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Оставете DEVI да свърши работата 
 

 
DEVI – абревиатура на Dansk El-Varme Industri – е компания основана в 
Копенхаген, Дания, през 1942 год. От 1-ви януари 2003 год. DEVI стана 
част от Danfoss Group – най-голямата индустриална групировка на Дания. 
Danfoss е една от водещите световни компании в областта на 
отоплението, охлаждането и климатизацията. Концернът Danfoss има 
повече от 23.000 служители и работници и обслужва клиенти в над 100 
държави.. 
 
DEVI е водеща търговска марка в Европа за електрически кабелни и тръбни 
отоплителни системи с над 70-годишен опит в тази област. Производството 
на нагреватени кабели се извършва във Франция и Полша, а управлението 
на компанията е в Дания. 
 
 

Изкуствени и естествени тревни площи 
В това ръководство са представени препоръките на DEVI за проектиране и 
инсталиране на системи за топене на лед и сняг с приложение за 
отопляване на спортни игрища. То съдържа указания за разполагането на 
нагревателните кабели, електротехнически данни и конфигурациите на 
различните системи. 
 
Спазването на препоръките на DEVI ще ви осигури енергийно ефективно, 
надеждно и ненуждаещо се от техническо обслужване решение с 
нагревателни кабели с постоянна мощност и 20-годишна гаранция. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ISO 9001 TS 16949 

 
ISO 14001 PED 

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

управление на качеството 
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1. Отопление на 
спортни терени 

 
 
 

При стадионите използвани за 
професионални и международни 
спортни срещи изискванията по 
отношение състоянието на играл-
ното поле са много високи. При тези 
обстоятелства е много важно да се 
елиминира риска от лоши условия 
за игра или отлагане на срещата, 
особено когато това е свързано с 
лоши метеорологични условия, 
напр. пороен дъжд или силен 
снеговалеж и заледяване. 

 
Съгласно Техническите препоръки 
и изисквания на FIFA, 5-то издание 
(точка 4.2): “(..) В студените клима-
тични зони игралното поле трябва 
снабдено с подземна отоплителна 
система за предотвратяване на 
замръзването в екстремни зимни 
условия. (..)”. 

 
В някои лиги подпочвеното нагря-
ване вече е стандарт, напр. в първа 
и втора Бундеслига в Германия. 

 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 
 
• Предпазва игрището от замръзване – удължава 

периода на използване на игрището през есенния 
полусезон. 

 

• Размразява игралното поле след зимното 
прекъсване – подобрява сътоянието на игрището и 
го прави годно за игра в по-ранен период. 

 

• Намалява финансовите рискове – причинени от 
отлагане на срещи поради лоши метеорологични 
условия. 

 

• Увеличава безопасността – допринася за нама-
ляване на случаите на травми. 

 

• Увеличена използваемост – спомага за по-бързото 
възстановяване на естествената трева след големи 
натоварвания. 

 

• Медународни стандарти – отоплителната система 
на DEVI привежда футболното игрище в съответст-
вие с техническите изисквания и препоръки на FIFA. 

 

• Икономично решение – първоначална инвестиция с 
50% под разходите за хидравлична система. 

 

• Бързо инсталиране – 4 седмици (дори по-малко), за 
да стане игрището отново годно за игра – всички 
срещи се провеждат по график и не се налага да се 
затваря стадиона за продължително обновяване. 

 

• Без необходимост от поддръжка – не е нужно да се 
сменя нищо по време на гаранционния срок, за 
разлика от хидравличните системи с гликол, който 
трябва да се сменя на всеки 2 години (прибл. 8000 
литра, в зависимост от размерите на игрището). 

 

• Надеждна система – 20 години гаранция за нагрева-
телните кабели DEVI за игрища с естествена трева и 
5 години гаранция за нагревателните рогозки за 
игрища с изкуствена трева. 

