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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. Считано 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 певече от 
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 осъществява във Франция и Полша, а 
централното управление на компанията се намира в Дания. 
 
 
 

Хладилни складове, ледени площадки и др. подобни 
Настоящото ръководство за проектиране представя препоръките на DEVI 
за проектиране и инсталиране на системи за предотвратяване на 
увреждания от замръзване, защита от обледяване на врати в хладилни 
складове, замръзване на дренажни тръбопроводи и противопожарни 
спринклерни системи и тръби. 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. 

 

ISO 9001 TS 16949 
 

ISO 14001 PED 
 

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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Обща 
информация 

 
 
 

В хладилните складове, ледените 
стадиони и други подобни съоръже-
ния температурата винаги е между –
20 и –30 °C. Колкото и добре да е 
изолиран подът обаче се случва да 
прониква студ. Това означава, че 
материалите които са в контакт с 
почвата, като фундаментите и подо-
вите пространства, ще поглъщат 
студа и земята ще замръзне. Водата 
съдържаща се в почвата ще промени 
обема си превръщайки се в лед и 
може да стане причина за значител-
ни щети вследствие на ерозията от 
замръзването. 

 
Освен това, в райони където много 
студен сух въздух се среща с топъл 
влажен въздух, влагата съдържаща 
се в топлия въздушен поток може да 
се кондензира по студената повърх-
ност и да се превърне в лед. Ледът 
допринася за нежелано замръзване 
на такива елементи като врати или 
каси на дограмата и може да повре-
ди конструкцията на вратата и 
уплътнителните ленти, което да ста-
не причина за недобро уплътняване 
при затваряне и да доведе до по-
висок разход на енергия и т.н. Друг 
проблем, който възниква в дренаж-
ната система на хладилното обо-
рудване е замръзването на конден-
за, което не позволява водата да се 
оттече свободно. 

 
DEVI предлага надеждни и енер-
гийно ефективни кабелни отопли-
телни системи за предотвратяване 
образуването на лед и предпазва 
вратите, дренажните тръби и проти-
вопожарните тръбопроводи от за-
мръзване. DEVI доставя различни 
такива системи в страни от петте 
континента в продължение на много 
години. 

 
 
 
 
 
 

 
Преимущества 

 
 
•  Елиминира риска от увреждане на фундамента – 

образуване на лед в самия фундамент, което може да 
доведе до такива проблеми като неконтролирано измест-
ване или надигане на основите на сградата и да причини 
щети по нейната конструкцията. DEVI предотвратява 
настъпването на щети от увеличаването на обема 
вследствие на замръзване в търговски хладилни 
помещения и стадиони с ледени пързалки като 
елиминира условията за образуването на лед. 

 

•  Инвестиционна сигурност – намалява възможността да 
настъпи загуба на наличност съхранявана в хладилни 
помещения или за щети по сградата в следствие на на 
увреждане на фундамента. 

 

•  Намалява загубите на енергия – безпроблемно 
функциониране на вратите, защита на конструкцията и 
предотвратяване на енергийни загуби поради недобро 
уплътняване на вратите при затваряне. 

 

•  Безопасност на работната среда – предотвратява 
хлъзгавост на пода и осигурява защита от замръзване на 
противопожарни тръбопроводи и спринклерни системи. 

 

•  Енергоспестяващо решение – DEVI използва съвре-
менни уреди за управление и регулиране, осигуряващи 
икономия на енергия чрез минимизиране на времето за 
работа на системата, като същевременно се поддържа 
подходящата температура на фундамента, за да се 
предотврати замръзването му. 

 

•  Спестява пространство – в сравнение с алтернативни 
решение, системата на DEVI е по-опростена, по-лесна за 
проектиране и изпълнение и не изисква допълнително 
пространство. 

 

•  По-ниски първоначални разходи – конкуретоспобно 
решение с над 50% по-ниска цена на системата в 
сравнение с решението с циркулираща течност (гликол) в 
тръби вградени в основата. 

 

•  No Environmental Concerns – електрическите отопли-
телни системи DEVI не създават никакви опасности за 
околната среда, например утечки на гликол в почвата. 
Системите DEVI използват електрически нагревателни 
кабели вместо смес от вода и гликол. 

 

•  Най-ниска цена на придобиване – 20 години пълна 
гаранция от Danfoss Group и 50 години живот предвиден 
за всички серийни нагревателни кабели DEVI. 
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1. Система против разширение поради замръзване 
 
 
1.2. Описание на системата 

 
Главната цел на нагряването при сис-
темата против разширение в след-
ствие на замръзване е да осигури 
предпазване на пода от замръзване в 
помещения, където температурата 
постоянно се поддържа под нулата 
(хладилни складове, стадиони с 
ледени пързалки и други подобни. 

 
В такива случаи е необходимо да се 
инсталира вътрешна система за за-
щита от замръзване и вграждането на 
електрически нагревателни кабели в 
бетонния под е решение, което ще 
предотврати разширението вслед-
ствие на замръзване. Замръзването 
на влагата в плочата на пода може да 
причини напуквания, повреди на опор-
ни конструкции и фундаменти. В таки-
ва случаи е необходимо подово отоп-
ление, за да се избегне замръзването 
или други свързани с него проблеми и 
да се предпазят фундаментните кон-
струкции от разрушаване. 

 
Нагревателният кабел в такъв случай 
се поставя под изолацията на глав-
ния под на хладилния склад, обикно-
вено в пясъчния насип или в бетон-
ната замазка. 

 
С цел по-голяма сигурност трябва да 
се инсталират две успоредни нагре-
вателни системи (главна и резервна). 

 
Разширение при 
замръзване 
 
Тъй като температурата на поч-
вата под хладилната инсталация 
спада под нулата, влагата съдър-
жаща се в почвата замръзва и се 
разширява значително. 
 
Образуването на лед води до на-
пукване на пода и изменение на 
нивото му или “надигане“. 

 
 
 
 
Образуването на лед може да повдига 
колони, да събаря фундаментни стени 
и да разцепва покриви. Почти всички 
части на хладилния склад могат да 
бъдат ремонтирани докато основната 
част от пространството може все пак 
да се използва за съхранение, но това 
не се отнася за пода. 
 

Проблемът не може да бъде решен 
само с изолация. 
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1.2. Продукти 
 

Нагревателни кабели 
 

Отоплителната система против 
замръзване на земята може да 
включва следните съпротивителни 
(с постоянна отдавана мощност) 
нагревателни кабели: 

 
DEVIflex™ 6T, DEVIflex™ 10T, 
DEVIflex™ 18T; 
DEVIbasic™ 10S, DEVIbasic™ 20S. 

 
Нагревателните кабели DEVI поз-
воляват изграждане на безопасна, 
ефективна и икономична инстала-
ция за хладилни помещения. 

 
Забележка. Номерът в края на 
наименованието на кабела се 
отнася до специфичната му 
мощност в W/m, при напрежение 
230 V или 400 V. Буквата “T” 
означава двужилен кабел (от 
“Twin“), буквата ”S” – едножилен 
кабел (от “Single“). 

DEVIflex™ е двужилен нагревателен 
кабел за инсталиране в бетонни 
подове, за отопление на тръби и др. 
Кабелът отговаря на изискванията на 
IEC 60800:2009 за клас M2 и е пред-
назначен за приложения с висок риск 
от механични повреди. Той се доста-
вя в готов комплект с 2,3 m студен 
присъединителен край (захранващ 
кабел), уплътнени съединения и 
крайна кабелна муфа. 
 
Диаметърът на кабела е Ø 6,9 mm. 
 
Кабелът е предназначен за 230 V 
електрозахранване. 
 
Предлагат се кабели с линейна 
мощност от 6, 10 или 18 W/m (230 V). 
 
Предлагани дължини на кабелите: 
DEVIflex™ 6T: 30 - 200 m; 
DEVIflex™ 10T: 2 - 210 m; 
DEVIflex™ 18T: 7 - 170 m. 

DEVIbasic™ е едножилен нагрева-
телен кабел отговарящ на изиск-
ванията на  IEC 60800:1992 и 
предназначен за инсталиране в 
бетонни подове, за отопление на 
тръби и др. Той се доставя в гото-
ви комплекти с 2x3 m студени при-
съединителни краища и уплътнени 
съединителни муфи. 
Диаметърът на кабела е Ø 5,5 mm.  
DEVIbasic™ 20S са предназначени 
за захранващо напрежение 230 V и 
400 V. 
 
За да се намали линейната мощност 
(W/m) на кабела за 400 V същият 
може да бъде свързан към захран-
ващ източник 230 V – в такъв случай 
линейната мощност на кабела става 
6,6 W/m. 
 
Предлагани дължини на кабелите: 
DEVIbasic™ 10S, 230 V: 21 - 407 m; 
DEVIbasic™ 20S, 400 V: 56 - 229 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIflex™ DEVIbasic™ 
 
 

Крепежни елементи 
 

Про полагането на нагревателните 
табели се препоръчва да използвате 
монтажни ленти за фиксиране на ка-
бела към пода, напр. метална поцин-
кована монтажна лента DEVIfast™. 
Тя трябва да се захване към пода 
(напр. чрез заковаване) в успоредни 
линии, обикновено през разстояния 
от 100 cm или да се използва един 

метър монтажна лента на всеки 
квадратен метър кабелна инста-
лация. Същото се отнася за скобите 
DEVIclip™ C-C и пластмасовите 
ленти Montagestege™. 
 
