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Our quality management 
system 
and compliances 

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 ком-
поненти се нуждаете, за да постигнете най-добри резултати при най-ниска цена. 
 

Наземни приложения. Топене на лед и сняг 
В това ръководство са представени препоръките на DEVI за проектиране и 
инсталиране на системи за топене на лед и сняг за наземни приложения.  
То съдържа указания за разполагането на нагревателните кабели, електро-
технически 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. Сведения за 
приложението 

 
 
 

Какво ни коства зимното време 

През последните години зачестиха 

историите за човешки жертви и финан-

сови загуби вследствие на все по-

суровите условия зимно време. Иму-

ществени щети, увеличени разходи за 

поддръжка, намалена производител-

ност, повишаващи се застрахователни 

премии, травми на хора и дори по-лоши 

неща. Монтирането на система за 

топене на сняг и лед DEVI ви осигурява 

надеждно решение за справяне с проб-

лемите, свързани със студеното зимно 

време. 

 
Системата на DEVI за топене на лед и 

сняг е предназначена да осигурява 

безопасност за хората и автомобилите 

при придвижване пеша или шофиране 

през зимата, както и по-малко щети по 

сградите вследствие на неблагоприятни 

зимни условия. 

 
Наземни решения – с първокласна 
гама продукти 

 
Чрез използването на нагревателни 

кабели и рогозки DEVI, управлявани аот 

електронни терморегулатори със сен-

зори за влажност ще имате рентабилна 

възможност да предпазите от заледя-

ване големи площи, като паркинги, 

товаро-разтоварни рампи или пеше-

ходни пътеки към сгради, което ще ви 

осигури удобство и безопасност, като 

същевременно ще си спестите много 

време и усилия, каквито са необходими 

за ръчното почистване на лед и сняг. 

 
Едно от най-големите предимства на 

тези системи е изключително високата 

енергийна ефективност при наземни 

приложения за топене на лед и сняг. 

 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 

•  Ефикасно отстраняване на снега – районът се 

поддържа почистен от лед и сняг през цялото време. 
 

•  Без ръчно почистване на снега, а поръсването 

със сол става излишно. 
 

•  Безопасно движение и безопасни работни 

условия за хората. 
 

•  Гъвкавост на системата – приложимост при почти 

всички материали използвани обикновено за настилки. 
 

•  Спестяване на разходите за ремонт на външните 

площадки след зимата. 
 

•  Предпазване на околната среда от вредите, вследствие 

използването на сол и други средства против замръзване. 
 

•  Автоматично ”денонощно” почистване на снега. 
 

•  Интелигентно 2-зоново управление с нисък разход на 
енергия. 

 

•  Приоритетно регулиране – решение ограничаващо 
разхода на енергия. 

 

•  Не съдържащи PVC двужилни нагревателни кабели и 
рогозки (IEC 60800) 

 

•  Система без необходимост от поддръжка с 20 години 

пълна гаранция на кабелите. 
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2. Описание на системата 
 
 

 

Основното предназначение на систе-

мата е да топи и премахва снега и леда 

от повърхността на земята. 

 
Най-често наземните приложения на 

системите DEVI за топене на лед и сняг 

са за паркинги и гаражи в жилищни 

райони, входни пътища, тротоари, 

външни стъпала, товарни площадки, 

рампи, мостове и отточни канали. 

Възможно е дори да топят лед и сняг 

върху площадки с покритие от асфал-

тово лепило, за което се използват 

специални нагревателни кабели. 

Когато се инсталират нагревателни 

кабели за топене на сняг или хлъзгав 

лед върху земята, безопасността и 

икономичността вървят ръка за ръка. 

 
Възможно е това да се прави ръчно или 

по интелигентен начин – чрез електри-

ческа система за топене на лед и сняг, 

управлявана от терморегулатор със 

сензори за температура, с помощта на 

които едновременно могат да се регу-

лират две зони. Невключващото се при 

студено, но сухо време 2-зоново управ-

ление спестява енергия и намалява 

разходите. 

Автоматичното регулиране на системата 

за топене на лед и сняг поддържа зоните 

чисти от сняг и ги прави проходими по 

всяко време - денонощно. 

 
Когато се инсталира система за топене 

на лед и сняг на терен със стръмен 

наклон, може да се наложи да осигурите 

те някаква система за оттичане на 

водата от разтопения сняг в долния край 

на наклона. Дренажната система също 

трябва да се защити против обледяване. 
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3. Продукти 
 
 

 

Електрическата отоплителна система се 

състои от два основни компонента: 

•  Нагревателен елемент – нагревателен 

кабел или нагревателна рогозка; 

•  Термостат с температурен сензор или 

терморегулатор/контролер със сен-

зор(и) за температура и влажност. 

 
Нагревателните кабели и рогозки за 

наземни приложения обикновено се 

инсталират в бетонен конструктивен 

елемент или в специално лепило под 

плочките. 

 
Нагревателните кабели и рогозки DEVI 

за наземни приложения са предназна-

чени за инсталиране в бетонни елементи 

или в специално лепило под плочки. 

Дебелината на горния/покривен пласт 

бетон при външни приложения обикно-

вено е поне 5 cm. Все пак дебелината 

трябва да бъде съобразена с наземната 

конструкция и местните нормативи и 

разпоредби. 

 
Нагревателните кабели използвани за 

наземни приложения са серийни елек-

тросъпротивителни едножилни или 

двужилни кабели. Повечето от кабелите 

и рогозките са произвеждат като готови 

за инсталиране нагревателни елементи 

с конкретни дължини (т.e. 7, 10, 15, до 

229 m), с присъединителен захранващ 

кабел («студен край» или «студена 

опашка») и уплътнени съединения (съе-

динителни муфи или завършващи 

накрайници). 

 
Диапазонът на линейната мощност на 

нагревателните кабели за наземни 

приложения обикновено е 15-30 W/m. 

Готовите кабели DEVI се предлагат с 

мощности 18, 20, 30 W/m (за 230 и 400 V). 

 
Предлаганите нагревателни рогозки са с 
мощност 300 W/m². 

 
Повечете кабели DEVI се произвеждат и 

одобряват в съответствие с най-новата 

версия на IEC 60800:2009, с клас M2 на 

механична якост (за груби бетонни кон-

струкции). 
 

Основният тип нагревателни кабели 

DEVI са двужилни кабели. Вътрешното 

устройство на съвремененния двужилен 

кабел DEVIflex™ е показано на фигурата 

вдясно. 

Нагревателни елементи 
 
За наземни системи за топене на лед и 

сняг могат да се използват следните 

електросъпротивителни (с постоянна 

мощност) нагревателни кабели. 

 
Нагревателни кабели: 

•  Двужилни DEVIflex™ 18T и DEVIflex™ 
20T (230 V); 

•  Едножилен DEVIbasic™ 20S (230/400 V); 

•  Едножилен DEVIbasic™ на барабан 
(макс. 400 V); 

•  Двужилен DEVIsafe™ 20T (230/400 V); 

•  Двужилни DEVIsnow™ 20T и 
DEVIsnow™ 30T (230/400 V); 

•  Едножилен DEVIsnow™ на барабан 
(макс 400 V); 

•  Двужилен DEVIasphalt™ 30T (400 V); 
 

Нагревателни рогозки: 

•  Двужилни DEVIsnow™ 300T (230/400 V); 

•  Двужилни DEVIasphalt™ 300T 
(230/400V). 

 
Забележка. Номерът в края на наиме-

нованието на кабела и на рогозката се 

отнася за тяхната линейна мощност – 

W/m или мощност на м2 – W/m², при 

захранване 230 V или 400 V. 

Буквата “T” означава двужилен кабел 
или рогозка (от англ. Twin - двоен), 
буквата ”S” – едножилен кабел/рогозка 
(от англ. Single - единичен). 
 

Електросъпротивителните нагревателни 
кабели DEVI осигуряват безопасност, 
ефективност и икономичност на назем-
ното приложение. 
 

За да се гарантира дълготрайност и 
качество, всички кабели се подлагат на 
щателна проверка, включително тес-
тове за омично съпротивление, високо 
напрежение и качествен контрол на 
материалите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Най-използваните нагревателни еле-

менти за наземни системи за топене на 

лед и сняг са нагревателните кабели 

DEVIbasic™, DEVIflex™ и DEVIsafe™ 20T, и 

нагревателната рогозка DEVIsnow™ 300T. 

