 m, ще ни е нужна 1 m 

монтажна лента с дължина: 
 

  2 m²  

ръчва да бъде 25 cm. 0,5 m  

 

По-долу е формулата за изчисляване на 
C-C разстоянието. 

Дължина на монтажната лента [m] = 

Както се вижда от този пример, дъл-

жината на монтажната лента може да 

варира независимо от това, че площта и 

разстоянията между монтажните ленти 

си остават същите. 
= 

  Отоплявана площ на пода [m²]  + Lw [m]  
 Разстояние м/у монтажните ленти [m]  

 

Lw
 
 е дължината на стената успоредно 

на която ще се инсталират монтажните 

ленти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захващане на нагревателен кабел върху монтажна лента DEVIfast™. 

+ 1 m = 5 m 

+ 2 m = 6 m 



50 Направление · Кабелни подови отоплителни системи· VGLUH102 · ©DEVI 
 

A.3. Инсталиране на сензор 
в пода 

 

Преди инсталирането на нагревателна 
рогозка или кабел, определете къде ще се 
инсталира терморегулатора и направете 
ниша в стената за монтажната кутия. 
Издълбайте в стената канал от мястото на 
терморегулатора надоле до пода за 
монтирането на захранващия кабел 
(студения край) на нагревателния кабел и 
за проводника на температурния сензор. 

Независимо от типа на системата, винаги 
се припоръчва да инсталирате жичен 
сензор за температурата на пода. 

 
 
 
 
 
 

Нагревателен кабел, 
захранващ край 

 

 

R1 

 

 
 
Съединителна кутия 
 
 
 

Сензор за пода 

 

Сензорът за пода обикновено се мон-
тира в гофрирана пластмасова тръба с 
диаметър 10-20 mm. Тръбата се полага 
в канала на стената от монтажната 
кутия и след това по подложката на 
нагряваната зона. Той трябва да достиг-
не до зоната на нагревателните кабели 
поне на 0,5-1 m навътре в нея (вижте 
илюстрацията вдясно). Tръбата трябва 
да позволява възможност за лесна под-
мяна на жичния сензор (смяна на влож-
ката) през отвора на монтажната кутия. 

 

Там, където тръбата е огъната между 
пода и стената, минималният радиус на 
огъване е 6 cm. Трябва да направите 
плавно прегъване на гофрираната тръба 
на мястото, където преминава от стена-
та към пода. Можете да направите едно 
огъване с голям радиус R1. Като възмож-
ност за плавно огъване може да се пре-
поръча да направите огъвания с по-
голям радиус в две плоскости R2 и R3 
когато се преминава от стената към пода 
(където R2 > R1, а R2 ≈ R3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сензорът трябва да бъде инсталиран между два нагревателни кабела и за предпочитане малко над 
тяхното ниво. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Съединителна кутия 

 
Краят на тръбата трябва да се уплътни, 
за да се избегне навлизане на бетон в 
нея (обозначен с A на фигурите). 
Тръбата, съответно сензорът трябва да 
се позиционира в средата на отворен 
край на кабелния контур и обикновено 
на същото ниво или малко над нагрева-
телните кабели. 

 

Ако се инсталира тънка нагревателна 
рогозка, проводящата тръба трябва да 
се положи в канал, така че да не се 
показва над повърхността. По същата 
причина е необходим и канал в пода за 
захранващия «студен» край на кабела и 
за муфата. 

 

Кабелът на сензора може да се удъл-
жава до необходимата дължина, като 
се използва кабел със сечение мин. 
0,75 mm². 
След като инсталирате жичния 
температурен сензор, препоръчваме ви 
да измерите съпротивлението. 

 
Нагревателен кабел, 

студен край 

 

Сензор за температурата на пода 

 

R2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R3 
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A.4. Общи указания за инсталацията 
 

Инсталирането на нагревателни кабели 
и терморегуратори трябва да е в съот-
ветствие с общоприетите и местните 
нормативни изисквания. Присъединява-
нето на кабелите и терморегулаторите 
трябва да се извършва само от право-
способни електротехници и трябва да 
има монтиран прекъсвач за ДТЗ (RCD). 

 

Важно е конструкцията да е добре изо-
лирана в съответствие със строител-
ните стандарти, за да се сведат до ми-
нимум топлинните загуби надолу към 
земята. 

 

Изолация по краищата и ръбовете на 
стените, която трябва да бъде доста-
тъчно ефикасна, за да се предотврати 
предаване на топлината към стените на 
фундамента или съседните помещения 
и да предизвиква топлинно разширение 
на бетона.  

 

Основата трябва да е почистена и по 
нея да няма остри предмети. 

 

Кабелите никога не трябва да влизат в 
допир с изолационния материал или 
са бъдат обвити в него по какъвто и да 
е начин. 

 

Кабелите трябва да бъдат равномерно 
разпределени върху съответната площ 
и да заобикалят постоянно фиксирани 
предмети, като напр. вани и др.такива. 

 

Кабелите трябва да се закрепват 
внимателно, за да не се повредят. 

 

Бетонът около кабелите не трябва да 
съдържа остри камъни и да има такава 
консистенция, която му позволява да 
обхване плътно кабела без да остават 
кухини. Бетонът трябва да се полага 
много внимателно, за да не повреди 
нагревателните кабели!  