За бързо фиксиране на кабела към 
армиращата мрежа се препоръчва 
захващане с пластмасови скоби 
DEVIclip™ Twist. 

За захващане на кабела към колони 
и други се препоръчва алуминиева 
залепваща се лента Alutape. 
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Терморегулатори 
 

За регулирането на система против 
замръзване DEVIreg™ 330 (-10…+10 
°C) се препоръчва терморегулатор с 
приспособление за монтаж на релса 
по DIN. Допълнително може да се из-
ползва DEVIreg™ 610, IP44 за мон-
таж на стена. 

 
Всички терморегулатори са снабдени 
с жични температурни сензори – 
NTC 15 kOhm @ 25°C с кабел дълъг 
3 метра. 

За да се измерва правилно темпе-
ратурата, кабелът на сензора тряб-
ва да бъде напр. 10 m, за да измер-
ва температурата в нагряваната 
площ (според условията на място). 
Предлага се 10 m дълъг сензор, но 
трябва да се поръча отделно. 

Забележка! За целите на сигурност 
инсталациите в хладилни складове 
дрябва да имат два независими кон-
тура (главен и резервен), които да се 
управляват от отделни терморегула-
тори. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIreg™ 330 DEVIreg™ 610 
 
 
 

Продукти – общ преглед на системите против замръзване 
 

Продукт Възможности Описание 
 
Нагревателен кабел 
DEVIflex™ 

 
DEVIflex™ 6T, 230 V; 
DEVIflex™ 10T, 230 V 

Двужилен, 100% екраниран. 
6, 10 W/m (230 V). 
DIN IEC 60800:2009 M2 

 
Нагревателен кабел 
DEVIbasic™ 

 
DEVIbasic™10S, 230 V; 
DEVIbasic™20S, 400 V 

Едножилен, с жична оплетка. 
10 W/m (230 V), 20 W/m (230 V/400 V).  
DIN IEC 60800:1992 M2 

 
Нагревателен кабел 
DEVIbasic™ 

 
DEVIbasic™ на барабан, 
0,0134 - 34,1 Ohm/m 

Едножилен, с жична оплетка.  
Max. 20 W/m; max. 400 V. 
DIN IEC 60800:1992 M2 

 
Монтажни комплекти DEVIcrimp™ assembly kit 

DEVIcrimp™ CS2A/CS2B 
За едножилни кабели. 
За двужилни кабели 

Терморегулатор DEVIreg™ DEVIreg™ 330 (-10…+10 °C) -10…+10 °C, 16 A, IP20, релса по DIN 
 
Терморегулатор DEVIreg™ 

 
DEVIreg™ 610 -30…+50 °C, 10 A, IP44,  

за монгаж на стена/тръба 
 
Температурен сензор 

 
10 m, PVC Жичен серзор, Ø 8 mm, IP65,  

NTC 15 kOhm @25 °C 
 
Температурен сензор 

 
40 m, със силиконово покритие Жичен серзор, Ø 5 mm, IP67, 

NTC 15 kOhm  @25 °C 
 
 
Крепежни елементи 

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

25 m пакет; поцинкован метал, fixings every 2,5 cm. 
10 x 1 m; пластмаса, фиксира кабела Ø на всеки 1 cm. 
1 m; пластмаса, фиксира кабел Ø 5,6-6,5 mm на всеки 2,5 cm. 
1 m; пластмаса, фиксира кабел Ø 6,6-8 mm на всеки 2,5 cm 

 
Крепежни елементи 

 
DEVIclip™ Twist Плик с 1000 броя; 

Ø 17 mm; фиксиращ кабел към арматурна мрежа 
 
Крепежни елементи 

 
Alutape Залепваща се алуминиева лента 38 mm x 50 m; 

0,06 mm; max. 75 °C 
 
 

За подробности моля вижте каталога на DEVI. 
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1.3. Проектиране на системата 
 

Нагревателният кабел на системата 
против разширение поради замръз-
ване се полага под изолацията на 
основния под на хладилното съоръ-
жение, обикновено в пясъчен насип 
или в бетоната замазка (фиг. 1 и 
фиг. 2). 

 
За да осигурява защита срещу за-
мръзване нагревателният кабел 
трябва да се постави под изолацион-
ния пласт на пода. Кабелите трябва 
да се положат директно върху втвър-
дения бетон, а само като опция могат 
да бъдат отделени от повърхността 
на пода с влагоустойчива преграда. 
Кабелите трябва да се положат на 
поне 5 см под изолацията. Структу-
рата на пода трябва да отговаря на 
местните норми и разпоредби. 

 
 

Инсталирана мощност 

Под на хладилно помещение Под на хладилно помещение 
 

 
Стоманобетон Стоманобетон 

 
 

Термоизолация  Термоизолация 
 
 

Бетон 
Бетон 

Фиксиране с DEVIfast™ 
 

Пясъчен насип 
Пясъчен насип 

Армирана мрежа 
 
 

Земя Земя 
 
 
 

Фиг. 1 – Нагревателен кабел в бетонна замазка Фиг. 2 – Нагревателен кабел в пясъчен насип 

 
При нормални условия изчисле-
ните стойности на топлинните 
загуби не са много високи, напр. 
само 3-8 W/m². Все пак се препо-
ръчва да използвате 15-30 W/m² 
като стандартна стойност или поне 
15 W/m² при инсталации за защита 
от замръзване. При всички случаи 
трябва да се изчисли стойност за 
мощност, която да е съобразена с 
топлинните загуби в посока надолу.  
Скоростта на изстиване на 
фундамента зависи от: 

 

•  степента на излъчване на 
топлина/студ през пода; 

•  температура на почвата/земята; 
•  вътрешната температура на 

хладилното помещение или 
повъхностната температура на 
ледената пързалка и т.н. 

За изчисляване на необходимата 
мощност в [W/m²] на системата за 
защита от замръзване трябва да се 
изчисли термичното съпротивление 
на многопластовата подова кон-
струкция. При сравняване на фак-
тическите стойности на всички 
пластове, термичното съпротив-
ление всеки от слоевете, освен на 
изолационния, трябва да се 
пренебрегне. 

Мощността на отоплителната 
система може да се определи 
по следната формула: 

P = Δt · U · 1,3 [W/m²], 

където: 
Δt – температурната разлика между 
земята и вътрешността на хладилното 
помещение [°C]; 
U – коефициентът на топлопреда-
ване на пода, обикновено сами при 
изолация [W/m²·°C]; 
1,3 – коефициент за подсигуряване. 
 
Стойността на U за изолацията може 
да се определи по следния начин: 
U = λ/δ = (коефициент на топлопро-
водимост [W/m·K]) / (дебелина [m]) 

 

 
Примерно изчисление 

 
Хладилен склад със следните 
параметри: 
Температура на хладилното 
помещение: -25 °C.  
Температура на земята: +5 °C. 
Изолация: 0,2 m дебелина, 
λ = 0,04 W/m·°C. 

U-стойност на изолацията:  
U = 0,04 / 0,2 = 0,2 W/(m²·°C). 
Δt = +5 °C - (-25 °C) = 30 °C. 
Изчисляване на мощността на 
отоплителната система на 
квадратен метър: 
P = 30  °C · 0,2 W/(m²·°C) · 1,3 = 

= 6 W/m² · 1,3 = 7,8 W/m². 

Изчислената мощност е 7,8 W/m², но 
според препоръките, инсталираният 
минимум трябва да бъде 15 W/m²! 
 
Например, три линии DEVIflex™ 6T на 
m² осигуряват мощност 18 W/m² и 
гарантират предпазване на пода на 
хладилното помещение от замръзване. 
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Разстояние между кабелите (С-С) 
 

Между линиите с нагревателни кабели 
не трябва да се получават междинни 
разстояния с температура под нулата! 
В противен случай те няма да бъдат в 
състояние да предотвратяват образу-
ването на лед! 

 
Трябва да се изчисли геометричното 
разпространение на температурата 
по пода на хладилното съоръжение. 
Резултатът зависи от редица пара-
метри, главни от които са следните: 

 
•   топлопроводност на земята; 
•   линейна мощност на нагревател-

ния кабел; 
•   разстоянието между кабелите от 

център до център (C-C). 

 

C-C ≤ 50 cm 
 
 

 
 

Фиг. 3 – Разпространение на топлина/студ и макс. разстояние C-C без студени междини. 

 
Топлопроводността на почвата може 
да варира значително по време на 
работа, пради което в практиката 
често се използва следното правило 
за опростяване: 

 
За да се осигури равномерно раз-
пространение на топлината без сту-
дени междинни разстояния, макси-
малното разстояние от център до 
център (C-C разстояние) между отоп-
лителните кабели трябва да не над-
хвърля 50 cm (фиг. 3). С други думи 
е необходимо инсталиране на мини-
мум 2 метра нагревателен кабел на 
кв.метър. 

Силно се препоръчва винаги да ин-
сталирате втори спомагателен ка-
белен контур със същото С-С раз-
стояние. 
 
За инсталации с макс. C-C разстоя-
ние 50 cm отдаваната мощност на 
1m² при някои видове кабел е след-
ната: 
 
DEVIflex™ 6T – 12 W/m²;  
DEVIflex™ 10T – 20 W/m²;  
DEVIbasic™ 20S, 400 V свързан 
към 230 V – 19,8 W/m². 

Препоръки: предпочитаното C-C раз-
стояние между кабелните линии е 33 cm. 
То позволява използването на просто 
правило за изчисляване дължината на 
кабела – 3 m кабел на 1 m². 
 