 
DEVIflex™. Това е двужилен, изцяло 

екраниран нагревателен кабел за инста-

лиране в бетон, тръбно отопление и др. 

Кабелът отговаря на изискванията на IEC 

60800:2009 за клас M2 и е предназначен 

за приложение при висок риск от меха-

нично увреждане. Доставя се във вид на 

готови комплекти с 2,3 m захранващ 

край, уплътнени съединения и крайни 

муфи. 
 

Диаметърът на кабела е  Ø 6,9 mm. 
 

Кабелът се предлага за захранване с 
230 V. 
 

Предлагат се кабели с линейна мощност 
18 и 20 W/m (230 V). 
 
Дължини на кабелите: 

DEVIflex™ 18T: 7-170 m ; 

DEVIflex™ 20T: 7,1-163 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVIflex™ 
 

 
DEVIbasic™. Това е едножилен, екрани-
ран нагревателен кабел съответстващ на 
изискванията на IEC 60800:1992 за клас 
C и е предназначен за инсталиране в 
бетон, за тръбно отопление и др. Доста-
вя се в готови комплекти с 2 x 3 m за-
хранващи проводници и 2 уплътнени 
съединителни муфи. 
 

 
 

 

Структура на нагревателен кабел DEVIflex™  

 
Вътрешна изолация (XLPE)  

Нагревателен елемент 
(съпротивителна нишка) 

 

Външна обвивка от PVC  

Защитно екраниращо фолио (алуминиево) 

Предпазен проводник 
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Диаметърът на кабела е Ø 5,5 mm. 

 
DEVIbasic™ 20S се предлага с мощ-
ност 20 W/m в 2 варианта за 230 V и 
400 V електрозахранване. 

 
Дължина на кабела: 

DEVIbasic™ 20S, 230 V: 9-228 m; 

DEVIbasic™ 20S, 400 V: 56-229 m. 

 
DEVIbasic™ на барабан може да се 

използва при захранване макс 400 V и 

макс. линейна мощност 20 W/m. 

 
Диапазон на линейно съпротивление: 

0,0134-34,1 Ohm/m. 

DEVIsnow™. Това е двужилен нагрева-

телен кабел, напълно екраниран, за ин-

сталиране на покриви, в олуци и водо-

сточни тръби. Той може да се използва 

също и за наземни приложения. Кабелът 

има устойчив на UV лъчение здрав вън-

шен кожух, изолация на проводниците от 

FEP, отговаря на изискванията на IEC 

60800:2009 за клас M2 и е предназначен 

за приложения с висок риск от механич-

ни повреди. Доставя се като готови ком-

плекти с 2,5 m захранващ проводник, 

уплътнени съединения и крайни муфи. 

 
За бързо, опростено и безопасно инста-
лиране  може да се препоръча също и 
нагревателна рогозка DEVIsnow™ 300T 
с два проводника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEVIasphalt™ 
 
За повече подробности, моля вижте 
ръководството на „Приложение за 
асфалтови настилки. Топене на лед и 
сняг”. 

 

Рогозка DEVIasphalt™ 
 

Крепежни елементи 
 

 

 
 
 
 

DEVIbasic™ 20S готов комплект 
 

DEVIsafe™. Това е двужилен нагрева-

телен кабел, напълно екраниран, пред-

назначен за инстлация на покриви, в 

олуци, водосточни тръби и за наземни 

приложения. 

Кабелът има устойчив на UV лъчение 

здрав външен кожух, който отговаря на 

изискванията на IEC 60800:2009 за  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIbasic™ на барабан 

 

клас M2, предназначен за приложения с 

висок риск от механично увреждане. 

Доставя се като готови комплекти с 2,5 

m захранващ проводник, уплътнени 

съединения и крайни муфи. 

 
Диаметърът на кабела е Ø 7 mm. 

 
Кабелът се предлага в 2 версии с мощ-
ност 20 W/m за 230 V и 400 V електро-
захранване. 

 
Дължина на кабела: 
DEVIsafe™ 20T, 230 V: 6-194  m; 
DEVIsafe™ 20T, 400 V: 21-205 m. 

 
 

 
DEVIsnow™ 
 

Предлагат се рогозки за две възможни 

захранвания – 230 и 400 V. 

 
Мощността е 300 W/m² при 230/400 V. 

Ширини на рогозката – 0,5, 0,75 and 1 m.  

Предлаган размер: 

при ширина 0,5 m: 1-12 m² за 230 V 

и 1,7-7,3 m² за 400 V; 

при ширина 0,75 m: 1,4-12 m² за 230 V 

и 3,2-28,2 m² за 400 V; 

при ширина 1 m: 3-12 m² за 230 V 

и 6-19 m² за 400 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рогозка DEVIsnow™ 
 

DEVIasphalt™. Изключително високо-

качествени кабели и рогозки, състоящи 

се от изцяло екранирани на 360° дву-

жилни кабели с изключително здрава и 

устойчива на UV лъчи външна обвивка. 

 
Предназначени специално за вграж-

дане в асфалтово лепило при макси-

мална температура 240°C. 

При инсталиране на нагревателни кабели 
се препоръчва да използвате монтажни 
мелни за захващане на кабела към осно-
вата, напр. поцинкована метална монтажна 
лента DEVIfast™ (вж. Приложение A.2). Тя 
трябва да се захваща към земята (напр. 
чрез заковаване) под формата на успо-
редни линии на разстояние от 50 cm или с 
помощта на 2 метра монтажна лента на 
всеки квадратен метър кабелна инстала-
ция. Същото се отнася и за плестмасовите 
монтажни елементи DEVIclip™ C-C и 
Montagestege™. 
 

За бързо захващане на кабела към арми-
ращата мрежа се препоръчват пластма-
совите скоби DEVIclip™. 
 

 
 
 
 
 
 
Монтажна лента DEVIfast™ 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEVIclip™ C-C 

 
 
 
 
 
 
Montagestege™ 

 
 
 
 
 
 
Скоба DEVIclip™ 
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Управление 
 

Системите за топене на лед и сняг са 
различни и са необходими различни 
терморегулатори/контролери. 

 
Терморегулаторите и кщонтролерите 

DEVIreg™ притежават всички необхо-

дими управляващи функции за нагре-

вателни системи за топене на лед и сняг 

и предлагат възможност за присъединя-

ване на външни сензори за измерване 

на температурата на земята, както и за 

проследяване на нивото на влажност. 

 
Продуктовата гама е предназначена за 

външни наземни системи и включва 

следното: 

•  терморегулатори с температурен 

сензор – DEVIreg™ 330 (5…45  °C), 

DEVIreg™ 610; 

•  контролер с интегриран сензор(и) за 

температура и влага – DEVIreg™ 850. 

 
За управление на по-опростени или с 

ниска мощност системи се препоръчва 

терморегулатор със сензор за темпера-

турата на земята. Като стандартно ре-

шение се препоръчва терморегулатор 

DEVIreg™ 330 (5…45  °C) с приспособ-

ление за монтаж на релса по DIN. 

Може да се използва също и DEVIreg™ 

610, IP44 за монтаж на стена/тръба. 

 
Като алтернатива, за регулиране на 

малки площи в близост до частни къ-

щи и др.подобни, може да се използ-

ва и стаен терморегулатор за стенен 

монтаж DEVIreg™ 130. 

 
Всички горепосочени терморегулатори 

са снабдени с жичен температурен 

сензор – NTC 15 kOhm @25 °C, 3 m. 

 
За управлението на системите за топене 

на лед и сняг, особено тези с висока 

мощност, най-доброто решение е термо-

регулатор/контролер DEVIreg™ 850 с 

интегрирани сензори за земя, влажност и 

температура на покрива. 

 
DEVIreg™ 850 е двузонов контролер с 

възможност за свързване на до 4 сен-

зора за осигуряване на максимални 

възможности за управление на външни 

отоплителни системи. В сравнение с 

обикновеното измерване на температу-

рата на земята, този контролер ви осигу-

рява спестяване на до 40% от разходите 

за енергия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIreg™ 330 (5…45 °C) в 
комплект с жичен сензор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIreg™ 850 със сензор за 

земята 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIreg™ 610 

 
 
 
 

DEVIreg™ 130 
 

 
 
 
 
 
 

Зоново управление пестящо енергия 
 

DEVIreg™ 850 ви предлага възможност A 
Да разделите площта на 2 зони, напр. 
северна и южна страна. По този начин 
можете да пестите енергия, когато юж-
ната страна се изчисти от лед и сняг 
под въздействието на нагряването от 
слънцето. 
 

