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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 нагревателни кабели се извършва във Франция и Полша, а централното 
управление се намира 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 компоненти се нуждаете, за да постигнете най-добри резултати 
при най-ниска цена. 
 

Приложение за покриви. Защита от замръзване 
Настоящото ръководство за проектиране представя препоръките на DEVI за 
проектиране и инсталиране на системи за  за топене на лед и сняг, 
предназначени за покриви. 
В него се дават указания за разполагането на нагревателните кабели, 
електротехнически данни и конфигурирането на системите. 
 

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 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Our quality management 
system 

 

ISO 9001 TS 16949 

 
ISO 14001 PED 

 

Заедно с продуктовите одобрения и 
пълно съответствие с директивите на ЕС 
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Сертификации и съответствия  
на нашата система за  

управление на качеството 
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1. Обща инфор- 
мация 

 
 
 

Системата на DEVI за топене на 

сняг и лед по покриви, в олуци и 

водосточни тръби може да се 

използва на практика при всяка-

къв тип покривни конструкции за 

предотвратяване на събирането 

на вода от разтопения сняг и лед 

в олуците и водосточните тръби 

и за намаляване на конструктив-

ните щети, причинени от образу-

валия се лед по фасадите и 

покривите. 
 

Системата за топене на лед и 

сняг трябва да се инсталира по 

края на покривната конструкция 

или на места, където съществува 

опасност от натрупване на сняг 

или лед. Предотвратяването на 

щети по покриви, олуци и водо-

сточни тръби се постига чрез 

ефикасно и безпрепятствено 

дрениране на разтопената вода, 

което в действителност доказва 

задоволителното функциониране 

на системата. 
 

Electronic DEVIreg™ thermostats 

ensure that optimal results are 

achieved with the least possible 

energy consumption. These results 

are ensured by highly precise 

readings of weather sensors and 

thermostats providing automatic 

on/off heating control at the right 

time. 
 

Нейното типично приложение е 

за покривни конструкции, олуци, 

водосточни тръби, плоки покриви 

и водотвеждащи приспособления. 

 
 
 
 
 
 

Предимства 
 

 
• Безопасно влизане и излизане от сградата – 

без опасност от образуване на ледени висулки 

или подхлъзване през зимния сезон и причиня-

ване на травми или щети на движимото и не-

движимото имущество. 
 

• Облекчаване на покривните конструкции – 

намалява опасността от рухване на покрива 

вследствие натоварването от натрупалия се 

сняг или увреждане на олуците и водосточните 

тръби поради образуването на лед по тях.. 
 

• Намаляване на разходите за обновяване 

след зимния сезон, като поддържа сухи стените 

на фасадите, тъй като системата DEVI осигуря-

ва безопасно оттичане на водата от покрива 

през студения сезон. 
 

• Решение без необходимост от поддръжка 
с 20-годишна пълна гаранция за нагревател-

ните кабели с постоянна мощност, включвата 

цената на продукта и всички раходи свързани 

с ремонта. 
 

• Рентабилно и енергийно ефективно 

решение – предназначено за всякакви метео-

рологични условия с автоматично дейтвие на 

база 24-часов мониторинг и отстраняване на 

леда и снега, осигуряващо период на възвръ-

щаемост на инвестицията в рамките на само 

една снеговита зима. 
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2. Описание на системата 
 
 

 
Когато зимното слънче започне 
да разтопява снега и леда, по 
студените крайща на покрива и 
олуците започват да се образуват 
ледени висулки, които след време 
могат да причинят сериозни щети 
на сградата и създават опасност 
за автомобилите и минувачите. 

 

Като начало, за да се избетнат 
тези опасности, както и ръчното 
почистване на леда, трябва да 
се инсталират нагревателни ка-
бели на всички отводнителни 
елементи като олуци, водосточ-
ни тръби и др. подобни. 

 

Защита на покрива от замръз-
ване е необходима на места, къ-
дето може да съществува такъв 
проблем, напр.: 
•   на южните стрехи 
•   под прозорци на покрива 
•   1-1.5 m под покрива на по-

старите сгради, напр. в които 
има отоплявани мансарди и 

•   на покриви, където тежестта 
на натрупания сняг обикнове-
но надвишава допустимото 
натоварване на покривната 
конструкция. 

 

При много студено време или в 
мокри и кишави условия кабелите 
DEVIsnow™ осигуряват постоян-
на отдавана мощност, а саморе-
гулиращите се кабели DEVIice-
guard™ са основата за изграж-
дане на гъвкава и компактна 
инсталация. 

 
Възможности 
 

•   Без разходи за повреди от 
зимното време 

•   Дискретни UV-защитени кабели 

•   Автоматично регулиране 

•   Приоритетни зони с ограничено 

енергозахранване 

Инсталация 
 

DEVIsnow™ 20, DEVIsnow™ 30 W/m 

DEVIsnow™ 30 за покривен картон 

DEVIiceguard™ решение за малки  

обекти(< 10 m) 

DEVIclip™ принадлежности за 

закрепване 

DEVIfast™ монтажна лента 

 
Характеристики 
 

Управлението с интелигентния 
регулатор DEVIreg™ 850 осигурява  
50-80% икономия. 

 
Терморегулаторът подобрява 

работата на DEVIiceguard™ по 

отношение разхода на енергия. 

 

 
 

Край на покрив / Стряха 
DEVIclip™ Roof Hook 
DEVIclip™ Guard Hook 
DEVIfast™ & DEVIfast™ Double 

Водоотводен улей 
DEVIfast™ & DEVIfast™ Double 
DEVIclip™ C-C 

Плосък покрев с дренаж 
DEVIfast™ & DEVIfast™ Double 

Покрив с направл. елементи 
DEVIfast™ & DEVIfast™ Double 
DEVIclip™ C-C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Олук 

DEVIclip™ Gutter 

DEVIfast™ 

Водосточна тръба към шахта 

DEVIclip™ Traverse 
DEVIfast™ Double 
Chain / Entlastungseil 

Водосточна тръба с отворен край 
DEVIclip™ Relief 
DEVIfast™ Double 
Chain / Entlastungseil 
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3. Избор на продукти 
 

 

3.1 Нагревателни елементи 
 

Нагревателни кабели  DEVIsafe™ 20T 
и DEVIsnow™ 30T: 

 

DEVIsafe™ 20T/ DEVIsnow™ 30T е дву-
проводников електросъпротивителен 
нагревателен кабел, отговарящ на 
изискванията IEC 60800:2009 и осигу-
рява висока UV устойчивост. Предлага 
се в готов комплект със съединителна 
кутия и 2,5 m студен захранващ край. 
Кабелът е предвиден за 230 V и 400 V 
захранване и позволява безопасен, 
ефективен и икономичен начин на 
инсталиране. 

 
 

 
 

DEVIsafe™ 20T/DEVIsnow™ 30T 
 
 

3.2. Регулиране 
 

Системите за защита от замръзване са 
различни и се нуждаят от различни 
типове терморегулатори. 