Например три линии DEVIflex™ 6T на 
1 m² осигуряват мощност 18 W/m² (230 V). 
Това е приложимо при почти всички 
типове хладилни съоръжения, стадиони 
с ледени пързалки и т.н. 
 
Минимално изискване: трябва да се 
инсталира кабел 10 W/m с C-C разстоя-
ние максимум 50 cm. 

Подсигуряване 
 

С цел осигуряване на сигурност 
трябва да се инсталират успоредно 
две еднакви отоплителни системи – 
главна и резервна. 

 
Елементите за такава система са 
следните: 

 

•  два идентични кръга отолителен 
кабел (главен и резервен); 

•  два еднакви терморегулатора с 
температурни сензори за всеки 
кабел; 

•  предупредителна сигнализация 
при работа на резервните 
кабели – светлинна и звукова; 

•  две отделни захранващи линии; 
•  отделни предпазители, ДТЗ 

релета, контактори и т.н.. 

Моля имайте предвид, че резерв-
ната кабелна система е задължи-
телна при този тип инсталации. 
Резервните кабели обикновено 
се монтират успаредно на глав-
ния кабел на разстояние 2,5-5 cm, 
от първичната система. 
 
 
 
 
 
 
 

C-C 
 
 
 
 

2,5-5 cm 
 
 
 

Главен кабел 
Резервен кабел 

Разстоянието C-C се определя 
като средна линия между главния 
и резервния кабел, вижте фиг. 4. 

 
Забележка! Трябва да се инста-
лира по един терморегулатор за 
всеки отоплителен кабел. 

 
 
 
 
 
 
 
C-C  C-C 

 
 

Фиг. 4 – Главен и резервен нагреваателен кабел 
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Регулиране 
 

Най-често използваният терморегу-
латор за системи против разширение 
по-ради замръзване е DEVIreg™ 330  
(-10…+10 °C) с приспособление за 
монтаж на релса по DIN. 

 

Трябва да се използват два еднакви 
терморегулатора с отделни темпера-
турни сензори. 

 

Терморегулаторът, който управлява 
главния кръг трябва да бъде настроен 
на тем-пература +5 °C. Така се осигу-
рява адекватна защите срещу замръз-
ване на земята. 

 

Терморегулаторът, който управлява 
резервния кръг трябва да се настрои 
на температура +3 °C. Освен това, 
същият трябва да бъде свързан към 
алармена система (звукова и 
светлинна). 

Главен терморегулатор Резервен терморегулатор +  
светлинна аларма и звънец* 

 
 
 
 

+5 °C +3 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5 – Главен и резервен терморегулатор с настройки 

 

В случай на неизправност в главния 
отоплителен кръг, резервният кръг, с 
по-ниски температурни настройки, се 
включва и се задейства алармената 
система. 

Като алтернатива може да се пре-
поръча използването на устройства 
за следене протичането на тока. 
Такова е необходимо за всеки главен 
и резервен кабел. 

Устройствата за следене на тока 
трябва да бъдат свързани към спе-
циална контролираща система, га-
рантираща задействането на алар-
мата, ако някой кабел дефектира и 
спре да нагрява (не протича ток). 

 
Специални нагрявани зони 

 
При големи помещения системата 
трябва да се раздели на зони, оси-
гуряващи защита чрез отделни на-
гревателни контури. За всяка зона е 
необходим отделен терморегулатор. 

 
Колони, бетонни стени и др. подобни 
в хладилното помещение изискват 
специално внимание. Те могат да 
служат като термомост и да предават 
ниската температура надолу, с което 
може да предизвикат замръзвания 
около основата си. При всички случаи 
ние препоръчваме поставянето на 
термоизолация по цялата височина 
на колоните. Независимо от това, 
необходимо е допълнително нагря-
ване на основата на колоната или от 
същия нагревателен кабел инстали-
ран в пода, или от отделен такъв. 

 
Осигурете добър контакт между на-
гревателния кабел и колоната. При 
бетонни колони се препоръчва кабе-
лът да бъде покрит с пластмасов 
лист, лепило за плочки, бетон или др. 
При метални колони нагревателният 
кабел трябва да се прикрепи към 
повърхността им с помощта на само-
залепваща алуминиева лента по 
цялата им дължина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
За да се изчисли необходимата на-
гревателна мощност е нужно да се 
знаят параметрите на изолацията и 
проектните данни за колоната. Из-
числяването на топлинните загуби е 
същото като описаното по-горе в 
„инсталирана мощност“. 
 
Препоръчва се допълнително нагря-
ване на външните стени по периме-
търа на хладилното помещение – 
непосредствените външни стени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Повърхността на пода по периметъра 
влиза в контакт със земята извън съ-
оръжението и през зимата е възможно 
замръзване. 
В такива случаи се препоръчват две 
допълнителни кабелни линии с 
растояние C-C = 5…7,5 cm. 



11 Ръководство за приложение· Защитни системи за хладилни съоръжения  · VGLUB102 · ©DEVI 
 

Кабели на барабан 
 

Едножилният кабел DEVIbasic™ се 
предлага навит на барабани. В та-
къв случай могат да се избират на-
гревателни кабели с всякаква ли-
нейна мощност (W/m), не надвиша-
ваща 20 W/m. В резултат на това 
дължината на отделния нагрева-
телен кабел може да бъде много 
голяма. Дългите кабели осигуряват 
възможност да се намали броя на 
отопляваните зони. 

 
Като допълнително преимущество, 
по време на монтажа може да се 
използва точно необходимата дъл-
жина на нагревателните кабели. 
Трябва обаче да се отбележи, че 
свързването на захранващите „сту-
дени“ и крайните съединения трябва 
да бъдат напарвени от квалифици-
ран персонал. Уверете се, че са 
били избрани подходящият тип и 
размер захранващи «студени» 
кабели и съединения. 

Например, най-широко използваният 
кабел DEVIbasic™ с мин. съпротив-
ление 0,0134 Ohm/m и 5 W/m линей-
на мощност, доставян на барабани, 
може да бъде около 850 m за 230 V 
и прибл. 1400 m за 400 V. 
 
Трябва да използвате подходящите 
монтажни комплекти DEVIcrimp™ за 
свързването на «студените» захран-
ващи кабели и монтажа на накрайни-
ците на нагревателните кабели. За 
едножилния кабел DEVIbasic™ може 
да се използва монтажен комплект 
DEVIcrimp™ (продуктов номер: 
18055442), а за двужилни кабели 
(DEVIflex™  т.н..) – комплект за мон-
таж и ремонт DEVIcrimp™ 2-cond. 
CS2A/CS2B (продуктов номер: 
18055350). 

За подробности относно съпротиви-
телните стойности (Ohm/m), моля 
вижте в каталога на DEVI. 
 
За изчисленията на кабелите на 
барабан може да се използва след-
ната формула: 

L = U / √(p·r), 

където: 
L  –  дължина на нагревателния кабел (m); 
U –  захранващо напрежение (V); 
p  – линейна мощност (W/m); 
r  –  линейно съпротивление (Ohm/m). 

 
 

1.4. Монтаж 
 

Както е упоменато по-горе (виж 1.3), 
има два варианта за инсталиране на 
кабела: 

 
•  в бетонната замазка на основната 

конструкция на пода; 
•  в пясъчния насип под конструк-

цията на сградата. 

Кабелът трябва на бъде разположен рав-
номерно върху пода на хладилното поме-
щение и здраво захванат, обикновено с 
помощта на монтажна лента DEVIfast™. 
Монтирането в бетонната замазка факти-
чески е същото като инсталирането на 
подово отопление. Когато кабелът се ин-
сталира в пясъчно легло, много е важно 
той да бъде здраво фиксиран към метал-
на или пластмасова мрежа. 

На фиг. 6 е показана примерна 
система срещу разширение пора-
ди замръзване с 3 зони на нагря-
ване и с 3 чифта нагревателни 
кабели. 

 
Кабелни муфи Два подови сензора в тръба Два нагревателни кабела: основен и резервен 

 
 
 
 
 
 

Зона 1 
 
 
 
 
 
 

Зона 2 
 
 
 
 
 
 

Зона 3 
 
 

 
 

Канал за кабелите < 1 m 
 

DEVIfast™ 
Фиг. 6 – Heating system с 3 зони. Има чифове нагревателни кабели и сензори (главен и резервен) 
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Температурен сензор 
 

Температурният сензор (жичен) тряб-
ва да бъде инсталиран в тръба с 
диаметър 14-20 mm. Тръбата трябва 
да позволява свободен достъп до 
жичния сензор за смяна (изваждане 
на вложката) през отвор в монтаж-
ната кутия. Препоръчва се голям 
радиус на огъване където тръбата е 
извита между пода и стената. Краят 
на тръбата трябва да бъде затапен, 
за да се избегне навлизането на 
бетон. 

 
Тръбата/сензорът трябва да бъде 
позициониран в средата на отворен 
край на кабелен контур, обикновено  
на същото ниво или малко по-високо. 

За да могат сензорите да измерват 
правилно температурата, избягвайте 
поставянето на сензор(и) близо до 
стени, където е възможно нагряване 
отвън. Препоръчителното разстоя-
ние на сензора от стената е прибл.  
5-10 m. За целта е необходим спе-
циален дълъг присъединителен 
кабел, напр. 10 m. 
 
Кабелът на сензора може да бъде 
удължаван да различни разумни 
дължини (напр. 100 m) с помощта 
на кабел min. 2 x 0,75 mm². Важно е 
сензорът (сензорната тръба) да се 
постави в средата между нагрева-
телните кабели. 