B B 
A B 

Задаване на приоритет– при ограниче-
ния за подаваната мощност 

 

Можете да определяте приоритет на всяка 

от двете зони, напр. ако имате ограниче-

ния за подаваната мощност. По този 

начин ще може едната зона да се почисти 

от лед и сняг, а след това и другата. 
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Продукти – обобщение за наземните системи против лед и сняг 
 

Продукт Възможности Описание 

 

Нагревателен кабел 
DEVIflex™ 

 

DEVIflex™ 18T, 230 V; 

DEVIflex™ 20T, 230 V 

Двужилен, 100% екраниран, червен. 

18, 20 W/m (230 V). 

DIN IEC 60800:2009 M2 
 

Нагревателен кабел 

DEVIbasic™ 20S 

 

DEVIbasic™20S, 

230 и 400 V захранване 

Едножилен, жична оплетка, червен. 

20 W/m (230/400 V). 

DIN IEC 60800:1992 C 
 

Нагревателен кабел 
DEVIbasic™ 

 

DEVIbasic™ на барабан; 

0,0134-34,1 Ohm/m 

Едножилен, жична оплетка, червен. 

Max. 20 W/m; max. 400 V. 

DIN IEC 60800:1992 C 

 

Нагревателен кабел 
DEVIsafe™ 20T 

 

DEVIsafe™ 20T, 

230 и 400 V захранване 

Двужилен, 100% екраниран, UV-устойчив, черен. 

20 W/m (230/400 V). DIN 

IEC 60800:2009 M2 
 

 
Нагревателен кабел 
DEVIsnow™ 

DEVIsnow™ 20T, 

230 и 400 V захранване; 

DEVIsnow™ 30T, 

230 и 400 V захранване 

Двужилен, 100% екраниран, FEP изолация на проводника, UV-
устойчив, черен. 

20 и 30 W/m (230/400 V).  

DIN IEC 60800:2009 M2 
 

 
Нагревателен кабел 
DEVIsnow™ 

 

 
DEVIsnow™ на барабан, 

0,055-9,36 Ohm/m 

Двужилен, 100% екраниран, FEP изолация на проводника, UV-
устойчив, черен. 

Max. 30 W/m, max. 400 V. 

DIN IEC 60800:2009 M2 

 

Нагревателна рогозка 

DEVIsnow™ 300T 

 

DEVIsnow™ 300T, 

230 & 400 V захранване 

С два проводника, 100% екранирани, FEP изолация на проводниците, 
UV-устойчиви, черни. 

300 W/m² (230/400 V). 

 

Нагревателен кабел 
DEVIasphalt™ 

 

DEVIasphalt™ 30T 

400 V захранване 

Двужилен, 100% екраниран, UV-устойчив, черен, 

кратковременен контакт с 240 °C допустим, 30 W/m (400 V). 

DIN IEC 60800:2009  M2, EN 62395-1:2006 

 

Нагревателна рогозка 
DEVIasphalt™ 

 

DEVIasphalt™ 300T 

230 & 400 V захранване 

С два проводника, 100% екранирани, UV-устойчиви, черни, кратко-
временен контакт с 240 °C допустим, 300 W/m² (230 V/400 V). DIN IEC 
60800:2009  M2, EN 62395-1:2006 

 

 
Крепежни елементи 

DEVIfast™ Metal 
DEVIclip™ C-C  
Montagestege™ 6 mm 
Montagestege™ 8 mm 

25 m пакет; поцинкован метал, захващане на всеки 2,5 cm. 
10 x 1 m; пластмасови, захващане на кабела Ø  през 1 cm. 
1 m; пластмасови, захващане на кабели Ø 5,6-6,5 mm през 2,5 cm. 
1 m; пластмасови, захващане на кабели Ø 6,6-8 mm през 2,5 cm 

Крепежни елементи 
 
DEVIclip™ Twist 

Торба със 1000 броя; 

Ø 17 mm; захваща кабела към армирана мрежа 
 

Регулатор

DEVIreg™ 

 
 

DEVIreg™ 850 

Присъединяване на сензори за температура и влага на земя и покрив,  
Max. 4 сензора, 2 зони, 

2x15 A, PSU 24 V, релса по DIN 

Сензор за влага и 

температура 

Подземен ензор за 

DEVIreg™ 850 

 

Ø93 x 98 mm, IP67, 15 m присъединителен кабел 4x1 mm² 

 

Принадлежности 
PSU 24 V 

за DEVIreg™ 850 

 

Допълнителен захранващ блок PSU за DEVIreg™ 850 с 3-4 сензора 

Терморегулатор 

DEVIreg™ 

 

DEVIreg™ 330 (5…45  °C) 5…45 °C, 16 A, IP20, с 3 m жичен сензор, релса по DIN 

Терморегулатор 

DEVIreg™ 

 

DEVIreg™ 610 
-30…+50 °C, 10 A, IP44, с 3 m жичен сензор, за монтаж на 

стена/в тръба 

Стаен термостат  
DEVIreg™ 

 

DEVIreg™ 130 
5…45 °C, 16 A, IP30, с 3 m жичен сензор, за монтаж на стена в 

помещение 

Температурен сензор 10 m, PVC Жичен сензор, Ø8 mm, IP65, NTC 15 kOhm  @25 °C 
 

За допълнителна информация моля вижте каталога на DEVI. 
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Метеоро-

логични 

условия 

Стойности от критично значение за приложението 

 
Минимални, например за 

тротоари и подходи в 

жилищни райони  

Средни, например за 
пешеходни пътеки и 

входове на паркинги в 
търговски обекти 

Максимални,  например за 
високи тераси, болници, 

аварийни изходи и 
хеликоптерни площадки  

W/m² 

Нормални 150 до 250 250 до 350 300 до 400 

Сурови 200 до 300 300 до 400 350 до 500 

Много сурови 250 до 350 400 до 550 450 до 750 

 

Т
о

п
л

и
н

н
и

 з
а

гу
б

и
 [

W
/m

²]
 

4. Проектиране на системата 
 
 

 

В следващите параграфи се съдържат 

преценки в съответствие с ASHRAE, 

Ръководството за приложение и 

Исторически данни за времето. 

 
Посочените стойности са само ориен-
тировъчни и могат да варират според 
размера на площта, скоростта на вятъра 
и структурата на земния слой. 

За повече информация относно 

характеристиките на различните 

системи за топене на лед и сняг, 

както и за регулирането им вижте 

ръководствата за приложения на 

открито. 

При инсталирането на системи за топене 

на лед и сняг, може да е необходимо в 

долния край на наклона, тротоара и т.н., 

да се осигури дренаж за оттичане на 

разтопената вода. Дренажната система 

също трябва да бъде защитена от обра-

зуването на лед. 

 
 

 

4.1  Мощност  
 

Необходимата топлина за топенето на 
сняг зависи от следните основни 
фактори: 

 

•  Метеорологични условия (мин. тем-
пература, макс. снеговалеж, скорост 
на вятъра, влажност, надморска 
височина); 

•  Проектни данни (материали, тип на 
фундамента, размери, изолация); 

•  Електротехнически данни (напреже-
ние, мощност, изисквания за регу-
лиране); 

•  Очаквания за производителността на 
системата; 

•  Коефициент за подсигуряване. 
 

Въз основа на диаграмата и други 
подобни документи може да се прави 
преценка за специфичната мощност 
на системи за топене на лед и сняг. 

 

Например, Ръководство за приложение 
2003 ASHRAE описва топлинните загуби 
в зависимост от скоростта на вятъра и 
разликите между температурите на 
повърхността и на околния въздух 
(вижте фиг. 3).  
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Без загуба надолу, ширина на площта 6 m и 50% облачност 

Повърхностна температура - 3°C и 70% относителна влажност  
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Температурна разлика [K] между повърхността и околната среда  
 

Фиг. 3. Топлинни загуби в зависимост от вятъра и температурата. 
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Например, при средни метеорологични 
зимни условия и скорост на вятъра 6 m/s, 
при избиране на ΔT = 10 K (от -3K до +7K) 
стойността на топлинната загуба е 

 
 
Таблица 1. IEC62395-2. Типични топлинни товари за топене на сняг. 

прибл. 230 W/m² (обозначена с черве-
ната пунктирана линия на фиг. 3). 