 

• Опитен доставчик – DEVI се занимава с отопление 
на футболни игрища от 1995 год насам. Електрона-
гревателните решения на DEVI се инсталират на 
футболни игрища, игрища за голф и крикет, както под 
естествени тревни покрития, така и под изуствени. 
През последните 20 години наши системи бяха инста-
лирани в над 40 игрища. 
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2. Описание на системата 
 

Отоплението на игралното поле под-
държа температурата на земята на 
подходящото ниво и спомага да се 
запази доброто състояние на терена 
през целия сезон. 

 
DEVI предлага широка гама от нагре-
вателни кабели или рогозки и терморе-
гулатори за инсталиране на игрища за 
футбол, голф и крикет, както и на други 
терени за всякакъв вид спортни дей-
ности. Продуктите могат да се използ-
ват както за покрития от естествена, 
така и от изкуствена трева. 

 
Инсталирането на нагревателните ка-
бели DEVI™ в естествен торф осигуря-
ва растежа на тревата и спомага за 
удължаване на периода на използване 
на игрището с няколко месеца. 
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При терени с изкуствено покритие 
системата осигурява размразяване и 
позволява игрището да се използва 
почти през цялата година. 

 
При по-големите стадиони лесно мо-
же да се постигне необходимата мощ-
ност за функционирането на кабел-
ната система. Обикновено системата 
за нощно осветление работи, когато 
игрището се използва. Не е трудно да 
се промени електрическата система 
така, че да осигурява необходимото 
мощност на нагревателните кабели в 
момента, когато системата за нощно 
осветление на игрището е изключена. 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  

 
Установен режим при -5 ºC температура на околния въздух: 
•   +3 °C равномерно разпределена температура на торфа; 
•    89% от топлината се предава нагоре; 
•    Температурата на кабела е приблизително 20 °C. 

 
м 

Предимства 
 

 
 

• За новостроящи се и обновявани спортни игрища; 
 

• След около 2 седмици от началото на инста-
лирането, игрището отново е годно за игра; 

 
• Предпазва игралното поле от замръзване през зимата; 

 
• Размразява игралното поле след зимната почивка; 

 
• Стимулира растежа на тревата в студени зимни условия. 

Повърхност 
 

 

Торф 

Пясъчно легло 

Кабели 

Почва 
Min.  1 ˚C 
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2.1 Система против замръзване 
 

Нагревателните елементи инсталирани 
точно под кореновата система на тре-
вата, заедно със сензорите за темпе-
ратура трябва да се управляват от тер-
морегулатор. Температурата в зоната 
на корените трябва да се поддържа в 
диапазона 10...18 °C (във всеки случай 
нивото на температурата трябва да се 
определи от агротехнѝкът на въпрос-
ното спортно съоръжение). 

 
Поддържането на температурата на 
почвата около корените на тревата 
осигурява растеж на тревата и удъл-
жава периода на използваемост на 
игрището с 3-4 месеца в годината. През 
пролетта теренът ще бъде гогов до два 
месеца по-рано от обикновено. Освен 
това, състезателният сезон може да 
бъде удължен през есента, тъй като 
периодът до спирането на растежа на 
тревата може да се удължи чрез затоп-
ляне на кореновата система незави-
симо от географското местоположение. 

 
Нагревателните кабели DEVI™ могат 
да се инсталират както при затревява-
нето на терена, така и при обновява-
нето на тревното покритие. В послед-
ния случай това става чрез полагане на 
кабелите директно в земята. Тревната 
площ трябва да бъде подравнена и да 
се осигури подходящо дрениране. 

 

2.2. Изкуствена трева 
 

Изкуствената трева се превърна в 
приемливо покритие за игрални полета 
и алтернатива на решението с естест-
вена трева, което поволява игрището 
да се използва през цялата година 
независимо от климатичните условия. 
Все пакl, през зимата игралното поле 
замръзва и става неизползваемо, а 
очакваната трайност на изкуствената 
трева намалява, когато игрището се 
използва при неподходящих условия. 

 

Различните игрища изискват също и 
различни решения. Не всички типове 
омекотяващи подложки мога да се 
използват заедно с нагревателни сис-
теми и е необходимо одобрение от 
DEVI преди инсталирането. 