Като друг вариант, сензорът може да 
се постави в центъра на нагряваната 
зона. Предвид на това, че центърът 
на нагряваната зона се намира далече 
от мястото за достъп за обслужване. 
Препоръчително е сензорът да се 
инсталира в U-образна тръба, придру-
жена от телено въже с формата на U. 
Това помага да се избегнат евентуал-
ни проблеми при подмяна на сензора. 

 
 
 

Накои примери с наглевателни кабели инсталирани в основата на пода на хладилни помещения. 
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2. Защита срещу кондензация по подовете 
 
 
2.1 Описание на системите 

 
Хладилните помещения страдат от 
още един проблем, свързан с по-
върхността на подовете в близост 
до вратите – хлъзгав под. На мес-
тата, където много студен сух въз-
дух се среща с топъл влажен въздух, 
влагата съдържаща се в топлия 
въздушен поток може да се конден-
зира по студената повърхност и да 
се превърне в лед. За да се избегне 
това е необходимо да се инсталира 
нагревателна система за предотвра-
тяване на хлъзгавост. 

 
За постигане на противохлъзгав 
ефект и защита от замръзване са 
необходими подови отоплителни 
системи. Вграждането на електри-
чески нагревателен кабел в бетона 
е решението за малките подови 
площи в близост до вратите. 

 
 

На входовете между хладилни и 
отоплявани помещения по пода 
може да се образува кондензи-
рала вода при отваряне и затва-
ряне на вратите, което става 
причина за постоянна смяна на 
студен с топъл въздух. Това мо-
же да доведе до затрудняващо и 
опасно образуване на лед по 
пода или в отвора на вратата и 
по тази причина подът на тези 
места трябва да бъде нагряван. 
 
Допълнителното удобство е, че 
така ще се ограничи притокът 
на студен въздух към отоплява-
ното помещение. 

 
 
 
 
 
 

 

2.2 Продукти 
 

Нагревателни кабели 
 

За отоплителни системи предотвра-
тяващи замръзване на пода могат 
да се използват следните кабели за 
електросъпротивително нагряване: 

 
DEVIflex™ 18T (230 V ); 
DEVIbasic™ 20S (230 V and 400 V ); 
DEVIsnow™ 300T (230 V and 400 V ). 

 
Забележка. Номерът в края на на-
именованието на кабела или рогоз-
ката се отнася до специфичната им 
мощност в W/m или W/m², при напре-
жение 230 V или 400 V. Буквата “T” 
означава двужилен кабел/рогозка (от 
“Twin“), буквата ”S” – едножилен 
кабел (от “Single“). 

 
 
 
Крепежни елементи 
 
За закрепване на кабела към фун-
дамента на пода обикновено се из-
ползва поцинкована монтажна ме-
тална лента DEVIfast™ с фиксира-
щи елементи през 2,5 cm. Тя се 
захваща към пода (заковава) в 
успоредни линии на разстояние 25 
cm една от друга или 4 метра мон-
тажна лента на всеки квадратен 
метър кабелна инсталация. 
Същото се отнася за пластмасо-
вите ленти DEVIclip™ C-C и за 
Montagestege™. 
За бързо фиксиране на кабелни 
линии върху армирана мрежа се 
препоръчва използването на пласт-
масови скоби DEVIclip™ Twist. 

 
 
 
Терморегулатори 
 
За управлението на подови отопли-
телни системи като стандартно ре-
шение се препоръчва терморегу-
латор DEVIreg™ 330 (5…45°C) с 
приспособление за монтаж върху 
релса по DIN. 
 
Може да бъде използван също и 
DEVIreg™ 610 (IP44) за стенен 
монтаж. 
Всички терморегулатори са снаб-
дени с жични сензори като комплект 
– NTC 15 kOhm @ 25 °C, 3 m. 
 
Вижте снимки на терморегулатора 
в радел 1.2. 
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Продукти – общ преглед на продукти за защита срещу кондензация по подове 
 

Продукт Възможности Описание 

DEVIflex™ 
Съпротивителен нагревателен кабел DEVIflex™ 18T, 230 V 

Двужилен, 100% екраниран. 
18 W/m (230 V). 
DIN IEC 60800:2009 M2 

DEVIbasic™ 
Съпротивителен нагревателен кабел 

DEVIbasic™20S, 
230 V 
DEVIbasic™20S, 400 V 

Едножилен, телена оплетка. 
20 W/m (230 V/400 V) 
DIN IEC 60800:1992 d 

DEVIsnow™ 
Съпротивителна нагревателна рогозка 

Нагревателна рогозка 
DEVIsnow™ DEVIsnow™ 300T, 
230 V DEVIsnow™ 300T, 400 V 

Двужилна, 100% екранирана, UV стабилизирана. 
300 W/m² (230 V/400 V). Ширина: 0,5, 0,75, 1 m. 
DIN IEC 60800:2009 M2 

Терморегулатор DEVIreg™ DEVIreg™ 330 (5…45 °C) 5…45 °C, 16 A, IP20, монтаж на релса по DIN 

Терморегулатор DEVIreg™ DEVIreg™ 610 -30…+50 °C, 10 A, IP44, 
монтаж на стена/тръба 

Крепежни елементи 
DEVIfast™ метални 
DEVIclip™ C-C 
Montagestege™ 6 mm 
Montagestege™ 8 mm 

25 m пакет; поцинк.метал, фиксира на всеки 2,5 cm. 
10 x 1 m; пластм., фиксира кабела Ø на всеки 1 cm. 
1 m; пластм., фиксира кабел Ø 5,6-6,5 mm през 2,5 cm. 
1 m; пластм., фиксира кабел Ø 6,6-8 mm през 2,5 cm 

Крепежни елементи DEVIclip™ Twist Плик с 1000 броя; 
Ø 17 mm; фиксира кабела към армирана мрежа 

 

 
За подробности моля вижте каталога на  DEVI. 

 
 

2.3 Проктиране на системата 
 

Нагревателните кабели и рогозки за 
защита от кондензация около врати 
се полагат обикновено в бетонната 
замазка под повърхността на пода. 

 
Нагревателни кабели/рогозки трябва 
да се предвидят и от двете страни 
на вратата, но не трябва да се пола-
гат над разширителни фуги. Това 
означава, че е по-добре да използ-
вате отделни нагревателни елемен-
ти за инсталиране от вътрешната и 
от външната страна на вратата. 

Системата трябва да покрива площ 
на минимум 2 метра от всяка страна 
на вратата. 
 
Кабелите и рогозките обикновено се 
монтират по същия начин както при 
обикновени бетонни подове 

 
 

Инсталирана мощност Управление 
 

Инсталираната мощност за защита 
на подове от кондензация обикно-
вено е 250-300 W/m² от всяка страна 
на вратата. 

 
C-C разстояние 

 

При стандартни нагревателни кабели 
разстоянието C-C трябва да бъде 7,5 
см, при което което DEVIflex™ 18T 
осигурява мощност 240 W/m² или 265 
W/m², ако се използва DEVIbasic™. 

 
Забележка. C-C = 7,5 cm се влияе 
на дължината на кабела по след-
ния начин: за 1 m² нагрявана площ 
са необходими 13 m кабел. 

Трябва да се използват терморегу-
латори със сензори за температу-
рата на пода. 
 
Терморегулаторът трябва да бъде 
настроен на такава температура, че 
да осигупи предпазване на повърх-
ността на пода от образуването на 
скреж, т.е. поне на +5°C. За изсъх-
ването на повърхността на пода 
обаче може да е необходима по-
висока температура, която трябва 
да се определи по емипиричен път. 

Най-често използваният терморегу-
латор за защита от кондензат на 
подовете около врати е DEVIreg™ 
330 (-10…+10 °C) с приспособление 
за монтаж на релса по DIN. Може да 
се използва също и DEVIreg™ 610 за 
монтаж на стена/тръба. 
 
Като единствена друга възможност е 
терморегулаторът за подово отопле-
ние DEVIreg™ 130, който може да се 
използва за предпазване на подове от 
кондензация. Определете правил-
ното местоположение на терморегу-
латора, като имате предвид че него-
вият клас на защитеност е IP20. 



15 Ръководство за приложение· Защитни системи за хладилни съоръжения  · VGLUB102 · ©DEVI 
 

2.4 Инсталиране 
 

Инсталирането на кабели и рогозки  
в бетонната замазка е почти същото 
като при инсталирането на подово 
отопление. 

 
Кабелът се монтира в основата на 
пода и обикновено се закрепва с 
метална монтажна лента DEVIfast™. 
Препоръчваното растояние между 
монтажните ленти е 25 cm. Ако 
кабелът се прикрапва към метална 
мрежа, непременно проверявайте 
дали той е здраво захванат. Нагре-
вателният кабел трябва да бъде 
покрит с 5 cm бетон. 

Температурните сензори (жичните) 
трябва да се монттират в тръби с 
диаметър 14-20 mm. Тръбата тряб-
ва да позволява свободен достъп 
до жичните сензори за смяна (из-
важдане на вложката) през отвор в 
монтажната кутия. Краят на тръба-
та трябва да бъде запечатен, за да 
се избегне навлизането на бетон. 
Минималният радиус на огъване е 
6 cm. 

Тръбата/сензорът трябва да бъде 
позициониран в средата на отворен 
край на кабелен контур и обикновено 
на същото ниво. 
 
Терморегулаторът трябва да бъде 
настроен на такава температура, че 
да осигурява предпазване на повърх-
ността на пода от образуване на 
скреж (min. +5 °C), равномерно по 
цялата нагрявана повърхност. 