 

Бетонът трябва да се отлее по такъв 
начин, че в него да няма шупли. 

 

Що се отнася до мокри помещения 
(бани и др.), винаги трябва да се 
използва непропускаща влага мем-
брана, която да предотвратява про-
смукването на влага в конструкцията. 

Необходима е непропускаща влага 
мембрана, която да предотвратява 
просмукването на влага нагоре в 
конструкцията. 

 
Жичката на сензора за пода трябва да 
бъде защитена в пластмасова тръба. 

 
Сензорът трябва да бъде разположен в 
средата на отворен край на кабелния 
контур. На местата между пода и сте-
ната, където тръбата е огъната, мини-
малният радуис на огъване трябва да 
бъде 6 cm.  
 
Краят на тръбата трябва да се уплътни, 
за да се предотврати навлизането на 
бетон. Ако случайно кабелът бъде по-
вреден по време на полагането или по-
късно, в процеса на строителството, 
голямо преимущество при откриването 
на повредата е да се знае точното поло-
жение на съединителната кутия между 
нагревателния кабел и захранващия 
кабел, както и разположението и края на 
кабела. Ето защо много е важно да се 
направи скица на тези неща в помеще-
нието. 
 

Съпротивленията на нагревателния 
кабел и на жичните сензори трябва да 
се измерват преди, по време на и след 
инсталирането им в бетона, преди да се 
свърже терморегулатор.. 
 
Нагревателният кабел и съединител-
ната муфа между нагревателния и 
захранващия кабел трябва да бъдат 
покрити в отлетия бетон. Ако кабелът 
бъде избутан надолу в изолацията или 
бъде покрит от нея по някакъв друг 
начин, повърхностната температура 
може да се повиши твърде много, което 
да стане причина за неизправност на 
кабела. 

При ниски температури (под 5°C) ка-
белът може да стане много труден за 
боравене поради втвърдяване на 
пластмасовия кожух. Този проблем 
може да се преодолее като се свърже 
кабела към захранването за кратко 
време. За тази цел КАБЕЛЪТ ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ РАЗВИТ! Когато кабелът 
отново стане гъвкав, електрозахран-
ването трябва да се изключи. Не се 
препоръчва да се полагат кабели при 
температури под -5°C. 

 
Подовото отопление не трябва да се 
включва преди бетонът да се е втвър-
дил окончателно. Това отнема прибли-
зително 30 дни при бетона, а при фор-
мовъчни смеси, лепило за плочки и 
други обикновено 10-15 дни. Много 
важно е старателно да се спазват пре-
поръките и указанията на производи-
теля.  
 

Оставяйте мин. 5 cm свободно простран-
ство между неподвижните предмети и 
повърхността на пода/земята под тях, 
където са инсталирани нагревателните 
елементи. В мокри помещения (бани и 
др.), винаги трябва да се полага непро-
пускаща влага мембрана, която да пред-
отвратява просмукването на влага в 
конструкцията на пода. 
 

Терморегулатор снабден със сензор за 
температура на въздуха (помещението) 
трябва винаги да се поставя на вътреш-
ната стена, далече от врати или други 
отвори и да не е изложен на пряка 
слънчева светлина. 
 

Такива терморегулатори с температурен 
сензор трябва да се монтират на висо-
чина около 1,5 m (0,8-1,8 m) над пода. 
 

За да си осигурите точно и лесно инста-
лиране на нагревателните кабели мо-
жете да използвате монтажните ленти 
DEVIfast™. 
 

Монтажните ленти DEVIfast™ са снаб-
дени със скоби за прикрепване, разпо-
ложени през 2,5 cm, така разстоянието 
между кабелните контури може да бъде 
5, 7,5, 10, 12,5, 15 см. и т.н. 
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6. Референтни проекти 
 

 
 

ТАШ ЕВЛЕР, 

Таш Евлер, Анталия 

 
Разположени в идиличната околност на 

Isla mlar, тези очарователни новопо-

строени каменни вили са сгушени в тиха 

гориста местност заобиколени от игло-

листни и широколистни дървета. Прите-

жаващи свой собствен стил, те се отли-

чават и с висококачествени довършител-

ни работи. 

 
Обем на проекта: 

•   16 вили – 4000 m² 

 
Продукти: 

•   Нагревателни кабели: 

13750 m DEVIflex™ 18T 

•   Терморегулатори: 

200 броя DEVIreg™ Touch 

•   Принадлежности: 

210 броя DEVIfast™ 
 
 
 
 

ВЪРТЯЩАТА СЕ СГРАДА, 

Малмьо, Швеция 

 
За високата 54 етажа т.н. «Въртяща се 

сграда» DEVI достави нагревателните 

кабели за баните в тази сграда, която 

иначе е оборудвана с водно отопление. 

 
Малката височина на надстройване 

при инсталирането на отоплителните 

системи се оказа преимущество. 

 
Обем на проекта: 

•   180 бани 

 
Продукти: 

•   Тип кабел: Deviflex™ 10T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повече разкази за осъществени проекти с електрическо подово отопление можете да намерите на сайта www.devi.com. 
 
 
 
 
 

Интелигентни решения 

с дълготраен ефект 

Посетете devi.com 

http://www.devi.com/