 

За предпазване на игралното поле от 
замръзване през зимата електрона-
гревателните кабели DEVI могат да се 
инсталират между омекотяващата 
подложка и изкуствените чимове. 

 
 
 
 
 

Grass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изкуствени чимове 
 
 
 

Инсталационен пълнеж 
 
 

Стабилизиращ пълнеж  
 

Омекотяваща подложка 

 
 

Пясък 

Горeн слой почва 

Нагревателен кабел 

Земя 

Трева 
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2.3. Избор на продукти 
 

Нагревателни кабели 
 

DEVIsport™ за игрища с естествена 
трева. Здрав електросъпротивителен 
нагревателен кабел, който може да се 
използва за инсталиране с помощта 
на специален плуг. DEVI осигурява 20-
годишна гаранция. Произведен в ЕС. 

 

Едножилният нагревателен кабел 
DEVIsport™ е с висока механична якост 
на опън и на деформация (1500 N), 
което го прави идеален за инстали-
ране със специални плугове за пола-
гане на кабели. 

 

DEVIsport™ може да бъде пригоден 
към всякакви спефични нужди на 
обекта, що се отнася до размерите на 
игралното поле, захранващото напре-
жение, необходимата мощност и дъл-
жината за захранващите краища. 

 

При строителство на ново игрално 
поле отоплителната система може да 
включва следните нагревателни 
кабели: 
•   Едножилен DEVIbasic™ 20S, 

DEVIbasic™ на барабан, 
•   Двужилен DEVIsnow™ 20T. 

Нагревателни рогозки 
 

DEVIheat™ 90S служат за осигуря-
ване на защита от замръзване на 
игрища предназначени за инстали-
ране под изкуствена трева с мощ-
ност 90 W/m² при 230 V. 
 
DEVIheat™ висококачествени, с екра-
нираща оплетка самозалепващи ця-
лостни рогозки с проводници изоли-
рани с флоуриран етилен пропилен 
(FEP) и червена външна обвивка от 
поливинилиден флоурид (PVDF). 
 
Кръглият профил на кабела, много 
малката височина на рогозката (само 
3 mm) и здравата конструкция осигу-
ряват бързо, лесно и безопасно 
инсталиране. 
 
Стандартната дължина на рогозката 
DEVIheat™ 90S е 70,5 m (ширина 0,5 
m) и специално внимание е обърнато , 
на това, дължината да варира съв-
сем малко, за да се пригажда към 
специфичните размери на игралното 
поле с покритие от изкуствена трева. 

Терморегулатори 
 

Регулирането може да се осъщест-
вява посредством терморегулатори 
DEVIreg™ 330 (5...45 °C) с външни 
сензори, инсталирани в земята на 
същата дълбочина като нагревател-
ния елемент и колкото е възможно по-
близо за основата на тревата. 
 
Риегулирането може да се извършва 
също и «на място» чрез вече същест-
вуващи устройства за измерване на 
температурата. 
 
Терморегулаторите DEVIreg™ 330 
(5...45 °C) са снабдени с пълен набор 
от функции за регулиране на всякакви 
отоплителни системи за естествена 
или изкуствена трева и позволяват 
присъединяване на външни сензори 
за измерване на температурата на 
земята. 
 
Принадлежности: синтетични гвоз-
деи за захващате на рогозката към 
земята; DEVIfast™ Metal – поцинко-
вана метална лента за закрепване на 
кабела. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ преглед на продуктите за отопление на спортни терени 
 

Продукт Опции Описание 
Електросъпротивителен 
нагревателен кабел 
DEVIsport™ 

 
DEVIsport™ на барабан 
400 V, 0,04-8 Ohm/m 

Едножилен, екраниран, черен.  
Max. 30 W/m, max. 400 V. 
IEC60800:1992 M2, NF-C 32-330. 

Електросъпротивителна 
нагревателна рогозка DEVIheat™ 

 
DEVIheat™ 90S, 230 V Едножилен, екраниран. 