 
 
 
 

  

DEVIclip™ Twist 
За използване с армировъчна 
мрежа. 

DEVIfast™ 
За спазване на точното C-C раз-
стояние (през интервал от 2,5 cm) 
върху равни повърхности. 

Кабелни връзки 
За използване с армировъчна 
мрежа. Не СТЯГАЙТЕ клупа. 
Кабелът трябва да може да се 
движи. 



16 Ръководство за приложение· Защитни системи за хладилни съоръжения VGLUB102 · ©DEVI 
 

3. Защита на врати и входове от замръзване 
 

3.1 Описание на системите 
 

В райони, където много студен сух въз-
дух се среща с топъл влажен въздух, 
влагата съдържаща се в топлия възду-
шен поток може да се кондензира по 
студената повърхност и да се превър-
не в лед. В хладилните складове, къ-
дето постоянно е налице ниска темпе-
ратура, това означава че вратата мно-
го лесно може да замръзне. Освен яв-
ните увреждания по уплътнението на 
вратата, свиването и деформирането 
вследствие на замръзване могат също 
да пречат на вратата да се затвори 
плътно, което пък води до повишена 
консумация на енергия поради голе-
мите температурни разлики. 

 
Обикновено системи против замръз-
ване се използват при плъзгащи се и 
въртящи се врати, портални врати на 
автомивки, врати в хладилни складове, 
барабани във водопречиствателни 
станции и други. 

 

3.2 Продукти 
 

Нагревателни кабели 
 

За външни врати и рамки може да се из-
ползва всякакъв кабел с линейна мощ-
ност 15-20 W/m. Кабелът трябва да се 
закрепи към рамката на вратата със 
самозалепваща алуминиева лента или да 
се вгради в бетон свързан с рамката. 
Препоръчват се следните съпротиви-
телни нагревателни кабели: 
DEVIflex™ 18T (230 V); 
DEVIbasic™ 20S (230 V); 
DEVIhightemp™ (на барабан). 

 
При пръзгащи или въртящи се 
врати и други подобни, студът 
може да създава проблеми с 
плъзгачите и водачите им. 

 
Това не се отнася само за хла-
дилни складове, но и за врати и 
входове на автомивки и други 
съоръжения, където съществува 
опасност от евентуално замръз-
ване през зимата. 

 
В такъв случай проблемът съ-
що може да бъде решен с по-
мощта на нагряващи кабели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крепежни елементи 
 
Прикрепването на кабелните линии към 
метални врати и рамки обикновено се 
извършва със самозалепваща алуми-
ниева лета, нопр. Alutape. 
 
За закрепване на кабел към бетон най-
често използваната монтажна лента е 
DEVIfast™ - метална лента с фиксира-
щи елементи на всеки 2,5 cm. DEVIfast™ 
може да се закрепва към бетона с гвоз-
деи, винтове, лепило и др. през разстоя-
ния от около 25 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Терморегулатори 
 
Такива приложения обикновено не 
изискват терморегулатор, но за огра-
ничаване на текущите разходи е пре-
поръчително да се монтира такъв. 
 
Една от възможностите за нагрева-
телни системи с висока мощност е да 
се използва терморегулатор DEVIreg™ 
330 (5…45  °C) за монтаж на релса по 
DIN или монтиран на стена DEVIreg™ 
610. 

 
За инсталиране вътре в рамката на вра-
тата обикновено се използва едножилен 
силиконов нагревателен кабел за висока 
температура DEVI- hightemp™.  Това е 
така, защото в повечето случаи не е въз-
можно да се залепи кабел вътре в сама-
та рамка и кабелът може да прегрее. 
Високотемпературният кабел е добро 
решение за този тип инсталации. 

 
Продуктовата гама от силиконови кабели 
DEVIhightemp™ включва кабели на бара-
бан с различни стойности на линейно 
съпротивление (Ohm/m). Фактическото 
съпротивление трябва да се изчисли с 
помощта на формулата в точка 1.3. Моля 
не забравяйте, че свързването на сили-
коновите захранващи краища трябва да 
бъдат изпълнени със специални високо-
температурни съединителни муфи. 

Общо преглед на продуктите за защита  
на врати и входове от замръзване 

 

Продукт Избор Описание 

Нагревателен кабел 
DEVIflex™ DEVIflex™ 18T, 230 V 

Двужилен, 100% екраниран. 
18 W/m (230 V). 
DIN IEC 60800:2009 M2 

Нагревателен кабел 
DEVIbasic™ DEVIbasic™20S, 230 V 

Едножилен, жична оплетка. 
20 W/m (230 V) 
DIN IEC 60800:1992 M2 

Силиконов нагревателлен кабел 
DEVIhightemp™ 

DEVIhightemp™ 
0,82…74 Ohm/m 

Едножилен, без екранировка. 
Max. 40 W/m, max. 170 °C. 

Крепежни елементи DEVIfast™ метални 5…45 °C, 16 A, IP20, 
релса по DIN 

Крепежни елементи Alutape 
Самозалепв. алуминиева лента  
38 mm x 50 m; 
0,06 mm; max. 75 °C 

 
За подробности вижте каталога на DEVI. 
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3.3 Проектиране на система 
 

При инсталирането на кабел вътре в 
рамката на врата или др. често е не-
възможно кабелът да бъде здраво 
закрепен и той просто се оставя да 
виси свободно вътре в рамката на 
вратата. Още повече, че има някои 
места са малък радиус на огъване по 
пътя на кабела. Затова единственото 
решение е да се инсталира силиконов 
нагревателен кабел DEVIhightemp™. 

 
От външната страна на рамките на 
вратите и по периметъра на вратата 
се инталират нагревателни кабели за 
подово отопление. 

 
При инсталиране на кабели от външ-
ната страна на рамките на врати те 
трябва да бъдат захванати към рам-
ката със самозалепваща алуминиева 
лента или вгра-дени в бетона в непо-
средствена близост до рамката, за 
да се осигури подходящо топлопре-
даване и да се избегне прегряване  

на кабела. 
 
При инсталиране от вътрешната 
страна на вратите се препоръчва 
кабелът да се фиксира със само-
залепваща алуминиева лента. 
Необходими са специални гъвкави 
съединения за електрозахранването 
поради движението и върте-нето на 
вратите. 
 
Инсталирането върху уплътнения 
около врати, порти и др. подобни се 
извършва чрез прикрепване на си-
ликоновия кабел с алуминиева лен-
та на гърба на уплътнението на вра-
тата преди то да бъде поставено. 
 
За предпазване от замръзване на 
плъзгачи в пода кабелът трябва да 
се положи ва бетона точно под самия 
плъзгач. Важно е кабелът да бъде 
положен така, че да се избегне нара-
няването му при монтирането на 
плъзгача и наместването му. 

 
 

Инсталирана мощност 
 

Инсталираната мощност за врати на 
хладилни помещения обикновено е 
15-20 W/m за всяко уплътнение. 

 

При въртящи се врати и плъзгачи 
на външни порти, инсталираната 
мощност трябва да съответства на 
мощността използвана при систе-
мите за топене на лед и сняг, която 
обикновено е напр. 250-350 W/m² 
(C-C = 7,5 cm). 

 

Препоръчителната линейна мощност 
за PVC и силиконови нагревателни 
кабели е 15-20 W/m и макс. 40 W/m за 
силиконовите кабели. 

 
Разстоянието C-C 

 

При кабели инсталирани в бетон (за 
плъзгащи се врати, рамки на врати 
и пр.) обикновено се използват 2 ка-
белни линии с C-C разстояние 5 или 
7,5 cm. 

 

На практика същото трябва да се 
прилага и за кабели инсталирани по 
вътрешния периметър на врати и 
други подобни. 

 

При стандартни нагревателни кабе-
ли разстояние C-C = 7,5 cm осигу-
рява мощност от 240 W/m² ако се 
използва DEVIflex™ 18T и 265 W/m² 
при използване на DEVIbasic™20S. 

Регулиране 
 

За ограничаване на текущите 
разходи е препоръчително да 
се инсталира терморегулатор. 
 
Като опция за нагревателни сис-
теми с висока мощност може да се 
използва терморегулатор DEVIreg™ 
330 (5…45  °C) с приспособление за 
монтаж на релса по DIN или 
DEVIreg™ 610 за стенен монтаж. 

Безопасност 
 

С цел безопасност, приложениеята 
за отопление на врати могат да се 
захранват с ниско напрежение, 
напр. 12 V. 
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DEVIhightemp™ Дължина, m 

(20 W/m) 
Линейно  

съпротивление 
 

230 V 
 

12 V 
 

74 Ohm/m 
 

6 
 

0,3 
 

8,93 Ohm/m 
 

17 
 

0,9 
 

5,00 Ohm/m 
 

23 
 

1,2 
 

3,34 Ohm/m 
 

28 
 

1,5 
 

2,38 Ohm/m 
 

33 
 

1,7 
 

1,13 Ohm/m 
 

48 
 

2,5 
 

0,82 Ohm/m 
 

57 
 

3,0 

 

Силиконови кабели на барабан 
 

DEVIhightemp™, едножилен силико-
нов елекросъпротивителен нагрева-
телен кабел, се предлага само на 
барабани. В този случай линейната 
мощност (W/m) на нагревателните 
кабели може да бъде различна. 
Кабелите на барабан могат да се 
изчисляват д помощта на формулата 
в точка 1.3.: L = U / √(p·r). 