 

Терморегулаторите DEVIreg™ са снаб-
дени с всички необходими функции за 
управление на нагревателни системи 
за топене на лед и сняг и предлагат 
възможност за присъединяване на 
външни сензори за измерване на тем-
пературата на въздуха или земята, 
както и контролиране на влажността. 

 

Електронните терморегулатори се 
характерицират с висока скорост на 
работа и добра повторяемост. Пра-
вилният избор на терморегулатор и 
точностт наа регулиране оказват зна-
чително влияние на надеждността и 
разхода на енергия от 
нагревателната система. 

Нагревателен кабел DEVIiceguard™ 18: 
 

DEVIiceguard™ 18 е саморегулиращ 
се нагревателен кабел (SLC) с висока 
UV устойчивост. Кабелът може да се 
реже на необходимата дължина от 
барабана или да се използва предва-
рително заготвена версия (RM). 
 
Саморегулиращата способност на 
кабела дава възможност за увелича-
ване или намаляване на мощността 
му в зависимост от околната темпе-
ратура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The thermostat product range is designed 
for external systems including the 
following: DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 
330, DEVIreg™ 610 and DEVIreg™ 850. 
 
Електронен контролер  

DEVIreg™ 850 

 
За инсталацията за защита от за-
мръзване се препоръчва двузонов 
контролер. 
 

Той има външно постояннотоково 
захранване 24 V DC. Към контролера 
могат за се интегрират четири сен-
зора за температура и влага на по-
крива, осигуряващи оптимално регу-
лиране на нагревателната система. 

Нагревателният кабел е гъвкав и ле-
сен за монтаж и може да се реже 
лесно в зависимост от необходимата 
дължина на място и да се монтира 
директно върху покрива или във водо-
сточната система. 
 
Важно: Винаги инсталирайте терморе-
гулатора на повече от 3 m от саморе-
гулиращите се кабели. Това ще спо-
могне за удължаване живота на кабе-
лите и ще намали до минимум разхо-
да на енергия в режим на готовност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVIiceguard™ 18 
 

 
 
 
В сравнение с инсталациите с типично 
измерване на температурата, този 
терморегулатор позволява намаля-
ване на разходите за енергия с до 75% 
(вижте т. 3.2.1). 
 
Сензор за влага и температура на 
покрива 
 
Сензор за измерване на влага и темпе-
ратура с вграден нагревателен елемент 
за топене на снега. Всички измервани 
температури за изключително точни, 
което се осигурява от интегрираният 
процесор на сензора, както и цифрово, 
а не аналогово измерване и калкули-
ране на зададената стйност. Сензорът е 
снабден с 15 m кабел за свързване към 
контролера. 

 
 

DEVIreg™ 850 Сензор за влагата на покрива DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610 
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3.2.1 Подробно описание на 

DEVIreg™ 850 
 

Микропроцесорният контролер 

DEVIreg™ 850 е напълно автома-

тично, цифрово електронно устрой-

ство. Работата му се базира на 

комплексни цифрови измервания 

подавани от сензорите за темпера-

тура и влажност. Едновременното 

измерване на температурата и 

влажността позволява на контро-

лера  за спестява до 75% енергия в 

сравнение със системи, които оси-

гуряват само измерване на темпе-

ратурата. 
 

Цифровите сензори осигуряват мно-

го по-висока точност отколкото ана-

логовите. В резултат на това, систе-

мата за защита от замръзване рабо-

теща с DEVIreg  850™ осигурява по-

високо ниво на функционалност и 

по-нески експлоатационни разходи.  

По тази причина ние препоръчваме 

да се използва този тип терморегу-

латор при инсталации с мощност 

над 5 kW или при по-малки инстала-

ции, в случаите когато се предпочи-

та оптимален разход на енергия. 

Възможности за конфигуриране 
 
DEVIreg™ 850 може да управлява 

две независими инсталации с 

максимум 4 сензора, свързани в 

различни конфигурации, т.e. две 

отделни системи или две зони в 

една система с отделни изходи. 
 
Освено това, възможно е задаване 

на приоритет на някоя от двете зони. 

Можете да настроите по-висок прио-

ритет на едната зона, а на другата 

по-нисък приоритет. 
 
Зоната с по-нисък приоритет ще се 

включва след изключване на зоната 

с по-висок приоритет. По този начин 

можете да намалите потреблението 

на енергия от системата за защита 

от замръзване. 
 
Интуитивното меню на терморегула-

тора дава възможност за опростено 

настройване. За подробни инструк-

ции и спецификации с технически 

данни, моля вижте каталота с данни 

за безопасност и ръководството за 

инталиране на съответните сензори 

и контролери. 

Забележка: Каогато свързвате повече 
от два сензора е необходимо допъл-
нително електрозахранване. 
 
Разход на енергия 
 
Регулирането на няколко параметъра 

оказва влияние на разхода на енергия. 

В студено и сухо време няма консу-

мация на енергия – използването на 

сензори за влажност е важно, тъй като 

позволява изключване на системата при 

студено, но сухо време и така не се 

консумира допълнително енергия. 
 
По-нисък разход на енергия при раз-

деляне на системата на зони подло-

жени на различно метеорологично 

въздействие – разделянето на площта 

на 2 зони, напр. северна и южна, позво-

лява спестяване на енергия, когато в 

южната зона намо лед и снегът се топи 

по-бързо от слънчевото нагряване. 

 
 
 
 
 
 

Работно време на различните системи за регулиране – Пример от Залцбург, Австрия, зимен сезон 2005/2006 г. 
 

 

Контролер  Параметри на сензора 

 

Източник на данните Часове Индекс 
 
DEVI reg 850™ 

 
Температура на въздуха под +3°C и влажност 

 
Отчетено по уредите 

 
535 

 
1 

 
DEVI reg 316™ 

 
Температура на въздуха между +3°C и -7°C 

 
Метеорологични данни 

 
2309 

 
4 

 
DEVIreg 330™ 

 
Температура на въздуха под +3°C 

 
Метеорологични данни 

 
2737 

 
5 

 
Няма 

 
Постоянно от ноември до март 

  
3624 

 
7 

 

* DEVIreg™ 850 е високоефективен многозонов терморегулатор, който е снабден с многоезично меню и позволява измерване на 

температурата и влажността, както и определяне на приоритет на зоните в случай на ограничение в захранването. 
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3.3 Принадлежности 
 

Пластмасови монтажни елементи 
за покриви и водостоци, пластма-
сова лента за водоотвеждащи 
елементи на покрива: 

 
Пластмасов матерлиал с повишена 
устойчивост на ултравиолетови лъчи. 

 

Дава възможност за бързо и лесно ин-
сталиране на кабели за нагревателни 
системи за защита от замръзване. 

Скоби DEVIclip™ Guardhook, 

Roofhook, RX-C Roof Clip: 
 
Позволява неинвазивно инсталиране 
на нагревателни кабели на места в 
близост до ръба на покрива и олуците. 
 