90 W/m², 0,5 x 70,5 m. Захранващ край - 15 m. 
Електросъпротивителен 
нагревателен кабел 
DEVIbasic™ 20S 

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

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

Електросъпротивителен 
нагревателен кабел  
DEVIbasic™ 

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

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

Кабел с постоянна мощност 
DEVIsnow™ 

DEVIsnow™ 20T 
230V & 400V захранване 

Двужилен, 100% екраниран, UV-устойчив, черен. 
20 W/m, (230 V/400 V), DIN IEC 60800:  2009  M2 

 

Терморегулатор DEVIreg™ 
 

DEVIreg™ 330 (5...45 °C) 
 

5...45 °C, 16 A, IP20, релса по DIN 
 

Температурен сензор 
 

10 m, PVC 
 

Жичен сензор, Ø8 mm, IP65, NTC 15 kOhm  @25 °C 
 
Крепежни елементи Монтажна лента DEVIfast™ Metal 

Синтетични гвоздеи 
Пакет 25 m; поцинкован метал, захващане на всеки 2,5 cm. 
100 бр. в пакет; за закрепване на DEVIheat™ 90S към земята. 

За допълнителни подробности моля вижте каталога на  DEVI. 
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3. Проектиране система 
 

 
Съобразяване с предпоставките преди 
проектиране на отоплителна система: 

 
•  Тип на игрището – изкуствена или 

естествена трева; 
 

•  Тип на проекта – ново строителство 
или обновяване; 

 
•  Наличие на електрозахранване – ново 

или вече съществуващо захранване 
от трансформаторите на осветител-
ната система на стадиона; 

 
•  Подавана мощност – макс. kW за на-

гряване и изчислената макс. мощ-
ност на кв.м. (W/m²); 

 
•  Оперативна стратегия – климатични 

условия и възможности за работа по 
време на периоди с ниска тарифа; 

 
•  Дренаж – няма подземно отопление 

без дренаж, тъй като по-малко вода 
означава по-малко нагряване; 

 
•  Размери на игралното поле – макси-

мални размери на затревените 
площи; 

 
•  Условията на място – постоянно 

засенчени места и необходимия брой 
на отделните зони; 

 
•  График за инсталирането – времето 

определено за инсталирането; 
 

•  Тестване – особено важно при изкуст-
вена трева; 

 
Инсталирана мощност 

 

Нормално препоръчителната инстали-
рана мощност за игрища с естествена 
трева е 80-100 W/m² при максимална 
граница 120 W/m², в зависимост от 
географското местоположение. 

 

Инсталираната мощност за терени с 
изкуствена трева може да бъде по-
голяма и трябва да съответства на 
лимитите посочени от производителите 
на изкуствената трева. Но обикновено 
тя е същата като за естествените 
тревни площи. 

 

При повечето случаи на отопляване на 
спортни игрища се използва електро-
захранване от същестуващите транс-
форматори на осветителната система 
на стадиона. Максимално възможната 
изходна мощност на транформаторите 
на осветителната система обикновено  

е 400-800 kW и трябва да служи като 
пределна стойност при изчисляването 
на отоплителната система на игрището. 
 
Например, мощността на трансформа-
торите на осветителната система е 600 
kW. Размерите на футболното игрище 
са 70 x 100 m или общо 7000 m². Макси-
малната възможна мощност на систе-
мата от нагревателни кабели на кв.м. 
може да се определи по следния начин: 
600 kW / 7000 m² = 85 W/m². 
 
Освен това, при естествена трева трябва 
да се вземе предвид възможната макси-
мална температура в зоната на корено-
вата система. Максималната линейна 
мощност на кабелите и/или максималната 
мощност на отоплителната система може 
да причини изгаряне на корените на тре-
вата. Едно от алтернативните решения за 
избягване на този проблем е кабелите да 
се инсталират под зоната на корените, 
например на дълбочина 30-35 cm. 
 
Въз основа на горното, препоръчител-
ната максимална мощност на кабелите  
е 25 W/m, а отдаваната мощност на 
системата да е до 80-100 W/m². 
 