 
Максималната линейна мощност е 
30 W/m. 

 
Дължините на кабел DEVIhightemp™ 
с линейна мощност 20 W/m и захран-
ване 230 и 12 V са представени в 
таблицата. 

 
Подробни данни потърсете в каталога 
на DEVI. 

Друго характерно за кабелите пред-
лагани на барабани е че може да се 
използва точно необходимата дъл-
жина на нагревателните кабели за 
конкретното приложение. Моля, имайте 
предвид че свързването на захранва-
щите краища и муфите трябва да се 
извършва само от квалифициран 
персонал. Уверете се, че е избран 
правилният тип „студен“ захранващ 
кабел – той трябва да бъде силиконов  
(високотемпературен) кабел. 
 
За свързването на захранващите 
кабели е необходим подходящ мон-
тажен комплект. За едножилен кабел 
DEVIhightemp™ може да се използва 
комплекта за свързване на силико-
нови кабели Joining-kit (продуктов 
номер: 86000080) – с термосвиваеми 
шлаухи, 2 x 0,5 m силиконови захран-
ващи краища 1 mm², max. 170 °C. 

 
 

Пример 1  
Автоматична плъзгаща се врата към 
хладилно помещение трябва да бъде 
защитена против замръзване. Врата-
та е 4,5 m висока и 6 m широка. Ел. 
захранването е 230 V.  
Към гърба на уплътнението на вра-
тата е прикрепен силиконов кабел 
преди същото да бъде поставено. 
Необходимата дължина на кабела е 
4,5 + 4,5 + 6 = 15 m. Може да се из-
бере силиконов кабел DEVIhightemp™ 
с необходимата дължина (с най-
близката стойност) и 8,93 Ohm/m 
(вижте горната таблица). При L = 15 
m и r = 8,93 Ohm/m изчислената 
линейна мощност е 26,3 W/m (по 
формулата от точка 1.3. p = U²/(L²·r)). 
Това е правилната стойност за W/m 
при ограничението за max. 30 W/m за 
силиконови кабели.  
Кабелът трябва да се закрепи към 
уплътнението на вратата посред-
ством самзалепваща алуминиева 
лента, напр. Alutape. 

Пример 2  
Долният плъзгач на външна плъзгаща 
се портална врата трябва да бъде за-
щитен от замръзване. Плъзгачът е с 
дължина 8 метра и ширина 0,1 m.  
Това прави площ от: 
8 m · 0,1 m = 0,8 m², 
докато мощността, напр. на кабел 
DEVIflex™ 18T с C-C = 7,5 cm е прибл. 
190 W (240 W/m²). 
Трябва да се инсталират две линии 
DEVIflex™ 18T с прибл. 36 W на 1 
метър от плъзгача. Следователно 
може да се избере двужилен провод-
ник DEVIflex™ 18T с дължина 15 m 
(270 W).  
Нагревателният кабел трябва да се 
положи по дължината на плъзгача в 
двете посоки. За захващането на 
кабела може да се използва монтаж-
на лента DEVIfast™. 
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3.4 Installation 
 

За външни рамки на врати и по пе-
риметъра на вратата/портала обик-
новено се използват серийни съпро-
тивителни нагревателни кабели, как-
вито се използват за подово отоп-
ление. 

 

За инсталиране на кабел на външни 
рамки на врати се използват два 
начина за захващане на кабела: 

 

•   посредством самозалепваща алу-
миниева лента, направо към гър-
ба на рамката; 

•   посредство вграждане в бетона 
в непосредствена близост до 
бетонната конструкция на 
рамката на вратата. 

 

При инсталиране на кабел отвътре 
по периметъра на вратата се пре-
поръчва да захващате кабела със 
самозалепваща алуминиева лента.  
Необходима е специална гъвкава 
връзка за електрозахранването 
поради движението и въртенето на 
вратите/рамките. 

Инсталирането към уплътнителни 
ленти около врати и портали се 
извършва като със самозалепваща 
се алуминиева лента се прикрепи 
силиконов кабел на гърба на уплът-
нителната лента преди тя да бъде 
монтирана. 

За предпазване от замръзване на 
плъзгачи разположени на пода кабелът 
трябва да се полага в бетона точно под 
релсата на плъзгача. Важно е кабелът 
да бъде поставен така, че да се избег-
не нараняването му по време на мон-
тажа плъзгача. 

 
 

4. Защита на тръби от замръзване в хладилни складове 
 

4.1 Описание на системите 
 

Вътре в хладилните помещения се под-
държа отрицателна температура през 
цялото време. Обикновено има монти-
рани технологични тръбопроводи. Освен 
това, противопожарните тръбопроводи и 
спринклерните системи винаги трябва 
да са в готовност да подават вода в 
хладилните бази. 
Защита от замръзване обикновено е 
необходима за отоплителните тръбо-
проводи пълни с течност, както и за 
противопожарните тръби и спринклер-
ни системи. Системите DEVI за отопле-
ние на тръби могат да се инсталират 
както вътре, така отвън на тръбите. 

 
 
 
 
 

 

Предимства 
 
 

 
• Защита на тръби от замръзване – елиминира 

необходимостта от скъпи ремонти и подмяна 
 
• Осигурява постоянен дебит на тръбопродите 
 
• Може да се инсталира навсякъде 
 
• Няма разходи за ремонт 
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4.2 Продукти 
 

Нагревателни кабели 
 

Следните нагревателни кабели 
могат да се използват в системи за 
подгряване на тръби: 

 

Електросъпротивителни (постоянна 
мощност): 
DEVIflex™ 6T, DEVIflex™ 10T, 
DEVIflex™ 18T; DEVIbasic™ 10S, 
DEVIbasic™ 20S. 

 

Саморегулиращи се кабели (SLC): 
DEVIpipeguard™ 10, 
DEVIpipeguard™ 25, 
DEVIpipeguard™ 33; 
DEVIiceguard™ 18. 

 
Нагревателни кабели за инсталиране 
вътре във водопроводни тръби: 
Саморегулиращ се DEVIpipeheat™ 10 
и DEVIaqua™ 9T. 
Този кабел е одобрен за използване 
при контакт с питейна вода. 

Сморегулиращите се нагревателни 
кабели с зависим от температурата 
съпротивителен елемент между два 
успоредни медни проводника. 
Когато захранващите проводници се 
свържат към мрежата, през зависи-
мия по температура съпротивите-
лен елемент протича ток, който то-
гава това започва да се нагрява. 
Когато елементът се нагрее стой-
ността на съпротивлението му се 
повишава, при което токът отслабва 
и нагряването намалява. На това се 
дължи неговата саморегулираща се 
мощност. 
 
Благодарение на успоредното за-
хранване саморегулиращият се 
нагревателен кабел може да се 
скъсява или удължава навсякъде. 
Това опростява проектирането и 
инсталирането му. 

Крепежни елементи 
 

Закрепването на кабелни линии към 
метални или пластмасови тръби се 
препоръчва да става посредством 
самозалепваща се алуминиева лента. 
 
Терморегулатори 
 

За управлението на системите за 
подгряване на тръби се препоръчват 
терморегулатор DEVIreg™ 330 (5…45 
°C) с монтаж на релса по DIN или 
DEVIreg™ 610, IP44 за монтаж на 
стена. 
Всички терморегулатори са комплек-
тувани с жични температурни сензори 
NTC 15 kOhm  @ 25 °C, 3 m. 
 

Вижте снимките на термо-
регулаторите в точка 1.2. 

 

 
 
 
 

Общ преглед на продуктите за защита на тръби срещу замръзване 
 

Продукт Възможности Описание 

Нагревателен кабел 
DEVIflex™ 

DEVIflex™ 6T, 230 V; 
DEVIflex™ 10T, 230 V; 
DEVIflex™ 18T, 230 V 

Двужилен проводник, 100% екраниран. 
6, 10 или 18 W/m (230 V); Ø 6,9 mm. 
DIN IEC 60800:2009 M2 

Нагревателен кабел 
DEVIbasic™ 

DEVIbasic™10S, 230 V; 
DEVIbasic™20S, 230 V; 
DEVIbasic™20S, 400 V 

Едножилен проводник, жична оплетка. 
10 W/m (230 V), 20 W/m (230 V/400 V); Ø 5,5 mm. 
DIN IEC 60800:1992 M2 

Нагревателен кабел 
DEVIaqua™ 

DEVIaquaTM 9T 
с 3/4+1" тръбен фитинг 

Двужилен проводник, жична оплетка, 
9 W/m (230 V); Ø 5,7 mm 
Одобрен за използване в питейна вода. 