Принадлежности за саморегулиращ 
се кабел 

Вижте Инсталиране на саморегулиращ 

се кабел. 

Галванизирана стоманена верига 

за водостоци и DEVIfast™ Double: 
 
Корозионно устойчива горещо поцинко-

вана стоманена верига за монтаж на 

кабели във водосточни тръби. 

 
 

DEVIclip™ C-C DEVIclip™ Roofhook, Gutter, Guardhook DEVIfast™ Double 

 

3.4 Обобщаваща таблица за избор на продукти 
 

Продукт Възможности Описание 

DEVIsnow™ 

DIN IEC 60800, 

Постоянна отдавана мощност; 

DEVIsnow™ 20T (покривен картон) 

DEVIsnow™ 30T 

230 & 400 V захранване 

Двупроводников кабел, 100% 

екраниран, UV устойчив, черен. 

DEVIsafe™ 

DIN IEC 60800, 

Постоянна отдавана мощност; 

20T 

230 & 400 V захранване 

Двупроводников кабел, 100% 

екраниран, UV устойчив, черен. 

Саморегулиращ се кабел 
DEVI iceguard™  
DIN VDE 0254 

DEVI iceguard™ 18T 
На барабан и предварително заготвен 

Двупроводников кабел, метална 
оплетка screen,  
UV устойчив, черен. 

Терморегулатор DEVIreg™ 850 със сензор за въздух и влага 

DEVIreg™ 316 с настройка на мин./макс.темп. 

DEVIreg™ 330, настройка на макс темп. 

DEVIreg™ 610, настройка на макс темп. 

2x15 A, 24 V PSU, релса по DIN 

-10...50 °C, 16 A, релса по DIN 

-10...10 °C, 16 A, релса по DIN 

-10...50 °C, 10 A, стенен монтаж 

Сензор Сензор за покрив за Devireg™ 850 

Сензор за дъздух за Devireg™ 316 & 330 

IP67 с 15 m сензорен кабел 

IP44, 15 kΩ 

Принадлежности DEVIfast™ Metal 
DEVIfast™ Copper 
DEVIclip™ C-C  
DEVIclip™ Gutter 
DEVIclip™ Roof Hook 
DEVIclip™ Guard Hook 
DEVIclip™ Traverse 
DEVIfast™ Double 
Spaceclip 
Допълн. захранване 24 V PSU за Devireg 850 

C-C стъпки 2,5 cm 
C-C стъпки 2,5 cm, медни 
C-C стъпки 1 cm 
C-C стъпки 1 cm само за олуци 
Скоба за края на покрива 
Скоба за снегозащитна преграда 
За водосточен отвор 
За кабелен клуп във водостоци 
За предпазване на SLC от остри ръбове 
Необходимо при 3-4 сензора 

За саморегулиращи се кабели DEVIchain™ 

DEVIdrain 

Съединителна кутия 

Съединителна кутия, комплект 

Комплект за свързване на захранващ край 

Конектори за окончания 
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4. Проектиране  
на системата 

 

Предимства 
 

 

• Почистване на олуците и водо- 
сточните тръби  от лед и сняг. 

 

• Отвеждане на разтопената вода. 
 

• Няма опасно образуване на лед или натрупване  
на сняг върху покривната конструкция. 

 

• Избягва се опасността от падане на ледени 
висулки или сняг върху минувачите. 

 

• Предотвратяват се щети по сградите и 
покривните конструкции по време на зимата. 

 

• Терморегулаторът DEVIreg™ 850 дава възмож-
ност за до 80% по-ниски експлоатационни раз-
ходи за енергия (в сравнение с DEVIreg™ 316), 
тъй като сензорът за влажност осигурява 
изключване на системата при студено, но сухо 
време. 

 

• Управление с многозонов терморегулатор 
DEVIreg™ 850 с до 4 сензора, което прави въз-
можно намаляването на разходите за системата 
и нейното инсталиране, като същевременно 
предлага по-добро регулиране и по-нисък 
разход на енергия. 

 

• Определяне на приоритет на зоните, напр. в 
случай на ограничения в електрозахранването. 

 

 

Необходима мощност 
 
За определянето на необходимата мощ-

ност (W/m²) на системата за топене на 

лед и сняг по покривите е важно да се 

вземат предвид типът на покривната кон-

струкция и местните метеорологични 

условия. 

 
Най-общо, всички покриви могат да се 

разделят на две категории: 

 
1. Студени покриви. Това са добре изо-

лирани покриви с ниски топлинни загуби в 

посока нагоре. Обикновено те са подло-

жени на образуване на лед в периодите 

на топене на снега вследствие на нагря-

ване на повърхността на покрива от слън-

чевите лъчи. 

 
2. Топли покриви. Това са недобре изо-

лирани покриви и/или сгради с обитаеми 

тавански етажи. Топлите покриви разто-

пяват в известна степен снега, след което 

разтопената вода потича надолу към края 

на покрива и замръзва. 

 
Номиналната инсталирана мощност в 

олуците следователно трябва да бъде по-

висока при топлите покриви, отколкото 

при студените. Така ще се осигури подхо-

дящата ефективност дори и при ниски 

температури. 
 
 
 

4.1. Покриви и водостоци 
 

При приложенията за покриви трябва 

да се използват кабели с линейна мощ-

ност 20-30 W/m. В случай, че кабелите 

се инсталират използвайки разтопяеми 

материали (като битум), номиналната 

мощност на кабела не трябва да надви-

шава 20 W/m. 

За олуците преминаващи по края на 

студен покрив е необходима мощност от 

30-40 W/m. За сравнение, необходимата 

номинална мощност при топъл покрив е 

40-50 W/m. В такъв случай, за осигурява-

не на подходяща линейна мощност на 

метър са необходими 2 или 3 кабела 

DEVIsnow™, а в някои случаи дори 

повече. 

 
За допълнителна информация, моля 

вижте таблицата по-долу: 

 

Площ Студен покрив Топъл покрив Макс. мощност Мощност на кабела 

Водосточни улеи, повърхност на покрива 200-300 W/m² 250-350 W/m² 400 W/m² 20-30 W/m 

Водосточни тръби, пластмасови олуци 30-60 W/m 40-60 W/m 60 W/m* 20-30 W/m 

Водосточни тръби, метални олуци 30-60 W/m 40-60 W/m 100 W/m* 20-30 W/m 

Водосточни тръби, дървени олуци 30-40 W/m 40 W/m 40 W/m 20 W/m 
 

* Препоръчваме да се инсталират 2 кабелни линии  x 30 W/m при водосточни тръби с диаметър Ø120 mm и по-голям. 
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Олук/диаметър на тръбата Брой кабелни линии n 

mm  

mm  

mm  

 

Също и при инсталиране на система за 

защита от замръзване върху плоски 

покриви или във водосточни улеи, спаз-

вайте номиналните стойности препоръ-

чителни за съответното географско 

местоположение (между 250 – 400 W/m²). 
 

Водосточни тръби 
 

Изчисляване 
Препоръчителната плътност за нагря-
ване на покриви и олуци зависи от 
местните климатични условия. 