Забележка. Мощността на отоплител-
ните системи на спортни терени трябва 
да се проектира в съответствие препо-
ръчаните стойности, когато това е въз-
можно. 
 
Възможна минимална работна 
температура 
 
Една от основните задачи на отоплител-
ните системи за спортни игрища е да 
размрази игралното поле само за една 
отделна футболна среща или да поддър-
жа мин.+1 °C на повърхността му. При 
изчисляването на номиналната мощност 
трябва да се изхожда от най-ниската 
температура на околния въздух, при 
която отоплителната система ще може да 
осигурява температура +1 °C на повърх-
ността на игрището. 
 
Най-общо казано, при средни метеороло-
гични условия за подгряването на 1 m² 
повърхност на открито до 1 °С е необ-
ходима мощност от около 23 вата (вижте 
напр. Ръководстово за “Приложение за 
асфалтови настилки. Топене на лед и 
сняг”). Иначе за изчисляването трябва да 
се използва коефициента за топлообмен - 
прибл. 23 W/(m²·K). 
 
Възможната разлика между темпера-
турите на повърхността и въздуха 

напр. за инсталирани 100 W/m² може 
да се определи по следния начин: 
100 W/m² / 23 W/(m²·K) ≈ 4 °С.  
Накратко казано, 100 W/m² осигуряват 
размразяване на повърхността на 
игрището при минимална температура 
на въздуха до минус 3 градуса: 
+4 °С - (+1 °С) = -3 °С. 
 
Отоплявани зони  
Отоплителната система и игрището 
тряббва да бъдат разделени на зони. 
Размерът и ориентацията на местата 
от игрището, които са постоянно на 
сянка през зимата определят какъв е 
необходимият брой на зоните. 
 

 
Препоръчват се минимум 4 зони. Прила-
гането на повече зони опростява проек-
тирането и управлението на системата. 
 
За всяка зона трябва да се използва 
минимум един терморегулатор с темпе-
ратурен сензор. 
 
Дълбочина на инсталиране на кабела 
 
Съгласно технически препоръки и изиск-
вания на ФИФА, 5-то издание (параграф 
4.3) дълбочината на инсталиране на на-
гревателните кабели не трябва да бъде 
по-малка от 250 mm. 
 
Нагревателните кабели трябва да се 
инсталират на 25-30 cm (до 35 cm) под 
повърхността, за да се избегнат повреди 
на кабелите вследствие например на 
хвърляне на копия. 
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При горните стойности на мощността се 
осигурява температура 6...10 °C в зона-
та на корените на тревата, прибл. на 10 
cm под повърхността. 

 
За да се поддържа почвата топла и 
влажна, теренът трябва да се покрива с 
пластмасов или друг подобен материал, 
когато не се използва. 

 
Трябва да се спазват местните изиск-
вания за дълбочина на инсталацията и 
евентуала механична защита на захран-
ващите кабели. 

 
Трябва да се вземе предвид и дълбочи-
ната на проникване на предмети като 
аератори на тревната площ, вертикални 
дренажи, прави лопати, копия, колчета, 
аркерни болтове и др. 

 
Мощност на кабела/рогозката и C-C 
разстояние 

 

DEVIheat™ 90S е спациално създадена 
за инсталиране под терени с изкуствена 
трева с мощност 90 W/m² при 230 V. 

 
При приложения за затревени места 
трябва да се използва кабел с линейна 
мащност 15-25 W/m при 230/400 V. 

 
Разстоянието между кабелите (C-C 
разстояние) естествено зависи от 
линейната мощност и необходимата 
отдавана мощност на m², като обикно-
вено е 15-25 cm. 

 
Допълнително, за да се избегне нали-
чието на ненагрявани места между 
нагревателните кабели, разстоянията 
между тях трябва да бъдат равни или 
да са по-малки от дълбочината на 
инсталиране на кабелите. 

