Подово отопление

Насладете се на комфорта
на топлия под
Intelligent solutions
with lasting effect
www.vitumbuild.com

Подово отопление DEVI
с нагревателни рогозки

DEVIheatTM 150S
DEVIcomfortTM 150T

Нагревателните рогозки на DEVI са с мощност 150
W/m2. Нагревателният кабел е разположен върху
мрежа под формата на самозалепваща се рогозка.
Рогозките са с един или два захранващи края в
зависимост от модела. Нагревателните рогозки на
DEVI са самозалепващи се и много лесни за монтаж.
Рогозките се произвеждат на готови размери
за определи квадратури с фабрично оформени
захранващи краища.
Нагревателните рогозки се доставят
с 20 години гаранция от производителя.

Площ
m²

Размери
Ш x Д, m

Мощност при
220 / 230 VAC, W

0,5

1 x 0,5

70 / 75

1,0

2 x 0,5

140 / 150

1,5

3 x 0,5

205 / 225

2,0

4 x 0,5

275 / 300

2,5

5 x 0,5

345 / 375

3,0

6 x 0,5

410 / 450

3,5

7 x 0,5

480 / 525

4,0

8 x 0,5

550 / 600

5,0

10 x 0,5

686 / 750

6,0

12 x 0,5

825 / 900

7,0

14 x 0,5

960 / 1050

8,0

16 x 0,5

1100 / 1200

9,0

18 x 0,5

1235 / 1350

10,0

20 x 0,5

1370 / 1500

12,0

24 x 0,5

1645 / 1800

• Рогозките са тънки само 3 mm и
са идеални при реконструкции
• Рогозките са самозалепващи се
и са много лесни за монтаж
• Терморегулаторите DEVIregTM
осигуряват прецизен контрол при
минимални разходи на енергия

Уверете се, че основата е
здрава и стабилна.

Направете схема на
разположението на рогозката
и на мебелите в помещението.

Изкопайте канал в стената и пода.
Положете и фиксирайте две
гофрирани тръби за сензора и
за захранващия кабел.

Почистете пода от прах и
остри предмети.

Разстелете рогозката. Срежете
мрежата, когато стигнете до
стена или друго препятствие.

След полагането измерете
съпротивлението на рогозката
и сравнете с показанията от
производителя.

Залепете плочките с лепило
за топли подове.

Свържете терморегулатора
според приложените
инструкции.

Подовото отоплени DEVI Ви предоставя комфорта на топъл под и приятна стайна температура.
Тънката само 3 mm нагревателна рогозка може да инсталирате непосредствено
под новата настилка, дори без да разбивате стария под.
Интелигентните термостати DEVIregTM прецизно управляват температурата и не допускат преразход на енергия.
Така DEVI осигурява идеална температура с минимално енергийно потребление.
Скрита в пода, системата DEVI Ви дава абсолютна свобода при обзавеждането на Вашето жилище.
Подовото отопление DEVI не подлежи на износване и е изключително надеждно.

Прецизен температурен контрол
Терморегулаторите DEVIregTM са мозъкът на системата. Те разполагат със сензори, следящи едновременно
температурата на въздуха и на пода и регулират прецизно топлинния поток, за да осигурят желаната температура.
DEVIregTM са конструирани да предоставят максимален комфорт при нисък разход на енергия.

DEVIregTM 530, 531, 532
Електронен терморегулатор за конзолен
монтаж с подов /530/, въздушен /531/
или комбинирани /532/ сензори.
Товар 15А, 230V, клас на защита IP31.

DEVIregTM 130, 132
Електронен терморегулатор за монтаж
на стена с подов /130/ или комбиниран –
подов и въздушен сензор /132/.
Товар 16А, 230V, клас на защита IP30.

DEVIregTM 535
Електронен терморегулатор със седмичен
таймер. С подов и въздушен сензор.
Товар 15А, 230V, клас на защита IP 31.

За Вашето удобство – DEVIlinkTM
DEVIlinkTM e система за
централизирано управление на
системи за подово отопление в
цялото жилище от едно място.
Всички елементите на системата
комуникират помежду си по
безжичен път.