 

Вижте таблицата по-долу, за да избере 
кабел с необходимата мощност qкабел 

подходящ и за тръбите (n), и за раз-
стоянията (C-C). 

 
 
 
 

 

C-C – Средно разстояние между кабелите в cм 
върху покрива и във водосточните улеи 

 

 

 

n – Брой на кабелните линии в олуците и 
водосточните тръби. 

 
 

Проектна 

температура 

Град, напр.    Плътност DEVIiceguard™ 

на нагряване        SLC 

DEVIflex™ 

Resistive 

18 W/m 20 W/m 30 W/m 
 

°C  (W/m2) n  C-C 

(cm) 

n  C-C 

(cm) 

n  C-C 

(cm) 

0 до -5 Лондон 250-250 1-2 8 1 9 – – 
 

-6 до -15 Виена, Пекин  250-300 2 7 2 7-8 1 12 
 

-16 до -25 Осло, Киев 300-350 2-3 6 2 6 2* 10 
 

-26 до -35 Москва 350-400 3 5 3 5 2* 8 
 

* За 2 линии по 30 W/m (60 W/m) е необходимо наличине на водосточна тръба минимум Ø120 mm и контролер със сезор за температура, напр. DEVIreg™ 850. 

 
Проверете дали броят на линиите с кабе-

ли (n) съответства на олуците/диаметъра 

на тръбите по следната таблица. 

 
Ако не, можете да изберете отделно 

кабели за покрива и кабели за олуците. 
 

 
 

Проектна 20 W/m 
температура 

n [-] 

30 W/m 
 

n [-] 

0 дo -5 1 - 

-6 дo -15 2 1 

-16 дo -25 2 2* 

-26 дo -35 3 2* 

* За 2 линии по 30 W/m (60 W/m) е необходимо наличине на водосточна тръба минимум Ø120 mm и контролер със сезор за температура, напр. DEVIreg™ 850. 
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P
кабел 

≥ P
покрив 

+ P
олук 

 
P

покрив 
= q

покрив 
· (A

улей 
+ A

покрив
) 

 
P

олук 
= q

кабел 
· n · (L

олук 
+ L

тръба
) + 0.5  · C 

 

 
 
 

Pкабел  
необходима мощност на кабела 
(вж. Продуктова спецификация), W 

 
Pпокрив необходима мощност за покриви 

и водоотвеждащи улеи, W 

 
qпокрив

 
плътност на нагряване на покриви 

и водоотвеждащи улеи, W/m² 

 
Aулей площ на водоотвеждащи улеи за 

нагряване, m² 

 
Aпокрив площ на покрива за нагряване, m² 

 
Pолуци  необходима мощност за олуци и 

водостоци, W 

 
qкабел

 
мощност на кабела = 18, 20 или 30 

W/m, 

 
n брой на кабелните линии в олу-

ците и водосточните тръби 

 
Lолуци

 
дължина на олуците, които ще се 

нагряват, m 

 
Lтръби дължина на водосточните тръби, 

които ще се нагряват + 1 m, m 

 
C брой съединения на саморегулира-

щия се кабел (всяко по 0.5 m кабел) 

 
Спазвайте максималната дължина за 
DEVIiceguard™ (вижте Спецификацията) 

4.1.1 Пример 
 
Пример от Осло (проектна темпера-

тура -21°C) 
 
3,5 m² покрив, 5 m олуци и 3 m Ø120 mm 
водосточна тръба до незамръзваща 
дълбочина (+1 m) трябва да се защити 
срещу замръзване. 
 
Тъй като покривът е с керемиди, могат да 
се използват всякакви типове кабел. За 
предпочитане е DEVIsnow™ 30. 

 
Съгласно таблицата за изчисление по-
горе, топлинната загуба от покрива е: 
 
Qпокрив = 300 W/m², което означава че 
трябва да се използват 2 линии кабел в 
олуците и водосточната тръба. 

 
Необходимата мощност P сега се 

намира по формулата: 

 
Pпокрив = 300  · 3,5  = 1050 W 
 
По спецификацията на DEVIsnow™ 30: 

 
Pолуци 

= 2 · (5+3+1) · 30  = 540 W 
1700 W, избира се 55 m кабел. 
 

Pпокрив + Pолуци  
1050+540 = 1590 W  

C-C разстояние на покрива = 9,5 cm 

Като вариант се избира C-C разстоя-

ние 10 cm, a оставащите 2 m кабел се 

полагат на местата без нагряване. 

 
За контролер се избира DEVIreg™ 850 

със сензори за влажност, тъй като той 

е необходим при 2 линии DEVIsnow™ 

30 W/m във водосточна тръба с Ø120 

mm. 
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5. Инсталиране 
 
 

 

За инсталации по покриви се препоръчва 

използването на кабелите DEVIsafe™, 

DEVIiceguard™ 18 или DEVIsnow™ заради 

тяхната по-висока устойчивост на ултра-

виолетови лъчи. Кабелът трябва да се 

положи по дължината на олука в двете 

посоки, за да се осигури необходимата 

топлинна мощност. 
 

Обикновено две линии нагревателни 

кабели са достатъчни. Точният брой (n) 

на кабелните линии за осигуряване на 

подходящо нагряване на олуците и 

водосточните тръби зависи от два 

основни фактора: 

•   проектна температура, 

•   диаметър на олуците/водосточната 
тръба. 

Таблиците на стр. 10 показват препоръ-

чителния брой линии с нагревателни 

кабели в типични олуци и водосточни 

тръби, в зависимост от горния параметър. 
 

Инсталации във водосточни тръби изра-

ботени със саморегулиращи се нагрева-

телни кабели DEVIiceguard™ не изиск-

ват използване на метална верига. Все 

пак обаче, кабелът трябва да се защити 

от евентуално срязване, например от 

остри ръбове на металните водосточни 

тръби. За да се постигне това се използ-

ва монтажният комплект Spaceclip за 

саморегулиращи се кабели, който пред-

пазва кабелите при преминаването им 

от олука във водосточната тръба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За регулирането на инсталацията за 

олуците се препоръчва да се използва 

DEVIreg ™ 850 в комбинация със сензор 

в олуците (интегриран сензор за темпе-

ратура и влага). Може да се използва 

също е DEVIreg ™ 316 с измерване на 

температураата на въздуха. 

 
 
 

5.1. Указания за безопасност/предпазни мерки 
 

5.1.1. Покривни олуци и водосточни тръби 
 

Инсталация с нагревателни кабели в олуци и водосточни тръби 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIfast™ Double 
 

 
 
 

Нагревателен кабел DEVIsnow™ 20T 

или DEVIsnow™ 30T* 

Пластмасова скоба за олуци DEVIclip™ 

Стоманен предпазител за олуци Spaceclip 

Метална верига DEVIchain™ 

 
Пластамасова скоба за водосточни 
тръби DEVIdrain 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 За водосточни тръби с диаметър 120 mm или повече, трябва да се инсталират две линии нагревателни кабе-
ли по 30 W/m. За диаметри до 120 mm две линии с нагревателни кабели по 10 W/m ще бъдат достатъчни. 
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Инсталация в олук, положение на нагревателния кабел и сензора 
 

 
Скоба за олук 

 
 
 
 
 

 
Нагревателен кабел 

Нагревателната система ще се поставя в 

стандартни пластмасови олуци с дължина  

37.5 m в комбинация с две водосточни 

тръби по 15 m всяка. Тези тръби влизат в 

канализацията на около 1 m под повърх-

ността на земята. 