 

С други думи, нагряването на повърх-
ността до 10 градуса изисква 230 W/m² 
или 230 / 10 = 23 W/(m²·K). 

 

Общо взето, при средно студени зимни 
условия, за нагряването на 1 m² открита 
площ до 1°С е необходима мощност от 
около 23 Watts. Или коефициентът за 
изчисляване на топлообмена за външни 
площи е прибл. 23 W/(m²·K) (понякога 
наричан αout – “алфа вън”). 

 

Само за пример, IEC 62395-2 предлага 
друга преценка за типичните топлинни 
товари използвани за топене на сняг 
(вижте таблица 1). 

Стойностите в таблица 1 под 250 W/m² 
трябва да се използват при ограничен 
кръг обстоятелства, например в страни 
с топъл климат или при техническа 
обосновка. Ниска отдавана мощност на 
нива от 150-200 W/m² може да не е 
достатъчна за топене на лед и сняг. 
 
При системи за топене на лед и сняг 
трябва да се препоръчват следните 
отдавани мощности: 

•  минимална – 250 W/m², 
•  оптимална – 350 W/m². 
 
Мощността на системите за топене на лед 
и сняг трябва да се проектира в съответ-
ствие с местните норми и разпоредби. 

Прибавяйте по 100 W/m² в следните 
случаи: 
•  ако проектната зимна температура 

за района е по-ниска от -15 °C; 
•  за всеки 1000 m надморска височина; 
•  ако нагряваната площ е с отделно 

стояща конструкция без изолация; 
•  ако средната скорост на вятъра в 

района е  >6 m/s; 
•  ако се изисква по-висока ефективност 

на системата; 
•  ако вали сняг при температури по-

ниски от -10°C. 
 

Забележка. Може да се препоръча при 
проектиране на системи за топене на лед 
и сняг отдаваната мощност да се пред-
види на максимално възможната стой-
ност. 
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Мощност, Мин.темп на въздуха 
W/m²

    
             за +3°C на повърхн. 

(αout  = 23 W/(m²·K)) 

250 -8 °C 

300 -10 °C 

350 -12 °C 

400 -14 °C 

550 -21 °C 

 

В таблицата по-долу са посочени препоръчителните стойности за мощност на единица площ в зависимост от местните 
климатични условия. 

 

Проектна температура, 
°C 

Град, 
напр. 

Препоръчана мощност на единица 
площ (W/m2) 

Темп.разлика ΔT въздух-повърхност, 
която може да се поддържа (°C) 

-5 Лондон 250 11 

-15 Виена, Пекин 350 15 

-25 Осло, Киев 400 17 

-35 Москва 500 21 

 
Минимална температура на топене 

 

Основната цел на системата против лед 
и сняг е разтопяването, т.e. да 
поддържа +3°C на повърхността. 
Отдаваната мощност трябва да е 
съобразена с най-ниската температура, 
при която ледът и снегът продължават 
да се топят и системата да се справя с 
основната си задача. В таблица 2 са 
показани някои топлинни мощности 
(W/m²) и температури, при които 
системата осигурява разтопяване на 
леда и снега, с други думи поддържа +3 
°С температура на повърхността 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2. Минимални температури на въздуха, 
за да настъпи топенето при някои мощности. 
Разликата ΔT между повърхността и въздуха се 
изчислява като мощността се дели на коефи-
циента на топлообмен 23 W/(m²·K). 

Например, ако са инсталирани 250 W/m², 

тогава системата за нагряване дава въз-

можност за топене на лед и сняг при тем-

пература на въздуха не по-ниска от  -8 °C 

(ΔT = 250/23 ≈ 11 °C). 

 
Обаче, ако температурата на околния въз-
дух е -12 °C например, тогава температу-
рата на повърхността ще бъде -1 °C, тъй 
като ΔT = -11 °C за отдавана мощност от 
250 W/m². Това означава, че системата ще 
консумира енергия за нагряване на повърх-
ността, но изобщо няма да топи леда и 
снега. 

 

4.2 Метод за инсталиране при наземни приложения 
 

4.2.1 Нагревателен кабел/рогозка втрадена в бетон 
 

Нагревателен кабел/рогозка положена в    
бетон или фундамент от пясък/фин чакъл. 

•  Препоръчва се кабелът да се полага 
на дълбочина най-малко 5 см от по-
върхността, когато се инсталира в 
бетон. Дебелината на бетона трябва 
да се определи в съответствие с 
местните стандарти и изисквания. 

•  Непременно трябва да захванете 
кабела/рогозката към основата, тъй 
като бетонът може да размести кабе-
ла при изливането му..

 

 
 
Бетон 

Нагревателен кабел/рогозка 

Крепежни елементи: DEVifast™, мрежа и др.  

Защитна тръба за сензора 

Бетон или пясък/ситен чакъл 

Долна основа от трошен камък или др.  

Земя 

•  Бетонната смес не трябва да съдър-
жа остри камъни, които могат да по-
вредят кабела. 

•  За втвърдяване на бетона са необхо-

дими 30 дни преди да нагревателните 

кабели да заработят. 
 

4.2.2 Нагревателни кабели/рогозки под настилка от бетонни блокчета/плочки 
 

Нагревателни кабели/рогозки положени 
в пясък или пясъчна смес. 
•  Специално внимание трябва да се 

обърне при инсталиране на нагрева-
телни кабели под блокчета/плочки, за 
да се избегне повреждане на кабелите. 

•  Площта трябва да бъде много добре 
подравнена и да няма камъни или 
други остри предмети по нея. 

•  Нагревателните кабели/рогозки трябва 
да се положат близо до настилката от 
плочки/блокчета, обикновено в пласт 
от пясък (на поне 2,5 cm под блокче-
тата/плочите). 

 

 
Бетонни блокчета/плочки 

Нагревателен кабел/рогозка 
Закрепване: DEVifast™, мрежа и др.  

Пясък или пясъчна смес 

Защитна тръба за сензора 

Долна основа от трошен камък или др.  

Земя 
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4.2.3 Нагревателни кабели/рогозки с афалтово покритие 
 

Нагревателни кабели/рогозки положени в 
защитен пласт. За информация относно 
инсталирането на кабели или рогозки под 
асфалтова настилка, моля вижте ръко-
водството за "Приложения за асфалтови 
настилки. Топене на лед и сняг”. 
•  Кабелите трябва да бъдат покрити с 

пъсяк или бетон (поне 2,5 cm) преди 
полагането на асфалта, за да се пред-
пазят от горещия асфалт. 

•  Изчакайте асфалтът да се охлади до 
130…140 ˚C. 

•  Строго се забранява полагането на 
асфалт директно върху стандартни 
кабели/рогозки. 

•  Минималната дебелина на асфалто-
вия слой трябва да отговаря на 
местните стандарти и изисквания. 

 
4.2.4 Нагревателен кабел/рогозка над изолационен пласт 

 
Нагревателни кабели/рогозки поло-
жени в бетонен защитен слой над 
термоизлация. 
•  Строго забранено е полагането на 

нагревателни кабели/рогозки напра-
во върху термоизолационния мате-
риал. 

•  Когато има термоизолационен слой 
трябва да се предвиди защитен 
пласт от бетон. 

•  При полагането на нагревателния 
кабел специално внимание трябва 
да се обърне той да не прониква в 
термоизолационния материал. 

 

 

4.3 Изолация 
 

Ползата от термоизолация е значителна    

при отделно стоящи конструкции като 

като рампи или мостове, стълбища и др.    
Поставянето на изолация на свободните 
страни на конструкцията трябва също да 
бъде обмислено. 

 
В този пример, мост широк 6 m е изложен 
на сняг при температура на въздуха -3 °C 
и страничен вятър със скорост 4,5 m/s. 
Изчислените приблизителни топлинни 
загуби надолу са представени в следната 
таблица. 

 

 
Асфалт, един или няколко слоя 

Бетон, пясък или подобен материал 

Наглевателен кабел/погозка 

Крепежни елементи: DEVifast™, мрежа или др.  

Защитна тръба за сензор 

Долна основа от трошен камък или др.  

Земя 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покритие (асфалт, паваж, бетон, други)  

Нагревателен кабел/рогозка 

Захващане: DEVifast™ и др.; мрежа (по избор)  

Защитна тръба за сензор 

Защитен бетонен пласт 

Термоизолация 

Долна основа от трошен камък или др.  