Саморегулиращ се нагревателен кабел 
DEVIiceguard™ 

DEVIiceguard™ 18 готов, 2-50 m; 
DEVIiceguard™ 18, на барабан 

18 W/m @ 10 °C. 
11,8 x 5,8 mm. 

Саморегулиращ се нагревателен  
кабел за монтаж вътре в тръбите 
DEVIpipeheat™ 

DEVIpipeheat™ 10 с тапа, 2-25 m. 
3/4"+1" Тръбен фитинг (13 bar @ 22 °C) 

10 W/m @ 10 °C, 100% екраниран. 
7,7 mm × 5,3 mm. 
Одобрен за използване в питейна вода. 

Монтажен комплект DEVIcrimp™ CS2A/CS2B For 2-cond. cable 

Терморегулатор DEVIreg™ DEVIreg™ 330 (5…45 °C) 5…45 °C, 16 A, IP20,  
на релса по DIN 

Терморегулатор DEVIreg™ DEVIreg™ 610 -30…+50 °C, 10 A, IP44, 
монтаж на стена/тръба 

Температурен сензор 10 m, PVC Жичен сензор, Ø 8 mm, IP65, NTC 15 
kOhm @ 25 °C 

Температурен сензор 40 m, SantropeneTM високотемп. Жичен сензор, Ø 5 mm, IP67, NTC 
15 kOhm @ 25 °C 

Крепежни елементи Alutape Самозалепваща се алуминиева лента  
38 mm x 50 m; 
0 06   75 °C  

За повече подробности моля вижте каталога на DEVI. 
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4.3 Проектиране на система 
 

Мощността на нагревателни кабели 
монтирани на тръба не трябва да бъде 
по-малка от изчислената топлинна за-
губа от повърхността на тръбата, умно-
жена по коефициент за сигурност 1,3. 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
В повечето случаи мощност 10 W/m е 
достатъчна, ако: 

 
•   диаметърът на тръбата не надвишава 

50 mm, 
•   дебелината на изолацията е поне съ-

щата като диаметъра на тръбата, 

 
 
 
 
Фиг. 7 

   
  
 
 
Фиг. 8 

 
 
 

•   температурата в хладилния склад не 
спада под -30 °C. 

•   необходимата температура вътре в 
тръбата е  5 °C. 

 

Изолация Изолация Тръба 

 
С други думи, при горните условия, 
необходима е само една кабелна ли-
ния 10 W/m (с DEVIflex™ 10T или др. 
подобен). Кабелът трябва да се поло-
жи в права линия по дължина на тръ-
бата, т.e. избраната дължина на кабела 
е същата като дължината на тръбата  

 
 
 
Фиг. 9 

 

Нагревателен кабел 

или следващия размер най-близък по 
стойност от поредицата. 

 
Известна допълнителна дължина на 
нагревателния кабел е необходима 
за вентили, съединения, регулира-
щи устройства и др. такива. 

 
За повече подробности относно защи-
тата на тръби от замръзване и изчис-
лението на топлинната загуба вижте в 
Приложение на DEVI за отопление на 
тръби. Минималната околна темпера-
тура, която трябва да се вземе под 
внимание е температурата в хладил-
ното помещение. 

 

Забележка. При пластмасови тръби 
линейната мощност на нагревателния 
кабел не трябва да надвишава 10 W/m. 
Това ограничение не се отнася за 
саморегулиращи се кабели (SLC). 

 
Има няколко начина на закрепване на 
кабела към тръбата: 

 
1. Един или повече кабели се прекар-

ват в права линия отстрани на 
тръбата, вижте фиг. 7 и фиг. 8. 

Нагревателният кабел се монтира 
директно върху тръбата и се захва-
ща с алуминиева лента, осигурявайки 
Оптимален контакт (топлопредаване) 
между кабела и тръбата. Същото се 
отнася и за жичните сензори. 

Преди да се прикрепи нагревателен 
кабел към пластмасовата тръба вър-
ху нея се нанася цяла ивица алуми-
ниева лента, върху която ляга 
кабелът. 
 
На фиг. 12 са показани препоръчаните 
начини за монтиране на кабелните линии 
в зависимост от количеството нагрева-
телни кабели за поставяне върху тръбата. 
Температурният сензор трябва да бъде 
монтиран на 90 градуса от нагревател-
ния кабел, отчитано по периметъра на 
тръбата  или поне на 5 cm от него. Но за 
предпочитане е да бъде на обратната 
страна на тръбата спрямо мястото на 
нагревателния кабел. 

 
2. Кабелът се прикрепва към тръбата 

вълнообразно или спираловидно, 
вижте фиг. 9. 

 
3. Кабелът се инсталира вътре в 

тръбата, вижте фиг.10. Специал-
ният тръбен фитинг (3/4"+1", 10 bar  
@ 23 °C) е необходимо за свърз-
ване на нагревателния кабел към 
тръбата, вижте фиг. 11. 

 

Фиг. 10 Фиг. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 12. Препоръчителни начини за монтиране на кабелните линии. 

Изолация 

 

Изолация 

 

Сензор Сензор 

Алуминиева лента 
Нагревателен кабел Нагревателен кабел 

Алуминиева лента 
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Тръбите обикновено са изолирани с 
пенопласти, минерална вата или 
друг вид ицолация, чиято дебелина 
може да варира, но обикновено не е 
по-малка от диаметъра на тръбите. 

Изолацията трябва да бъде защи-
тена от влага и течности, които биха 
могли да я увредят и да намалят 
нейната ефективност. 

 
Проверете дали е избрана изолация 
с по-голям диаметър, като имате 
предвид, че диаметърът на тръбата 
се е увеличил поради инсталирането 
на нагревателния кабел. 

 
Свързването към електрозахран-
ването трябва да се извърши от  

упълномощен и квалифициран елек-
тротехник в съответствие с местните 
електротехнически правилници. 
 
Ако кабелите са инсталирани над 
земята в улеи, те трябва да са 
обезопасени и здрави. Трябва да 
бъдат маркирани с ясен предупре-
дителен знак, напр. “ВНИМАНИЕ: 
НАГРЕВАТЕЛНИ КАБЕЛИ 230 ВОЛТА“. 
 
Нагревателните кабели за питейни 
водопроводи трябва да бъдат 
свързани с реле за ДТЗ. Те също 
трябва да бъдат маркирани с ясен 
предупредителен знак. 
 
При този тип инсталация трябва 
да се измери точно необходимата 
дължина за тръбата, тъй като ка- 

белът не трябва да бъде рязан 
или огъван във формата на ухо. 
Нагревателният кабел не трябва 
да се прекарва през вентили. 
Нагревателните кабели са отно-
сително твърди, което улеснява 
инсталирането им. 
 
Сензорният кабел може да бъде 
удължаван нормално като се из-
ползва кабел мин. 2 x 0,75 mm². 
 
Ще ви трябва подходящ монтажен 
комплект DEVIcrimp™, за да напра-
вите съединенията на студените 
краища и крайните заглушки на 
нагревателните кабели, които са на 
барабан. Например комплекта за 
монтаж и ремонти  DEVIcrimp™ за 
2-пров.кабел CS2A/CS2B (продук-
тов номер: 18055350). 

 
 
 

4.4 Инсталиране 
 

Преди инсталирането на нагрева-
телни кабели е важно да се провери 
тръбата за евентуални признаци за 
повреда или течове. 

 
Освен това, тръбите трябва да бъдат 
изолирани, тъй като това намалява 
значително отплинните загуби от тръ-
бата. Това се отнася за всички тръбо-
проводи, независимо дали са над-
земни или подземни. 

 
Кабелът трябва да се прикрепи вни-
мателно, за да не се повреди. Цяла-
та дължина на кабела трябва да 
бъде захваната към тръбата с алу-
миниева лента, НЕ с пластмасова. 

 
Кабелът не трябва да се полага 
върху острите ръбове на тръбата. 
Трябва да се избягва стъпване 
върху кабелите и с тях трябва да се 
борави внимателно по всяко време. 

 
Всички канали за тръби трябва да 
бъдат ясно обозначени, че в тях са 
инсталирани нагревателни кабели. 
Трябва също да има маркировка с 
ясен предупредителен знак, напр. 
“ВНИМАНИЕ: НАГРЕВАТЕЛНИ КАБЕЛИ 
230 ВОЛТА НАПРЕЖЕНИЕ“. 

 
Когато нагревателни кабели се мон-
тират под земята, върху тръбопро-
вода/инсталацията се поставя пласт-
масова лента (червена, жълта или 
др.), за да показва, че отдолу са по-
ложени кабели. 

Изолираните тръби трябва да бъдат 
обозначени с предупредителен знак, 
поставен от външната страна на изо-
лационния материал. 
 
Екранировката на нагревателните 
кабели трябва да бъде заземена в 
съответствие с местните нормативи. 
 
Съпротивлението на нагревателните 
кабели и изолацията им трябва да се 
проверява преди и след инсталира-
нето. Стойността на съпротивление-
то трябва да бъде такава, каквато е 
посочено на етикета на съединител-
ната кутия. 
 
Кабелът се прикрепва към тръбата с 
ивици алуминиева лента на интерва-
ли от около 25-30 cm. След като на-
гревателният кабел бъде прикрепен 
към тръбата, трасето на кабела по 
цялата му дължина трябва да бъде 
покрито с алуминиева лента. Така се 
избягва влизането на нагревателния 
кабел в директен допир с изолацион-
ния материал и се гарантира плътно 
прилепване межде повърхността на 
тръбата и нагревателния кабел. 
 
Преди да се прикрепи нагревателен 
кабъл към пластмасова тръба, върху 
нея трябва да се направи трасе от 
алуминиева лента, върху която да се 
положи нагревателния кабел. Това 
осигурява по добро разпространение 
на топлината към тръбата. Кабелите 
трябва да се захващ към долната 
част на тръбата и/или симетрично 
около тръбата. 

Съединителната кутия между нагре-
вателния кабел и захранващия 
„студен“ край също трябва да бъде 
фиксирана с алуминиева лента. 
Сензорният кабел се захваща към 
тръбата по същия начин като нагре-
ватения кабел. Връхчето в края на 
сензора трябва да бъде покрито с 
алуминиева лента и да е разполо-
жено централно между кабелните 
линии и по възможност от горната 
страна на тръбата. 
 