 
 

Сензор на влага 

 и температура 

 
 
 
 
 
 

Пример. Система за защита от замръзване на олуци и водостоци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сензор за 

температура  

и влажност 

Край на натревателния кабел 

Остатък от кабела 
 

Начало на нагре- 

вателния кабел 

 
 

DEVIreg™ 850 
 
 
PK 

 

Фиксиране 
на кабела 
към олука 
 

Фиксиране на 
кабела  
в тръбата 

 

 
Верига 

 
Опора на 

веригата 

 
 
 

Разстояние 

между фикси-

ращите елемен-

ти – 25-30 cm 

 
Електрозахранване 

 
Контактор 16A 

 
DEVIsafe™ 20T 

1695W/85m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Необходима дължина на кабела: 

2 · (37,5 m + 2 · (15  m + 1 m)) = 139 m.  

При изчислението бе взето предвид  

следното: необходимост от удължаване 

на системата във водосточните тръби, 

за да се осигури защита от замръзване 

на водата в тръбите и под земята. 

2. Избор на нагревателен кабел:  

Избираме два нагревателни кабела: 

DEVIsafe™ 20T с дължина 85 m и 

отдавана мощност 1695 W  и 

DEVIsafe™ 20T с дължина 60 m и 

мощност 1200 W. 

(Вижте каталога на DEVI). 

 
Кабелите трябва да поставят в олуците 

и водосточните тръба както е показано 

по-долу, във формата на два успоредни 

сектора, които ще осигуряват 40 W/m 

отдадена мощност. 

Остатъкът от кабела: 85 m + 60 m = 

= 145 m - 139 m = 6 m 

се поставяв средната част на захва-

щата скоба между инсталираните 

вече кабели в олука. За да се придър-

жат кабелите в правилното положе-

ние трябва да се поставят скоби за 

кабел в олуци (DEVIclip™ Gutter) през 

около 25-30 cm. Кабелът във водо-

сточните тръби трябва да се укрепи 

(фиксира) допълнително с верига. 
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5.1.1 Водосборен улей и водосточна 
тръба 

 

Инсталирането на нагревателни кабели 
във водосточни улеи обикновено се отна-
ся до по-големи сгради. Наглевателният 
кабел се прекарва напред и назад по дъл-
жина на улея, така че да се постигне пра-
вилната мощност на m², вижте табли-цата 
в т.4.1. 

 

Препоръчваме монтажни ленти DEVIfast™ 
за закрепването на кабелите във водо-
сточния улей и пластмасови държачи за 
кабел DEVIchain™ за прикрепване на ка-
бела към металната верига във водо-
сточната тръба. 

DEVIfast™ се фиксира посредством тер-
мопластично лепило, силикон и др., но 
най-доброто решение би било да е с 
винтове или нитове. 
 

За осигуряване на нормално оттичане 
на водата от дренажната система на 
покрива към нея се свърват водосточни 
тръби. Дори и да няма нужда от защита  

по цялата дължина на водосточната 
тръба, напр. при инсталация в потоян-
но отоплявана сграда, необходимо е да 
се постави 1 m кабелен клуп. В проти-
вен случай трябва да се използва стан-
дартния начин на инсталиране посред-
ством верига и закрепващи принадлеж-
ности по цялата дължина на водосточ-
ната тръба. 

 

 
 

5...10 cm  
Нагревателен 

кабел 

 
Пластмасова или 

метална 
фиксираща лента 

 
Интегриран сензор за влага 

и температура 

 
Кабелна инсталация във водосточен улей 

 

 
Пример 

 

Нагревателна система за защита от 

замръзване ще се инсталира на водо-

сточен улей с размери 0,5 m x 11 m, 

свързан към 4 m водосточна тръба. 
 

Изберете кабел DEVIsnow™ 30T прие-

майки, че необходимата мощност е 300 

W/m² (C-C = 10 cm). 
 

1. Нагрявата площ е: 

11 m · 0,5  m = 5,5 m². 
 

2. Общата инсталирана мощност на 

дренажа на покрива е: 

300 W/m² · 5,5  m² = 1650 W. 
 

Инсталираната мощност в отвора с 

диаметър 150 mm на изхода на улея: 

2 · 4 m · 30  W/m = 240 W. 
 

Обща инсталирана мощност: 

1650 + 240 = 1890 W. 
 

3. Открийте подходящата позиция в 

продуктовия каталог за нагревателни 

кабели DEVIsnow™ 30T. Позицията с 

мощност 2060 W и 70 m дължина 

отговаря на нашите изисквания. 

4. Разстояние C-C: 
 

C-C =   
5,5 m² · 100  cm/m   

= 9 cm 

70 m · 8 m 
 

За закрепването на кабелите във во-
досточния улей на покрива използ-
вайте монажни ленти DEVIfast™ (C-C 
= 10 cm) или прастмасови интала-
ционни ленти, вериги за водосточ-
ната тръба и подходящи фиксиращи 
скоби. 

5. За управлението на инсталация 

изберете контролер DEVIreg ™ 850 

с интегриран сензор за влажност и 

температура. 

 
Забележка. За водосточни тръби с 

минимален диаметър 150 мм могат да 

се използват две линии кабели 

DEVIsnow™ 30T (30 W/m). 
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5.1.2 Краища на покрива 

 
Често по-ниските неотоплвани части на 
покривите (особено топлите покриви) са 
място, където се натрупва голямо коли-
чество сняг и лед. То бавно се превръща 
в тежка надвиснала над стрехата маса. 

 
По време на размразяване тя може да 

се откъсне и свлече надолу и почти 

винаги смачква олуците и създава 

сериозна опасност за минувачите. 

 
За да се предотврати това надвисване 

долните части на покрива трябва да бъ-

дат снабдени с нагревателна система. 

Обикновено нагревателната система на 

покрива използва специална преграда 

(както е показато на снимката), за да се 

предотврати свличането на сняг. 

 
Пример 

 

Инсталация ще се поставя на „студен“ 

(добре изолиран) покрив дълъг 8 m. 

Инсталираната мощност на тази част 

на покрива е300 W/m² в съответствие с 

метеорологичните условия. 
 

Кабелът ще се полага змиевидно, така 

че да обхваща 50 cm зона от края на 

покрива. 
 

1. Нагрявана площ: 

8 m · 0,5  m = 4 m². 

 
Тази преграда за снега обикновено се 

инсталира на разстояние 50 cm от края 

на покрива на същото ниво като горните 

краища на нагревателните кабели. 