Земя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асфалт, един или повече пласта 

Защитен пласт от пясък или бетон 

Нагревателен кабел DEVIasphalt™ 

Крепежни елементи DEVIfast™ или мрежа за кабела 

Изолация 
Отделно стояща конструкция 

Температура на околния въздух 

 

Дебелина на Топлинна загуба 

изолацията надолу, % 

Без изолация 36 

20 mm 23 

50 mm 15 

100 mm 9 
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Терморегулатор Тип сензор 
Индекс на  

експл.разходи 

 
DEVIreg™ 850 

За температура  
и влажност на 

земята 

 
1 

 
DEVIreg™ 330 

Температура  
на земята 

(напр. +3 °C) 

 
1,2-1,4 

Референтна 
стойност 

Температура  
на въздуха 2-5 

 

4.4 C-C разстоянието и съответната мощност (W/m²) 
 

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

 
 
 
 

С-С 

Разстоянието C-C и съответстващата 

му мощност W/m² могат да се изчислят 

чрез формули – вижте Приложението. 
 

 
 
 
 
C-C разстояние, 

Мощностите за някои кабели при 

различни C-C разстояния за наземни 

системи за топене на лед и сняг са 

представени в таблицата: 
 

Плътност на нагряване, 
W/m² (230/400 V) 

cm DEVIflex™ 18T 

18 W/m 
 

DEVIbasic™ 20S, 
DEVIsafe™ 20T 

20 W/m 

DEVIsnow™ 30T, 
DEVIasphalt™ 30T 

30 W/m 

С-С 
 

 
 
 
 
 
 

Забележка! Диаметърът на огъване на 
нагревателните кабели трябва да бъде 
най-малко 6 пъти по-голям от диаметъра 
на самия кабел. 

 

4.5 Управление 

5  360 400  600 
 

 7,5 240  270 400 
 

10 - - 300 
 

12,5 - - 240 

 

Системите за топене на лед и сняг са 
различни и по тази причина изискват 
различни типове терморегулатори. 
Гамата от управляващи уреди е пред-
назначена за системи на открито и 
включва следното: 
 Терморегулатори с температурен 

сензор – DEVIreg™ 330 (5…45  °C), 

DEVIreg™ 610; 

•  Регулатор с интегрирани сензори за 

температура и влажност – DEVIreg™ 

850. 
 

За регулирането на по-опростени или 
с ниска мощност системи – до около  
5 kW се препоръчва терморегулатор с 
жичен температурен сензор. 

 

За управление на системи с мощност 
до 10 kW се препоръчва регулатор/кон-
тролер със сензори за температура и 
влажност. Това решение трябва да се 
използва при всякакви малки системи, 
където приоритетът е осигуряване на 
оптимална мощност. 

 

Жичният температурен сензор обикно-
вено се инсталира в тръба в близост до 
нагревателен кабел (“в земята”).Термо-
регулатор DEVIreg™ 330 (5…45  °C) с 
приспособление за монтаж на релса по 
DIN се препоръчва като стандартно 
решение. Може да се използва също и 
DEVIreg™ 610, IP44 за монтаж на стена 
или тръба. 

 

Като опция, за регулиране на малки 
площи в близост до частни къщи и др. 
може да се използва стаен терморегу-
латор за монтаж на стена DEVIreg™ 130. 

Моля, внимателно изберете правилното 
място за инсталиране на терморегулато-
ра, като имате предвид, че това е стаен 
термостат с клас на защитеност IP20. 
 

За регулиране на системи за топене на 

лед и сняг на оптимална мощност се 

препоръчва регулатор/контролер 

DEVIreg™ 850 с интегриран сензор за 

температура и влажност. Ние препоръч-

ваме този регулатор за инсталации с 

мощност над  10 kW или за някакви по-

малки инсталации, при които се предпо-

чита използване на оптимална мощност. 
 
 

A 
 
 
 
 
 

 
B 

B 
 

 

Сензорът за температура на земята е 

снабден с 15 m кабел за свързване към 

регулатора. Дължината на кабела може 

да бъде пригодявана в съответствие с 

инструкцията за монтаж. 
 

В сравнение с инсталациите с обикно-
вено измерване на температурата на 
земята, този регулатор осигурява въз-
можност за намаляване на разхода на 
енергия с до 40%. 

Настройване на температурата. 
 
Температурният сензор е монтиран под 
повърхността близо до нагревателния 
кабел, където е „по-топло" отколкото на 
повърхността. Това дава възможност за 
настройване на желана температура: за 
всеки 1 cm под повърхността трябва да 
се настрои на около +1,5 °C или прибл. 
1,5 °C/cm. 
 
Например, ако сензорът е монтиран под 
настилка с дебелина 10 cm, настройката 
на температурата трябва да бъде: 
1,5 °C/cm · 10 cm = 15 °C. Имайки пред-
вид, че необходимата температура на 
повърхността е +3 °C, терморегулаторът 
трябва да се настрои на 15 °C + 3 °C = 
18 °C. Ето защо не се препоръчва да се 
използва DEVIreg™ 330 с температурен 
обхват -10…  +10 °C, тъй като не е въз-
можно температурата да се настрои на 
повече от +10 °C. 
 

Експлоатационни разходи 
 

Експлоатационните разходи в голяма 
степен зависят от това как се регулира 
системата. DEVIreg™ 850 е много по-
ефективно решение, тъй като сензорът 
за влажност дава възможност систе-
мата да се включва в режим на изчак-
ване при сухо време. 
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4.6 Проектиране на системата 
 

Обикновено системата се проектира като 
се вземе предвид наличното електроза-
хранване. Ако има ограничения за елек-
трозахранването, тогава: 
•  Намалете площта, която ще се нагря-

ва, напр. чрез отопляване на коловози 
за гумите вместо целия подходен път. 

•  Разделете площта на 2 зони и задайте 
приоритет посредством DEVIreg™ 850 
или напр. 2 DEVIreg™ 330 (5…45°C). 

•  Инсталирайте препоръчителната ми 
нимална мощност W/m², като имате 
предвид, че процесът на разтопяване 
ще се забави. 

•  Не инсталирайте по-ниска мощност 
(W/m²) от препоръчителната на места, 
където се оттича вода, напр. пред 
нагрявани стъпала. 

 

Ако системата за топене на сняг е ораз-
мерена на по-ниска мощност, напр. по-
ради ограничения в електрозахранва-
нето, системата ще реагира по-бавно и 
ще бъде по-неефективна. Това се ком-
пенсира с по-висока температура, но се 
повишават експлоатационните разходи. 

 

Ако системата бъде свръхоразмерена, 
тя ще реагира по-бързо и ще бъде по-
ефективно. За намаляване на температу-
рата в режим на изчакване и експлоата-
ционните разходи може да се използва 
DEVIreg™ 850. 

 

Пример 1. 

Павирана пешеходна пътека 
 

Система за топене на лед и сняг трябва 
да разтопява снега от пешеходна пътека 
2 x 10 m покрита с паважни блокчета 
върху мясък. Захранващото напрежение 
е 400 V. Може да се изберат нагревател-
ни рогозки поради опростеното им 
инсталиране. 

 

Мощността на нагревателните рогозки 
е 300 W/m² (почти оптималното ниво на 
мощност – вижте 4.1). 

Обща мощност: 300  · (2 · 10)  = 6000 W. 

Може да изберете 2 рогозки DEVIsnow™ 

300T 400 V (широки 1 m): 4250 W 

(1x14,8 m) + 1770 W (1x6 m) = 6020 W 

(24,8 m²) . 
 

Алтернативно може да се избере нагре-
вателен кабел DEVIsnow™ 30T 400 V с 
разстояние C-C = 10 cm (300 W/m²): или 
5770 W (190 m, 19 m²) или 6470 W (215 
m, 21,5 m²). 

 

Когато се избере терморегулатор 

DEVIreg™ 330 (5…45  °C) със сензорен 

кабел положен в земята, като опция 

може да се избере DEVIreg™850 с два 

сензора за земята. 

Пример2. 

Подходен път към гараж на частна 
къща. 
 

Данни: размери на пътя – дължина 10 m, 

ширина 2 m; дебелина на настилката – 6 

cm; захранване – 230 V; ограничение за 

присъединяване на мощности. 
 

Поради ограничението в електрозахран-

ване трябва да се препоръча инстала-

ция с нагревателен кабел само за два 

коловоза за гумите, вместо за целия 

подходен целия път. Ширината на 

коловоза за гумите е 0,5 m. 
 