С DEVIregTM Touch пестите енергия
DEVIregTM Touch е електронен терморегулатор с 2‘‘ сензорен дисплей,
интелигентен седмичен таймер, съвместим е с над 25 вида различни рамки
и над 10 типа подови сензори.
Основни функции:
• Бърз достъп до режимите: Почивка, Защита от замръзване,
Таймер и Изключен
• Функция отворен прозорец
• Проверка на консумацията на ел. енергия
• Прогнозираща функция от ново поколение
DEVIregTM Touch пести енергия и намалява разходите за отопление, а Вие получавате
перфектния комфорт в точния момент. Управлението на подово отопление никога не е
било по-лесно и с по-добър дизайн.

1. Настройка с
няколко лесни
стъпки

2. Или чрез
код за
настройка

При първоначалното активиране на DEVIregTM Touch преминавате през
няколко лесни стъпки. След приключване на настройките автоматично се
генерира уникален код, който може да се използва за диагностика, както и за
въвеждане на същите настройки на терморегулаторите в други помещения.

гаранция
5 години

3. Готово

4. Интуитивно и лесно
инсталирането е
направено

Как да изберем нагревателна рогозка

Конвенционалните радиаторни системи
изпращат топлия въздух към тавана,
там той изстива и се връща към пода
като студено въздушно течение.

Системата за подово отопление на DEVI
затопля равномерно целия под и оставя
останалото на природните закони топлината се издига. Резултатът е: затоплен
под, приятна топлина на нивото на тялото и
леко по-хладен въздух на нивото на главата.

Измерете помещението
и начертайте схема.
Нанесете всички елементи
(тоалетна, сифон, вана и др).
Изчислете свободната площ и
закръглете до най-близката
по-малка по размер рогозка.

Пример:
Изчислили сте, че свободната
площ (общата подова площ без
пространството, необходимо за
шкафче, тоалетна, сифон и вана)
е 3.2 m2. Правилният избор в този
случай е нагревателна рогозка
с площ 3 m2 .
По отношение на управлението,
може да избирате от различните
терморегулатори DEVIregTM .

DEVI предоставя уникалната 20-годишна
гаранция за нагревателните кабели и
рогозки.

20

години
гаранция

Продукт

Монтаж

Подова настилка

Дългогодишният опит и водеща
технология ни дават основание да
удвоим гаранцията от 10 на 20 години.
Ние сме сигурни в качеството на нашите
продукти и услуги и се гордеем с това.

За да превърнете Вашата
баня в ежедневно
удоволствие, може да
допълните подовото
отопление с други
продукти на DEVI.
Нагревателите за
огледала предотвратяват
замъгляването и
поддържат огледалото
кристално чисто.

Електрическите сушилни за кърпи поддържат кърпите винаги
топли и сухи, а консумацията на енергия е колкото на ел. крушка.
Предлагат се в три варианта – 20 W, 40W и 60W и два цвята: бял и хром

Опитът има значение
Основана през далечната 1942 г., днес DEVI е пазарен лидер в областта на
високоефективните електрически отоплителни системи за вътрешни и външни
приложения. През последните 30 години сме монтирали буквално хиляди
системи в целия свят, благодарение на което се сдобихме с ценна практическа
информация и неоценим опит в областта на всички възможни типове инсталации.
100% фирмено производство означава, че ние осигуряваме абсолютна цялостност
на технологичните процеси и контрол на качеството. Нашите продукти без
изключения отговарят на всички приложими международни стандарти за
безопасност и енергийна ефективност и предлагат до 20 години гаранция.
DEVI e част от групата Danfoss – най-голямата индустриална компания в Дания.

За да научите повече за DEVI,
посетете уебсайт:
www.vitumbuild.com
Витумбилд ЕООД
Електрически системи за отопление
Тел.: 02 879 16 71
Факс: 02 879 16 70
www.vitumbuild.com

Обадете ни се днес!