 
Кабелът трябва да се аранжира змие-

видно минавайки нагоре и надолу за да 

покрие зона от около 50 см по посока на 

края на покрива (вижте снемката по-

долу). 

 
Инсталирането става бързо и се счита 

че е осигурено здраво и надеждно 

закрепване на кабела, когато се използ-

ват DEVIclip™ Guardhook, специални 

крепежни елементи за този вид инста-

лации. 
 
 
 
 

2. Обща мощност на инсталацията: 

 
4 m² x 300 W/m² = 1200 W. 

 

 
3. Избира се кабел DEVIsnow™ 30T с 

дължина 40 m и мощност 1250 W. 
(Вижте каталога на DEVI). 

 
4. Разстоянието C-C между линиите на 

кабела се изчислява с помощта на: 
 

C-C =  
4 m² · 100  cm/m   

= 10 cm 

40 m 

 

 
 

 

 
 
5. Избраният кабел трябва да работи 

като интегрална част от инстала-
цията в олука и водосточната тръба, 
така че го свържете към същия 
контролер, напр. DEVireg™ 850. 

 
 

 
Долна част на покрива и олук с нагревателна инсталация. 

|


    5
0

 см
   

| 

• Ширина на нагряваната зона: 50 cm 
 

• Нагревателен ефект: 300 W/m2 
 

• Препоръчан кабел: DEVIsnow™ 30T 
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5.1.3 Плоски покриви и вътрешни 
водостоци 

 

 

 
 
 

Когато проектирате защита от замръзване 

на плоски покриви, трябва да вземете 

предвид следните строителни елементи: 

 

 
Нагрявани зони 

Покривни 
отводнители 

 
 
 
Нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T  

 
•   Олуци и водосточни тръби разполо-

жени по края на покрива (1). Тези 
елементи се защитават от замръз-
ване съгласно принципите описани в 
раздела на това ръководство за при-
ложение относно нагряването на 
олуци и водосточни тръби; 

 

•  вътрешни отводнители на покрива (2), 

които могат да се защитят с къси пар-

чета нагревателен кабел положени 

спираловидно около входния отвор 

(вижте снимката по-долу). 
 

•   вдлъбнатини на покрива и канали 

между отводнителните отвори (3). 

Използвайте отделен комплект нагре-

вателни кабели за всеки канал или 

един комплект нагревателен кабел за 

свързване на няколко канала или входа 

наведнъж. За осигуряване на трасе 

между каналите използвайте мин. 2-3 

дължини от кабел DEVIsafe™ 20T, 

DEVIsnow™ 30T, или саморегулиращ се 

наревателен кабел DEVIiceguard™ 18; 

 
 
 
 
 
•   защита на участъци от плоски покри-

ви (4). Това е най-ефективният начин 

за защита на покрива от сняг, обаче 

за него е необходима по-голяма 

инсталация що се отнася до нагре-

вателна мощност, отколкото при 

която и да е от описаните по-горе. 

 
Вътрешни водостоци за покрива. 

Използването на нагревателни кабе-

ли спомага да се избегне снега и об-

разуването на лед около отворите 

на водостоците и осигурява безпре-

пятствено оттичане на водата. 

 
Препоръчана нагревателна мощност: 

250-300 W/m² на 1 m² за всеки отвор. 

Напр. нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T, 

DEVIsnow™ 30T или саморегулиращ се 

нагревателен кабел DEVIiceguard™ 18. 

Подгряване на олука и водосточната 

тръба с нагревателен кабел 

 
 
Препоръчителната повърхностна 

ефективнот за този тип инсталация е 

350-400 W/m² при покриви обшити с 

ламарина и 250-300 W/m² при покриви 

покрити с битуминирани или други 

подобни материали. 

 
Забележка: Ако използвате кабел 

DEVIsnow™ 30T на покриви обшити с 

битуминирани листове или подобни 

материали, моля консултирайте с 

техническата служба на DEVI. 

 
Сняг 

 
 
 
 
 
 
 

d  d 

Нагряван отвор нагревателен кабел, 

напр. DEVIsafe™ 20T 

Нагревателен пръстен 125 W/6 m  
C-C = 7,5 cm 

 

Нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T/30T 
или DEVIiceguard™ 18 със същата дължина 

 
При обилни снеговалежи нагревателният 
пръстен, който се използва за отоплява-
не на дренажните отвори на покрива ня- 

ма да упява да изпълнява функцията си 
поради твърде голямото разстояние от 
снега до плоскостта на покрива . 
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Примери за изчисляване на системи против замръзване на плоски покриви 

 
Предпоставки: 

•   Размери на покрива: 40 m x 20 m 

•   9 отвора за вътрешни водостоци на покрива 

•   Няма олуци и съответните водосточни тръби 
 

Пример 1 
Нагряване само на дренажните отвори. 
Инсталирана мощност: 9 x 125 W = 1125 W 

 

Нагревателен кабел 
9 x DEVIsafe™ 20T 

125 W/6 m 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Пример 2 

 
Нагряване на дренажните отвори и 
отводнителни канали на покрива 

(вдлъбнатини). 

 
Инсталирана мощност: 

3 x 2685 W = 8055 kW 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример 3 

 
Нагряване на целия покрив. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нагревателен кабел 
3 x DEVIsafe™ 20T 

2685 W/135 m 
 

 
Нагревателен кабел 
9 x DEVIsnow™ 30T 

6470 W/215 m 

отводнителни канали 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагревателен.кабел 28 x DEVIsnow™ 30T 

6470 W/215 m 

дренажни отвори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дренажни отвори 

 
Нагрявана площ: 20 m x 40 m = 800 m2

 

 
Инсталирана мощност: 

800 m² · 300  W/m2 = 240 kW 

сензор 1 сензор 2 сензор 3  
(опция) 
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L 

3max 

1max 2max 

5.1.4 Инсталиране на саморегулиращи 

се кабели 
 

Тези кабели са подходящи за системи с 

голям брой къси кабели, разположени в 

различни части на покрива, напр. едно-

фамилна къща с начупен покрив с 

мансардни прозорци и веранди. 

 
В такива случаи е препоръчително да се 
използват саморегулиращи се кабели 
DEVIiceguard™ 18 с повишена устойчивост 
на UV лъчи. 

 
Саморегулиращите се кабели могат да се 
режат според необходимата дължина в 
зависимост от размерите на олуците или 
водосточните тръби и да се инсталират 
използвайки комплекти за присъединяване. 

 
При по-сложни контури (напр. ъгли на 
олуци с няколко водосточни тръби) 
могат да се използват различни съеди-
нителни кутии за съединявне на oтдел-
ните сектори в един контур. 
За допълнителна информация относно 
саморегулиращите се кабели вижте 
каталога на DEVI. 

 

Специфична особеност на саморегули-
ращия се кабел DEVIiceguard™ 18 е,  

 
 
 
 
 

VIiceguard™ heating cable ing 

for self-limiting cable efrated 

moisture and 
mperature sensor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEVIfast™ Double – идеално решение за 
инсталиране на саморегулиращи се кабели. 