1. Избор на кабел. За тази инсталация 

може да се използва например 

двужилен кабел DEVIflex™ 18T (виж 

раздел 3). За да се съобразите с 

препоръчаната в 4.1 мощност от 350 

W/m² трябва да се избере C-C раз-

стояние = 5 cm, което осигурява кон-

кретната мощност от 360 W/m² (виж 

Приложение A.1). 

 
2. Изчесление на площта за инстали-

ране на кабела: 

10 m · 0.5 m · 2 коловоза = 10 m². 

 
3. Изчисляване на общата мощност 

на системата: 

10 m² · 360 W/m² = 3600 W. 

 
4. Избор на мощност/дължина на 

кабела. 

Кабел DEVIflex™ 18T с 3600 W мощ-

ност не съществува (вижте каталота 

на DEVI), затова трябва да използ-

вате два кабела с обща мощност 

около 3600 W, т.e. кабели с мощност: 

3600 / 2 = 1800 W. Такава мощност 

може да се осигури например с 

DEVIflex™ 18T – 90 m, 1625 W, 2 

броя. Общата мощност на двата 

кабела ще бъде 3250 W, което с 

малко под изчислената стойност, а 

при разстояние C-C = 5 cm нагрява-

ната площ е приблизително 9 m². 

Другият вариант е да изберете два 

DEVIflex™ 18T – 105 m, 1880 W с 

обща мощност 3760 W. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 m 

Забележка. Ако подходният път към 
гаража има дренажен канал за водата, 
трябва да се инсталират поне две 
линии кабел по неговата дължина и 
това трябва да се вземе предвид при 
избора на кабел. 

 

5. Лента за прикрепване. Кабелът може 
да се закрепи например с DEVIfast™. 
Инсталационната стъпка обикновено е  
50 cm и дължината на лентата може да 
се изчисли като отопляваната площ се 
умножи по 2, което прави 10 m² · 2 = 20 
m инсталационна лента DEVIfast™. 

 
6. Избор на терморегулатор. Тъй като 

мощността на системата е малка – под 
препоръчаните 10 kW (вижте 4.3), мо-
жете да изберете “обикновен” DEVIreg™ 
330 (5... 45 °C) с жичен температурен 
сензор, които се инсталира в цемята. 
Трябва да се избере подходяща схема 
на свързване – с или без контактор. 
Мощността на два кабела по 90 m  е 
3250 W, което позволява те да бъдат 
свързани към един DEVIreg™ 330 за 
макс. 3680 W, следователно не е необ-
ходим допълнителен контактор. Мощ-
ността на два кабела по 105 m е 3760 
W, което не позволява те да бъдат 
свързани към един DEVIreg™ 330, така 
че трябва допълнителен контактор. 

 

7. Изчисляване на настройките на 
терморегулатора (вижте 4.3). Дълбо-
чината на инсталиране на жичния 
температуран сензор е 6 cm и за да се 
поддържа температура на повърхност-
та +3 °C трябва да бъде настроена 
следната стойност: 
1,5 °C/cm · 6 cm + 3 °C = 12 °C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 m 
 

 
 

10 m 

Табло 
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2 

9 

5. Инсталиране 
 

 

5.1 Общи указания за безопасност 
 
 
 
 

 

! 
 
 
 

 
Никога не режете и не скъсявайте 

нагревателните елементи. 

 
•  Срязването на нагревателния кабел 

прави гаранцията невалидна.  
•  Захранващите проводници могат да 

се скъсяват според потребностите.  

 
Елементите трябва винаги да се инста-
лират в съответствие с местните строи-
телни разпоредби и правилници за 
опроводяване, както и с инструкциите за 
правилно инсталиране и настоящото 
ръководство. 

 
•  Всякакви други инсталации могат да 

попречат на функциите на елемента и 
да създават риск за безопасността и 
също обезсилват гаранцията. 

•  Непременно внимавайте елементите, 
ненагряващите присъединителни 
проводници, кутиите за свързване и 
другите електрически компоненти да 
не влизат в допир с химикали или 
запалими материали по време на или 
след монтирането им. 

Елементите винаги трябва да се свърз-
ват от правоимащи електротехници 
използвайки фиксирани съединения. 
 
•  Изключете всички захранващи вери-

ги както преди инсталирането, така и 
по време на обслужване. 

•  Крайният потребител не трябва да 
има пряк достъп до съединението към 
енергоизточника. 

•  Екранировката на всеки нагревате-
лен кабел трябва да бъде заземена в 
съответствие с местните електротех-
нически правилници и да бъде свър-
зана към прекъсвач за диференциал-
нотокова защита (RCD). 

•  Препоръчителната номинална стой-
ност за задействане на ДТЗ е 30 mA, 
но може да бъде до 300 mA, където 
капацитивни утечки могат да доведат 
до досадни изключвания. 

•  Нагревателните елементи трябва да 
бъдат свързани посредством изола-
ционен прекъсвач, който да прекъсва 
всички фази. 

•  Елементът трябва да бъде снабден с 
правилно оразмерен предпазител или 
прекъсвач, напр. 10/13 A за присъеди-
нителен кабел 1,5 mm² и 16/20 A за 
присъединителен кабел 2,5 mm². 

Наличието на нагревателен елемент 

трябва: 

•  да бъде ясно обозначено чрез поста-
вяне на предупредителни знаци или 
маркировки при съединението на 
захранването и/или по протежение на 
захранващата верига, на места където 
ясно да се вижда; 

•  същото да бъде отразено в електро-

техническата документация след 

монтажа. 

 
Никога не надвишавайте максималната 

концентрация на нагревателна мощност 

(W/m² или W/m) за конкретното 

приложение. 

 
 

 
 

 

4 
 

1  T 

RCD 

I≤30 mA 
 

 

3 

1.  Предпазител 
2.  ДТЗ (RCD) 
3.  Изолационен прекъсвач 
4.  Терморегулатор 
5.  Кабелна тръба 
6.  Сензор 
7.  Съединителна муфа 
8.  Екранировка на кабела 
9.  Нагревателен кабел 

 
 

5 6 
  TS 

 

 

7 8 
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5.1.1 При извършване на монтажа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подгответе добре монтажната площад-

ка като отстраните всички остри пред-

мети и я почистите от прах и други 

замърсявания. 

Редовно измервайте омичното съпро-

тивление и съпротивлението на изола-

цията, най-малко преди, по време на и 

след инсталирането. 

Не инсталирайте нагревателни елементи 

под стени и неподвижни препятствия. 

Необходимо е мин. 6 cm отстояние. 

Внимавайте елементите да не допират до 

изолационни материали, други източници 

на топлина и дилатационни фуги. 
 
 
 
 
 

 
 

Нагревателните елементи не трябва 

да се допират или кръстосват помежду 

си или с други нагревателни елементи 

и трябва да са равномерно разпреде-

лени върху съответната площ. 

Елементите и особено съединенията 

трябва да бъдат защитени от напре-

жение и опън. 

Температурата на елементите трябва да 

се регулира и не трябва да работят при 

околна температура по-висока от 10 °C в 

приложения на открито. 

 

 
 

5.1.2  Планиране на монтажа  
 

Начертайте схема на инсталацията, 
на която да се вижда: 

• разположението на елементите; 

• присъединителните крайща и 
съединенията; 

• разпределителните кутии / кабелни 
шахти (ако има такива); 

• сензорите; 

• съединителните кутии; 

• термостати/регулатори. 

 
Запазете схемата  

• Информацията за точното място на 
тези компоненти улеснява открива-
нето и ремонта на неизправни еле-
менти впоследствие. 

Моля спазвайте следното: 

• Спазвайте указанията за безопасност. 

• Съблюдавайте правилното правилната 
монтажна стъпка (С-C разстояние меж-
ду кабелите и необходимото разстояние 
между рогозките. 

• Спазвайте изискваната дълбочина на 
инсталиране и евентуалната механична 
защита на ненагряващите присъедини-
телни кабели в съответствие с местните 
разпоредби. 

• При инсталиране на повече от един 
нагревателен елемент никога не свърз-
вайте елементите в последователност, 
а прекарайте всички ненагряващи при-
съединителни кабели успоредно до 
съединителната кутия. 

• При кабели с единичен проводник и 
двата присъединителни краища трябва 
да се свържат към съединителната 
кутия. 
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5.2 Монтаж 
 

5.2.1 Подготовка на мястото за монтаж  •  Омичното съпротивление трябва 
да бъде в рамките на  -5 to +10 % 
от посочената в етикета стойност. 