Кабелът трябва да бъде равномерно 
разпределен и да се избягва преси-
чането с други електросъпротиви-
телни кабели. 
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5. Защита от замръзване на дренажни тръбопроводи 
на хладилно оборудване 

 
 

5.1 Описание на системите 
 

Ледът води до нежелано замръзване 
нанякои части, като дренажите на 
оборудването в хладилни складове. 
Кондензиралата вода може да за-
мръзне в тръбите, водоуловителите 
и т.н., което да попречи на свобод-
ното оттичане на водата и да повре-
ди оборудването. 

 

5.2 Products 

Изборът продукт от DEVI е: само-
регулиращи се нагревателни ка-
бели, свързани към система за 
захранване/регулиране на 
хладилно оборудване. 

 
Нагревателни кабели 
Следните саморегулиращи се (SLC) 
нагревателни кабели могат да бъдат 
използвани за защита на дренажни 
тръбопроводи от замръзване:  
DEVIpipeguard™ 25, 
DEVIpipeguard™ 33; 
DEVIiceguard™ 18. 

Крепежни елементи 
Вътре в тръбите саморегулиращият 
се нагревателен кабел обикновено 
се оставя незакрепен. 
Закрепването на кабелни линии 
върху металната повърхност на 
водоуловители и др. подобни е 
препоръчително да се извършва 
със самозалепваща се алуминиева 
лента, напр. Alutape. 

Терморегулатори 
За такива приложения в типични-
те случаи не е необходим термо-
регулатор. Нагревателните кабели 
обикновено се свързват към систе-
мата за захранване и регулиране 
на хладилното оборудване. 

 

Общ преглед на продуктите за защита на дренажни линии от замръзване 
 

Продукт Възможности Описание 

Саморегулиращ се нагревателен кабел 
DEVIpipeguard™ 

DEVIpipeguard™ 25, на барабан 
DEVIpipeguard™ 33, на барабан 

25 W/m @ 10° C. 
33 W/m @ 10 °C. 
11,8 x 5,5 mm. 

Саморегулиращ се нагревателен кабел 
DEVIiceguard™ 

DEVIiceguard™ 18 готов, 2-50 m 
DEVIiceguard™ 18, на барабан 

18 W/m @ 10 °C. 
11,8 x 5,8 mm. 

Монтажен комплект DEVIcrimp™ CS2A/CS2B За 2-жилен кабел 

Крепежни елементи Alutape Залепваща алуминиева лента 38 mm x 50 m; 
0,06 mm; max. 75 °C 

За подробни данни моля вижте каталога на Danfoss. 
 

5.3 Проектиране на система 
 

За този тип приложение обикновено 
се използва саморегулиращ се нагре-
вателен кабел. Това е поради факта, 
че нагревателните кабели не се 
управляват от терморегулатор, а се 
използва системата за управление и 
регулиране на охладителното или 
хладилното оборудване. 

 

Препоръчват се кабели SLC с мощ-
ност поне 18 W/m @ 10 °C. 

 

Ако някаква част от саморегулира-
щия се кабел е изложена на слънце,  

трябва да се използва UV-устойчив 
кабел (напр. DEVIireg™ 18) или UV-
устойчив термосвиваем шлаух. Ако 
кабелът е предназначен за монаж в 
тръби за воден кондензат, дължи-
ната му не трябва да бъде по-малка 
от обката дължина на тръбата. 
 
Благодарение на успоредното за-
хранване саморегулиращият се 
нагревателен кабел може да се 
скъсява или удължава навсякъде. 
Това опростява проектирането и 
инсталирането му. 
 
Ако кабелът е предназначен за ин-
сталиране във водоуловители и др. 
подобни, той трябва да се фиксира 
към металната повърхност със са-
мозалепваща ие алуминиева лента. 
 
Свързването на „студените“ захран- 

ващи краища трябва да се извърши 
от упълномощен и квалифициран 
електротехник в съответствие с мест-
ните електротехнически правилници. 
 
Необходим е подходящия монтажен 
комплект DEVIcrimp™ за свързването 
на „студените“ захранващи кабели и 
крайните муфи при кабели на бара-
бан, напр. комплект за монтаж и поп-
равки на 2-жилни кабели DEVIcrimp™ 
CS2A/ CS2B (18055350). 
 
За повече подробности относно защи-
тата на тръби от замръзване моля 
вижте точка 4 и приложението на DEVI 
за подгряване на тръбопроводи. 
 
5.4 Инсталиране 
 

За повече подробности относно инста-
лацията моля вижте точта 4.4 и прило-
жението на DEVI за подгряване на 
тръбопроводи. 
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6. Общи указания за инсталацията 
 
 

 
Инсталирането на нагревателни 
кабели и терморегуратори трябва 
да е в съответствие с общите и 
местните нормативни документи. 
Кабелите и терморегулатори 
трябва да се свързват само от 
правоспособни електротехници. 

 
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 равно-
мерно разпределени върху съот-
ветната повърхност. 

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

 
За да се осигури точно и лесно 
инсталиране на кабелите могат да 
се използват монажните ленти 
DEVIfast™. 

 
Бетонът около кабелите не трябва 
да съдържа остри камъни и да има 
такава консистенция, която му поз-
волява да обхване плътно кабела 
без да остават кухини. 

 
Бетонът трябва да се полага много 
внимателно, за да не повреди на-
гревателните кабели! 

Ако подът е изграден направо 
върху земята, необходима е 
някаква непропускаща влага 
мембрана, която да предотвра-
тява просмукването на влага 
нагоре в конструкцията на пода. 
 
Жичката на сензора за пода трябва 
да бъде защитена в пластмасова 
тръба. 
 
Сензорът трябва да бъде разполо-
жен в средата на отворен край на 
кабелния контур. На местата между 
пода и стената, където тръбата е 
огъната, минималният радуис на 
огъване трябва да е 6 cm. 
 
Тръбата трябва да е запечатена в 
края, за да се предотврати навли-
зането на бетон. 
 
Ако случайно кабелът бъде повре-
ден по време на полагането или 
по-късно, в процеса на строител-
ството, голямо преимущество при 
откриването на повредата е да се 
знае точното положение на съеди-
нителната кутия между нагрева-
телния кабел и захранващия кабел, 
както и разположението и края на 
кабела. Ето защо много е важно да 
се направи скица на тези неща в 
помещението. 
 
Нагревателният кабел и съединител-
ната муфа между нагревателния и 
захранващия кабел трябва да бъдат  

в отлятия бетон. Ако кабелът бъде 
избетан надолу в изолацията или 
бъде покрит от нея по някакъв друг 
начин, повърхносната температура 
може да се повиши твърде много, 
което да причини неизправност на 
кабела. 
 
Не се препоръчва да се полагат 
кабели при температури под -5°C. 
При ниски температури (под 5°C) 
кабелът може да стане много 
труден за боравене поради втвър-
дяване на пластмасовия кожух. 
Този проблем може да се преодо-
лее като се свърже кабела към 
захранването за кратко време. За 
тази цел КАБЕЛЪТ ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ РАЗВИТ! Когато кабелът 
отново стане гъвкав, електрозахран-
ването трябва да се изключи. 
 
Нагряването не трябва да се включва 
преди бетонът да се е втвърдил 
окончателно. 
Това отнема приблизително 30 дни 
при бетона. 
Много важно е старателно да се 
спазват препоръките и указанията на 
производителя. 
 
Стойностите на съпротивлението и 
изолацията на нагревателните ка-
бели винаги трябва да се измерва 
преди и след отливането на бетона 
или полагане на други елементи. 
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2 7. Референтен проект 

 
 
 

DEVI бе избрана да предпази най-голямата хладилна база построена в Средния изток. 
 

Най-големият хладилен склад в 
Средния изток, собственост на 
супермаркет от известната арабска 
верига "Панда", намиращ се в 
Джеда, Саудитска Арабия, ще бъде 
оборудван с DEVI. Строителството 
бе завършено в края на 3-тото три-
месечие на 2015 год.. 

 
Решенията на DEVI с електрическо 
отопление се използват за защита 
на праговете и подовете на най-
големия хладилен склад в Средния 
изток. Общата площ на обекта е 
8000 m2, а общата инсталирана 
мощност и приблизително 160 kW. 

 
“Постоянната температура в едно 
средно голямо хладилно помещение 
достига дори до -30 °C, което може 
да окаже влияние на конструкцията и 
на околната среда, макар подът да е 
добре изолиран. – каза Серхан Озтен 
от Данфосс Дубай. – Без допълни-
телна защита такъв студ може да 
нанесе сериозни щети вследствие на 
ерозията от замръзване. Най-доброто 
решение да се избегне това е да се 
инсталират електрически нагрева-
телни кабели по време на строител-
ството на хладилния склад. Радваме 
се, че именно DEVI бе избрана като 
надежден партньор за най-голямата 
в Средния изток хладилна база. Това 
е най-големият хладилен проект за 
нас досега, но ние силно вярваме, че  
DEVI ще отговори на всички очаква-
ния и ще достави всичко необходимо 
за това огромно строителсто.” 

 
 
 
 
 
Обектът бе завършен от YMCO в 
края на септември 2015 год., а за 
нуждите на строителството на 
такава огромна хладилна база бяха 
избрани следните продукти: 
 
DEVIbasic™ 192 m – броя; 
DEVIbasic™ 229 m – 73 броя; 
DEVIsnow™ 63 m – 13 броя; 
DEVIsnow ™ 140 m – 18 броя; 
DEVIfast™ – 982 броя 
DEVIreg™ 330 (-10...+10  °C) – 30 броя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интелигенти решения 
с дълготраен ефект 
Visit devi.com 