 
Пример. Три възможни типа инсталация на саморегулиращи се кабели 

 
230V електрозахранване 

че има почти два пъти по-голяма мощ-

ност (от 20 W/m на 36 W/m) при така 
нареченото интензивно из-студяване 
(кабел покрит с мокър сняг или лед). 

 
Повишената мощност подобрява ра-

ботата на системата веднага след 

пускане, особено в началния период. 

(сектор 1) 

 
 
ZPDS-2 съединит.комплект или 
PDS90/25 съединителна кутия с 
ZPDS-1 съединит.комплект 

L
max* 

= 50 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø > 100 mm 

 
Поради по-голямата устойчивост на 

опън (особено при нагряване) в срав-

нение с нагревателните кабели с 

постоянна мощност, саморегулиращите 

се кабели не изискват използване на 

верига при водосточни тръби с височи-

на до 33 м. 

 
Правилата за избор (мощност на метър или    

площ и тип терморегулатор) са същите като     

описаните по-горе за кабели с постоянна

230V електрозахранване 
(сектор 1) 

PDS 90/25 съединителна кутия 
+ 3 ZPDS-1 съединит.комплекти 

 
 
 
 
 
 
 
 

земно ниво 
 

 
Ø ≤ 100 mm 

 

 
 

*  
max. 

 
 
 
 
 
 
1 m 

 
 
 
= 50 m 

отдавана мощност DEVIsafe™ 20T и 

DEVIsnow™ 30T . 

230V електрозахранване 
(сектор 1) 

230V електрозахранване 
(сектор 2) 

230V електрозахранване 
(сектор 3) 

 
* L  = 50 m 

 

 
* L  = 50 m 

* L  = 50 m 
 

 
 

земно ниво 
1 m 

 
Ø ≤ 100 mm 

 

 

Нагревателен кабел DEVIiceguardTM 

 

Фиксатор за саморегулиращ се кабел 

 
Интегриран сензор за влажност и 
температура 

1 m земно ниво 
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Околна 

температура, 

 

 

(с C характеристика) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Максимална дължина на нагревателния кабел 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Забележка! 

За олуци и водосточни тръби с диа-

метър над 100 mm препоръчваме да 

използвате две линии нагревателни 

кабели. 

 
Максималната дължина на нагревател-

ната верига (L
max

) при DEVIiceguard™ 18 

за инсталации против лед в олуци на 

покриви зависи от околната температура  

и избрания тип предпазител. Подробни 

данни на максималните дължини на ве-

ригите са дадени в таблицата по-долу. 
 

Съществува изчерпателна гама от принадлежности за савморегулиращи се кабели. За подробна информация се свържете с местния 
представител. 

 
 

№ Тип  № Тип  

19400100 Присъединителен комплект, 
кабел към съединителна кутия 

 
98300875 DEVIeasyconnect EC-2 

 

19400126 Присъединителен комплект, 
кабел към кабел, без кутия 

 
98300876 DEVIeasyconnect EC-3 

 

194000167 Съединителна кутия 
 

98300871 DEVIeasyconnect EC-T1 
 

194005851 Метална скоба 
 

98300874 DEVIeasyconnect EC-T2 
 

19805076 Alutape. Алуминиева лента 
38mmx50m 

 
98300872 DEVIeasyconnect EC-ETK 

 

98300870 DEVIeasyconnect EC-1 
 

19808362 DEVIconnecto B-E 
 

98300873 DEVIeasyconnect EC-1 
+ETK 

 
19805746 

Spaceclip. Предпазен еле-
мент за саморегулиращ се 
нагревателен кабел 

 

 
 

5.2 Важно 
 

Осигурете обучение на крайните потре-

бители по ежедневния контрол, експлоа-

тация и поддръжка на системата за 

защита от замръзване. В началото на 

всеки сезон проверявайте за наличие на 

и отстранявайте всички евентуални 

остри ръбове, листа и кал от покрива и 

олуците. Проверявайте също и елек-

трическите табла, терморегулаторите и 

сензорите за евентуални неизправности. 

 
Понякога саморегулиращите се кабели 

образуват топли тунели под натрупания 

сняг, което блокира работата на кабели-

те поради тяхната саморегулираща се 

функция. Това може да се избегне с ка-

бели DEVIflex ™ с постоянна мощност. 

2 x 30 W/m е минимумът, необходим за  
ø150 mm водосточна тръба с контролер 
със сензор за влага, напр. DEVIreg™ 850. 
 

Не инсталирайте кабели при темпера-

тури под -5° C. 
 

Не кръстосвайте и не режете кабелите с 
постоянна мощност DEVIflex™. 
 

Не свързвайте в последователност 
саморегулиращи се кабели и кабели с 
постоянна мощност. 
 

Не свързвайте помежду им двата про-

водника на саморегулиращ се кабел. 
 

Спазвайте минималната дължина за 
саморегулиращите се кабели (вижте 
продуктовата спецификация). 

Саморегулиращите кабели трябва да се 

съхраняват на сухо място след нарязва-

нето им по размер. 
 

За закрепването на саморегулиращи се 

кабели не използвайте ленти от PVC, 

тъй като те съдържат пластификатори, 

които могат да си взаимодействат с 

външния кожух на саморегулиращите 

се нагревателни кабели. 
 

Проверявайте номиналното съпротивле-
ние (само на DEVIsnow™ и DEVIsafe™ с 
постоянна мощност) / изолационното 
съпротивление на кабела преди и след 
инсталиране. Всички електрически ра-
боти трябва да се извършват от право-
способен персонал в сответствие с при-
ложимите местни нормативи. 
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5.3. Пускане в действие на терморегулатори 
 

5.3.1 Разполагане на сензора за покрива Водосточна тръба 

 
Разполагане на главните сензори на 
покрива 

Първият сензор  DEVIreg™ 850 трябва 

да се разположи на мястото, където 

натрупването на сняг и лед създава 

най-голям проблем. Ако за сградата 

няма налична информация, опитайте 

се да разберете от обитателите. За 

инсталиране на сензори могат да се 

използват следните места в рамките на 

нагряваната зона: 
 

•   сенчести места или такива гледащи 

на северозапад, 

•   в главния олук близо до вертикална 

водосточна тръба. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Място на 

което снегът 

се свлича 

 
 
 

 
главен сензор 
 

 
 

допълнителни сензори 

(опция) 

 

 
главен олук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 

З И 
 

При двойна система състоящата се от   Ю 

две зони, критериите за мястото на пър- 

вия сензор са еднакви и за двете зони. 
 

Място на допълнителните сензори 

Допълнителните сензори на покрива 
трябва да се инсталират на места, къде-
то повърхността на покрив изсъхва най-
късно. Можете да използвате също и 
следните места в нагряваната зона: 

 

•   места, където снегът не се свлича 
сам надолу в олука или към края на 
покрива, 

•   близо до други водосточни тръби, 
•   поне на 1 разстояние от други 

сензори. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
направляване на водата 

 
 
 

 
 

 

 
За да се гарантира оптимално устано-

вяване на степента на влажност може да 

се наложи да направите няколко опита 

за насочване на водата в правилната 

посока. 