•   Съпротивленитето на изолацията 
трябва да бъде >20 MΩ след една 
минута при мин. 500 V DC. 

6.2.3  Обобщение за монтажа  

 
 
 
 
 

 

Почистете всички следи от стари инста-

лации, ако има такива. 

 
•  Уверете се, че монтажната повърх-

ност е равна, стабилна, гладка, суха 
и чиста. 

•  Ако е необходимо попълнете пролу-
ките около тръби, дренажи и стени. 

•  Не трябва да има никакви остри ръ-
бове, замърсявания или чужди тела. 

 

 
5.2.2 Инсталиране на нагревателните 

елементи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не се препоръчва да инсталирате нагре-

вателните елементи при температури 

по-ниски от -5 °C. 
 

При ниски температури нагревателните 
кабели се втвърдяват. Свържете кабела 
/ рогозката към мрежата за кратко 
време  (няколко минути). Кабелът или 
рогозката трябва да бъде развита по 
време на този процес! 

 

Измерване на съпротивлението 
Измервайте, проверявайте и записвай-
те съпротивлението на елемента по 
време на инсталирането. 

 

•  След разопаковането. 
•  След закрепване на елементите. 
•  След приключване на инсталацията. 

 

Ако омичното съпротивление и съпро-
тивлението на изолацията не съответ-
стват на посочените в етикета прикре-
пен към продукта и транпортната кутия 
на продукта, този елемент трябва да 
бъде заменен. 

 
 
 
 
 
 

Спазвайте всички указания и напът-
ствия посочени в раздела на обща 
безопасност и правилно монтиране. 
 

Нагревателни елементи 
•  Разположете нагревателния елемент 

така, че да е на поне на половин С-С 
разстояние от евентуални препят-
ствия. 

•  Hагревателните елементи трябва ви-
наги да бъдат в добър контакт със 
средата разпространяваща топли-
ната (напр. бетон). 

•   Когато използвате нагревателни 
рогозки, прикрепвайте ги здраво към 
земята, някои рогозки са покрити с 
лепило, което се захваща добре към 
почистена и грундирата повърхност. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нагревателни рогозки 
•  Винаги разгъвайте нагревателните 

рогозки така че нагревателните 
кабели да са отгоре. 

•  Когато нагревателната рогозка стигне 
до границата на площта, срежете 
подплатата/мрежата и обърнете ро-
гозката преди да я развиете обратно. 

 

Удължаване на присъединителните 
ненагряващи кабели (краища) 
•  Избягвайте удължаване на присъеди-

нителните кабели по възможност. 
Свързвайте присъединителните 
краища напр. към разпределителни 
кутии или кабелни шахти. 

•  Съобразявайте загубата на мощност 
при удължаване на присъединител-
ните кабели с местните разпоредби и 
правилата за опроводяване. 

Подгответе площадката за монтажа с 

принадлежностите за закрепване 

DEVIflex™ и / или арматурна мрежа. 

 
Поставете тръба за сензора с Ø 16-20 
мм изработена от термоустойчив мате-
риал, напр. метал. Поставете тръба за 
подземен сензор DEVIreg™ 850, ако ще 
има такъв. 
 
Разположете присъединителните краи-
ща и съединенията на сухо място. 
Уплътнете всички преминавания през 
стени или подобни конструкции. Поста-
вете предупредителна лента над 
захранващите кабели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

След полагане на павета или изливане на 
бетон/афалт, монтирайте външните сен-
зори и прокарайте кабелите им в съот-
ветствие с инструкцията за сензорите 

 

Термостатът/регулаторът The DEVIreg™ 
трябва да се пусне в действие както е 
указано в ръководството за инсталиране 
и да се настрои когато местните условия 
се различават от фабричните настройки. 
 

Преди всеки сезон проверявайте изправ-

ността на командното табло, термоста-

тите и сензорите. 
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5.3 Предпазни мерки 
 

Непременно почистете площта от камъни 

и предмети с остри ръбове. 
 

 
 

Пазете нагревателните кабели от силни 
удари или натиск с гребла, лопати, виб-
ратори или валяци. 

Уверете се, че всички кабели завиват 

към електрическите табла, към които 

ще бъдат свързани. 

 
Не забравяйте, че кабелът винаги тряб-

ва да бъде напълно покрит, за да се 

избегнат въздушни пролуки. 
 

 
 

За втория пласт асфалт трябва да се 

използва валяк с максимално допустимо 

тегло 500 кг. 

 
Не трябва да се допуска преминаването 

направо през кабелите на тежки камио-

ни или асфалтиращи машини, тъй като 

конструкцията на кабела е предвидена 

за максимално механично натоварване 

от 2000 N. Това веднага би довело до 

повреда на кабелите. 

5.3.1 Важно 
 

Всички електрически съединения трябва 

да се направят от правоимащи лица в 

съответствие с местните разпоредби. 

 
При удължаване на присъединителни 

краища имайте предвид: 

•  Че има макс. 5% загуба на потенциална 

мощност от цялата дължина на присъе-

динителния край. 
 

•  Че токовите загуби от утечки на цялата 

инсталация са по-малко от 1/3 от ниво-

то за задействане на прекъсвача за 

ДТЗ (RCD). 

 
Използването на термостат контроли-

ращ температурата на земята е задъл-

жително. 

 
Не обръщайте ръчни колички като ти 
подпирате направо върху кабелите. 

 

Захванете кабелите към подлежащата 
структура през малки разстояния, за да 
сте сигурни че кабелът ще си остане в 
правилното положение. 

 

Препоръчително е да свържете зумер 
или друго устройство към кабелите, 
което да подава алармен сигнал, ако 
случайно все пак се случи някакъв 
инцидент по време на инсталирането 
независимо от всички предприети 
предпазни мерки и кабелът бъде 
повреден. В такъв случай ще има 
възможност бързо да бъде отстранен 
проблема при възможно най-малко 
разходи и закъснение. 
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6. Приложения 
 

 

A.1. Растоянието C-C и съответната мощност W/m² 
 

Разстоянието С-C е отстоянието от 

среда до среда между кабелите (поня-

кога наричано инсталационна стъпка 

или разстояние от кабел до кабел). 

 
Препоръчваме при инсталирането на 

нагревателни кабели да се използват 

монтажни ленти DEVIfast™. Тези ленти 

са предназначени за захващане на 

кабелите през разстояния от 2,5 cm, за 

да се гарантира спазването на C-C 

разстоянието от напр. 5 cm, 7,5 cm, 10 

cm, 12,5 cm и т.н.. 

 
За изчисляване на C-C разстоянието 
могат да се използват различни 
формули: 

1) Въз основа на дължината на кабела 

Пример 1 

За проект по обновяване избираме 

кабел DEVIflex™ 10T (специфичната 

му мощност е 10 W/m). Ако необходи-

мата мощност е 120 W/m², разстояние-

то С-С, изчислено по формула №2 е: 

 

C - C =  
10 W/m · 100  cm/m  

= 10,35 cm. 
20 W/m² 

Пример 2 

Кабел DEVIflex™ 18T, 535 W, с дъл-

жина 29 m трябва да се инсталира в 

баня с отоплявана площ 3 m². 

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

 

C - C =  
3 m² · 100  cm/m  

· 100  cm = 10,35 cm. 
29 m 

 
Ако използваме монтажни ленти 

DEVIfast™ за захващане през равно-

мерни разстояния от 2,5 cm, можем да 

инсталираме нагревателните кабели с 

С-С разстояние между тях 10 cm. 

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

·     = 100 cm. 
Дължина на кабела [m] 

 
2) Въз основа на специфичната мощ-

ност на кабела и мощност на m²: 

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

Мощност на m² нагрявана площ [W/m²] 

 

 
C-C разстояния и съответстващите им мощности на m² за накои линейни мощности на нагревателните кабели. 

 
 
 

C-C раз-
стояние, 

cm 

Отдавана топлинна мощност на някои нагревателни кабели DEVI за 230* или 400* V,  

W/m², 

6 W/m 10 W/m 18 W/m 20 W/m 30 W/m 
DEVIflex™ 10T, 

DEVIflex™ 6T DEVIcomfort™ 10T, 

DEVIbasic™ 10S 
DEVIflex™ 18T DEVIflex™ 20T, 

DEVIbasic™ 20S 

DEVIsnow™ 30T, 
DEVIasphalt™ 30T 

5 120 200 360 400 600 

7,5 80 133 240 270 400 

10 60 100 180 200 300 

12,5 48 80 144 160 240 

 
Препоръчва се за 

системи за топене на 

лед и сняга и против 

замръзване. 

15 40 67 120 133 200  Препоръчва се за 
комфортно подово 

17,5 34 57 103 114 170 

20 30 50 90 100 150 

22,5 26 45 80 89 133 

25 24 41 72 80 120 
 

Обикновено се използват за директно подово отопление 

или директно 

подово отопление. 
 

 
Нагряване на 

повърхности и др. 

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

 
2

 m
 

A.2. Монтажни елементи 
 

Ако искаме да изчислим дължината на 

монтажната лента (напр. DEVIfast™, 

DEVIclip™ CC, Montagestege™), най-

напред трябва да определим 

разстоянието между монтажните 

ленти. 

 
При инсталиране в бетон, където 

кабелът е покрит с 3 cm бетон или 

повече, а разстоанието C-C надвишава 

10 cm, препоръчителното разстояние 

между монтажните ленти е 0,5 m. 

 
При тънки конструкции, където кабелът 

е покрит с 1-2 cm саморазливна 

замазка и C-C разстоянието е 10 cm 

или по-малко, препоръчителното 

максимално разстояние между 

монтажните ленти е 25 cm. 

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

 
 
 

Дължина на монтажната лента [m] = 

 
 

 
Пример 

Нагряваната площ е: 

1 m x 2 m = 2 m². 

 
Ако инсталираме монтажни ленти 
DEVIfast™ успоредно на стена 1 m (вж. 
фиг. 1) и разстоянието между монтаж-
ните ленти DEVIfast™ е 0,5 m, ще е 
необходимa монтажна лента със след-
ната дължина: 

  2 m²   
+ 1 m = 5 m. 

0,5 m 
 
Ако инсталираме монтажни ленти 
DEVIfast™ успоредно на стена 2 m (вж. 
фиг. 2) и разстоянието между монтаж-
ните ленти DEVIfast™ е 0,5 m, ще е 
необходимa монтажна лента със след-
ната дължина: 

  2 m²   
+ 2 m = 6 m. 

0,5 m 
 

Както виждаме от този пример, дължи-
ната на монтажната лента може да 
варира, въпреки че площта и разстоя-
нието между монтажните ленти остава 
същото. 

 
 

1 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1 - Монтажна лента инсталирана 

успоредно на стена 1 m. 

 
1 m 

=  
Нагрявана площ [m²]  + Lw [m]  

Разстояние между монтажните ленти [m]    

 
Lw

 
 e дължината на стената успоредна 

на монтираните ленти. 
 

 
 
 

Фиг. 2 – Монтажна лента инсталирана 

успоредно на стена 2 m. 

 
 
 
 

1 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захващане на нагревателния кабел върху монтажна лента DEVIfast™. 
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A.3. Инсталиране на жичен сензор 
 

Независимо от типа на системата 

винаги се препоръчва да се инста-

лира жичен сензор за земята или 

интегриран сензор зa влага и тем-

пература на земята. 

 
Преди инсталирането на рогозка или 

кабел за външно подгряване, опреде-

лете подходящо място за съедине-

нията (на закрито или открито) и издъл-

байте ниша в стената за монтиране на 

монтажна/съединителна кутия. Издъл-

байте канал в стената от съединител-

ната кутия до земята за присъедини-

телния кабел (захранващия «студен» 

край) на нагревателния кабел и за 

тръбата за температурния сензор. 

 
Жичните сензори обикновено се 

инсталират в гофрирана пластма-

сова тръба с диаметър 10-20 mm. 

Тръбата се полага по дължината на 

канала в стената и по подложката 

на площта, която ще се отоплява. 

Тази тръба трябва да достигне до зоната 

на нагревателните кабели, поне на 0,5-

1 m навътре в нея (виж. илюстрацията 

по-долу). Tръбата трябва да позволява 

възможност за лесна подмяна на жич-

ния сензор (смяна на вложката) през 

отвора на монтажната кутия. 

 
Там, където тръбата е огъната между 

земята и стената, минималният радиус 

на огъване е 6 cm (маркиран с R1 на 

фигурата). Трябва да направите плавно 

прегъване на гофрираната тръба на 

мястото, където преминава от стената 

към земята. 

 
Краят на тръбата трябва да се 

уплътни, за да се избегне навлизане 

на бетон в нея (маркировка A на фи-

гурата). Тръбата, съответно сензорът 

трябва да се позиционира в средата 

на отворен край на кабелния контур и 

обикновено на същото ниво или 

малко над нагревателните 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 земята 

за захранващия «студен» край на кабе-

ла и за муфата. 

 
Кабелът на сензора може да се удължа-
ва до необходимата дължина, като се из-
ползва кабел със сечение мин. 0,75 mm². 
 
След като инсталирате жичния темпе-

ратурен сензор, препоръчваме ви да 

измерите съпротивлението. 

 
За информация относно инсталиране 

на интегриран сензор за температура и 

влага на земята вижте съответната 

инструкция за инсталиране. 

 
 
 
 
 

Към електрическото табло 
 
 
 
 
 
 
 

 

Захранващ кабел Удължителен кабел за сензора 

 
Съединителна кутия 

 
Нагревателен кабел, 

захранващ проводник 

Жичен сензор 

 
 

R1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сензорът трябва да се инсталира между два нагревателни кабела и за предпочитане малко над тяхното ниво. 
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A.4. Общи указания за инсталацията 
 

Инсталирането на нагревателни кабели 
и терморегуратори трябва да е в съот-
ветствие с общите и местните норма-
тивни документи. Присъединяването на 
кабелите и терморегулаторите трябва 
да се извършва само от правоспособни 
електротехници и да се свържат към 
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 

продмети, 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 кабел-

ния контур. На местата между пода и 

стената, където тръбата е огъната, 

минималният радуис на огъване тряб-

ва да бъде 6 cm. 

 
Краят на тръбата трябва да се уплътни, 

за да се предотврати навлизането на 

бетон. Ако случайно кабелът бъде 

повреден 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 поме-

щението. 

 
Съпротивленията на нагревателния 

кабел и на жичните сензори трябва да 

се измерват преди, по време на и лед 

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 темпе-

ратура може да се повиши твърде 

много, което да стане причина за 

неизправност на кабела. 

При ниски температури (под 5°C) кабе-
лът може да стане много труден за бора-
вене поради втвърдяване на пластма-
совия кожух. Този проблем може да се 
преодолее като се свърже кабела към 
захранването за кратко време. За тази 
цел КАБЕЛЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗ-
ВИТ! Когато кабелът отново стане гъв-
кав, електрозахранването трябва да се 
изключи. Не се препоръчва да се полагат 
кабели при температури под -5°C. 

 
Нагряването не трябва да се включва 
преди бетонът да се е втвърдил оконча-
телно. Това отнема приблизително 30 
дни при бетона, а при формовъчни смеси, 
лепило за плочки и други обикновено 10-
15 дни. Много важно е старателно да се 
спазват препоръките и указанията на 
производителя 
 
Оставяйте мин. 5 cm свободно простран-
ство между неподвижните предмети и 
повърхността на пода/земята под тях, 
където са инсталирани нагревателните 
елементи. 
 
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 изложен на пряка слън-
чева светлина. 
 
Такъв терморегулатор с температурен 
сензор трябва да се монтира на висо-
чина около 1,5 m (0,8-1,8 m) над земята. 
 
За да си осигурите правилно и лесно 
инсталиране на нагревателните кабели 
можете 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 ще бъде 5, 7,5, 

10, 12,5, 15, и т.н. 
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7. Референтни проекти 
 

 
 
 

РОЗАДОЛ БРАТИСЛАВА 

Братислава, Словакия 

 
Предназначение на системата DEVI: 

Топене на леда и снега по входната 

рампа на подземен гараж. 

 
Размери на обекта: 

400 m². 

 
Продукти: 

• DEVIflex™ 18T; 

• DEVIreg™ 850. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CINEPLEXX (КИНО),  

Хьоенемс, Австрия. 

 
Предназначение на системата DEVI: 

Външно отопление на стълбището към 

входа. 

 
Размери на обекта: 

89 m² отоплявана площ с 86 броя рогозки. 

 
Продукти: 

•   DEVIsnow™ 300T, 400 V; 

•   DEVIreg™ 850. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Интелигенти решения 

с дълготраен ефект 

Посетете devi.com 