 
В случай тна някакво съмнение относно 

мястото на сензора се препоръчва да 

обмислите възможностите за алтернативни 

места при различните конфигурации. 

 
Сензорите са снабдени с 15 m съедини-
телен кабел. Той позволява свързване 

На картината е показан пример за раз-

полагане на сензори за влага на затво-

рен покрив, където олуците и водосточ-

ните тръби са от една и съща система 

снабдена с един сензор (главен сензор). 

За да се увеличи точността на систе-
мата могат да се инсталират допълни-
телни сензори и кабели в близост до 
олуците на покрива. 

Стръмните покриви обърнати на юг 

могат да бъдат изложени на силно 

слънчево греене и в резултат на това 

водата да изсъхва бързо. В такива 

случаи може да е необходимо да се 

монтират някои допълнителни устрой-

ства за насочване на водата към сен-

зора за влажност. 

на сензора дори ако мястото на монти-
рането му е сравнително далече от термо-
регулатора. При по-големи разстояния 
кабелът на сензора може да се удължава. 
Кабелът за удължаване трябва да съот-
ветства на изискванията посочени в 
съответните таблици на ръководството за 
инсталиране. 

 

 

Система на покрива и земята 1 PSU (24 V / 24 W) 2 PSUs (24 V /48 W) 

 
Брой сензори 1 2 3 4 

 

Размер на съединителния кабел 

(mm2) 
 

1 400 100 130 75 

 
1,5 600 150 200 110 

 
2,5 1000 250 330 190 

 
4 1600 400 525 300 

5.3.2 Управляваща система DEVIreg™ 850 
 

 
Подробна информация можете да наме-

рите в инструкцията за инсталиране на 

контролер DEVIreg™ 850 и DEVIreg™ 850 

за сензори и ръководствата за употреба. 

Направля-
ване на 
водата 
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5.3.3 DEVIreg™ 316 

 
За регулиране на малки системи против 

замръзване може да се използва 

DEVIreg™ 330. При малки покривни инс-

талации може да се приложи усъвър-

шенстваната версия DEVIreg™ 316. 

DEVIreg ™ 316 може да работи в дифе-

ренциален режим (описан по-нататък). 

 
Тъй като първите два терморегулатора 

работят само на база на измерена тем-

пература, може да се очакват по-високи 

експлоатационни разходи в сравнение с 

DEVIreg™ 850. 

Пример за работа на DEVIreg ™ 316 в 

диференциален режим: терморегула-

торът включва нагревателния кабел 

само ако температурата е в границите 

от -8 °C до +2 °C. 

 

Приема се, че сняг вали само когато 

температурата е около 0 °C и че извън 

тези температурни граници снеговалеж 

се случва много рядко. Това е приложи-

мо само при определени климатични 

условия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIreg™ 316 

 
 

 

система 

ИЗКЛ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

-8 

СИСТЕМА 

ВКЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 +2 

система 

ИЗКЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
t[oC] 

 
 

Таблица 7. Препоръчителни настройки на температурата за 

DEVIreg™ 330 и DEVIreg™ 850 
 
 

 

Терморегулатор Параметър  Препоръчителни настройки 

 

DEVIreg™ 316 
Ниска температура 

Висока температура 

-8...-6 °C 

3...5 °C 
 

DEVIreg™ 850 
Температура на топене 

Допълнително отопляне 

1...2 °C 

1-3 часа 
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5.4 Обобщение за инсталацията 
 

Необходими инструменти: 

 
•   Чук 

•   Длето 

•   Пистолет за лепило 

•   Ножици 

•   Ръководства за инсталиране 
 

 
 

 

1. Проверявайте дали системата за 

покрива и улуците нагрява и отстра-

нете острите предмети, почистете 

листата и калта. Проверете и под-

гответе командното табло. 

2. Направете план на разположението 

на кабелите, сензорите и терморе-

гулаторите, кабелните съединения, 

захранващите кабели, съединител-

ните кутии, кабелните маршрути и 

контактното табло. 

Вижте ръководството за разпола-

гане на DEVIreg™ 850. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Проверете съпротивлението на 

изолацията, както и на номинал-

ното съпротивление на кабелите с 

постоянна мощност. Инсталирайте 

кабелите на покрива, в олуциге и 

водосточните тръби. 

4. Монтирайте съединителната кутия 

и закрепващите елементи в олуци-

те и водосточните улеи на покрива 

и/или по продължение на кабела. 

5. Инсталирайте кабел(и) на покрива, в 

олуците и водосточните тръби. Прове-

рете отново и сравнете съпротивле-

нието на изолацията и номиналното 

съпротивление на кабелите с постоян-

на мощност. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Монтирайте външен сензор на 

DEVIreg™ 850, ако се предвижда 

такъв, в олука в съответствие с 

ръководството за сензори. 

7. Удължете сензорните кабели, студе-

ните краища и поставете накрайни-

ците на кабелите, като съединенията 

трябва да са на сухо място. 

Запечатайте всички пролуки, напр. 

през покрива и стените. 

8. ПРоверете още веднъж и сверете 
изолационното съпротивление и 
омичното съпротивление на кабелите. 
Монтирайте терморегулатор DEVIreg™ 

и свържете кабелите към съединител-

ните кутии и към електротаблото. 
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Бележки 



 

 

6. Референтни проекти 
 

 
 
 

ЗАМЪКЪТ ЙОРЕБРУ, 

Йоребру, Швеция 

 
Замъкът Йоребру е средновековен 

крепостен замък, разположен в живо-

писния район на провинция Нерке в 

Швеция. 
 

За проекта по обновяването на замъ-

ка Йоребру бяха избрани нагрева-

телни кабели DEVIiceguard™, DEVI 

Easy Connect и регулираща система 

DEVIreg™ 850 със сензори за влаж-

ност и температура. 
 

Продукти: 

•   DEVIiceguard™ – 1000 m 

•   DEVI Easy Connect 

•   DEVIreg™ 850 
 

 
 
 
 
 
 
 

ГИМНАЗИЯ ДААЛСКЕ, 

Гримщад, Норвегия 
 

Първоначално строителят е планирал 

да подсили старата сграда с нови 

колони, за да отговаря на новите 

строителни наредби, които изискват 

покривът да има носеща способност от 

400 kg на m². Когато гимназията Даалске 

е била строена, изискването за товаро-

носимост на покрива е било само 250 

kg на кв. метър. 
 

Вместо това строителят бил убеден, че 
би било много по-добро решение да се 
инсталира система за топене на сняг и 
лед и избрал новите двупроводникови 
рогозки на DEVI за външно отопление 

DEVIsnow™ 300T. 
 

Мащаб на проекта: 

•   600 m² 
 

Продукти: 

•   DEVIsnow™ 300T 