 
За изчисляването на разстоянието C-C 
могат да се използват две формули: 

Таблицата показва разстоянията между 
кабелите и съответните мощности на m²: 
 

C-C, 
cm 

Линейна мощност на кабела, W/m 

16 18 20 22 24 
15 107 120 133 147 160 
16 100 113 125 138 150 
17 94 106 118 129 141 
18 89 100 111 122 133 
19 84 95 105 116 126 
20 80 90 100 110 120 
21 76 86 95 105 114 
22 73 82 91 100 109 
23 70 78 87 96 104 
24 67 75 83 92 100 
25 64 72 80 88 96 
26 62 69 77 85 92 
27 59 67 74 81 89 
28 57 64 71 79 86 
29 55 62 69 76 83 
30 53 60 67 73 80 

Забележка. Препоръчителният диапа-
зон на мощност е 80-120 W/m² (черните 
стойности в таблицата). 
 
Дължина на кабела 
 
При изчисляване на дължината на 
кабелите или рогозката трябва да пре-
цени местоположението на съединител-
ната кутия и разположението на канала 
(каналите) за кабелите – дали са по 
дължина или по ширина на игрището. 
 
Нагревателната рогозка DEVIheat™ 90S 
е специално изработена с дължина 
70,5 m. Дължината може да се 
различава от това с много малко (по 
специална поръчка), за да се пригоди 
към конкретните размери на игрището 
покрито с изкуствена трева.

Например, ако се предвижда кабелите да 
се инсталират в 4 линии по късата страна 
на футболно игрище с размери 70 x 110 m, 
тогава дължината на кабелите трябва да 
бъде 4 · 70 = 280 m. В случай на инстали-
ране по дългата страна на игрището, дъл-
жината на кабелите е 4 · 110  = 440 m. 
Моля имайте предвид, че от дължината на 
кабела зависи необходимата стойност на 
Ohm/m. Ако това не е възможно, трябва да 
вземете решение за 2 кабелни линии. 
 
Място на сензорите 
 
Сензорът трябва да се монтира на нивото 
на кореновата система на тревата (при 
игрища с естествено тревно покритие), за 
да се осигурява подходящата температура. 
В случай на изкуствена трева, сензорът 
трябва да се инсталира колкото е възможно 
по-близо до повърхността и непосредстве-
но над нагревателните кабели. 
 
It is recommended to use 2 sensors or 1 
additional sensor for measuring average 
top soil temperature. 
 
Кабелен канал 
 
Трябва да се предвиди специален 
кабелен канал. 
 
Захранващите кабели в канала трябва 
да се проектират само като единична 
инсталация (без събиране в сноп, без 
полагане в тръби). 
 
Препоръчва се присъединяване на за-
хранващите кабели и сензорите в запе-
чатани съединителни кутии или кабел-
ни шахти на макс. 20 m от всяка зона. 

C - C [cm] =  Площ [m²]   · 100 
Дължина на кабела [m] 

(1)  

или 
Мощност на кабела [W/m] 

 
Нагревателният кабел DEVIsport™ на 

C - C [cm] =   · 100 
Плътност на нагряване [W/m²] 

(2) барабан може да се достави с конкрет-
но линейно съпротивление, съобразно 

Най-лесният начин за изчисляване/пре-
ценяване на мощността на системата 
във W/m² (плътност на нагряване) е да 
се умножи линейната мощност на кабела 
по броя на кабелните линии на m². 

 

Например, ако растоянието C-C е 21 
cm, а мощността на кабела е 20 W/m, 
мощността на отоплителната система 
се определя по следния начин: 

 
20 W/m · (100 cm / 21 cm) ≈ 95 W/m². 

размерите на терена, напрежението, 
желаната мощност, броя кабелни линии 
и дължината на захранващите краища. 
 

Необходимо е точно изчисляване на 
дължината на кабела, за да се осигурят 
достатъчно дълги захранващи кабели 
до края на съответната страна на игри-
щето и да се постигне оптимално елек-
трическо присъединяване. Следовател-
но броят на линиите от всеки кабел 
трябва да е четен. 
 

Най честата инсталация е с 4 линии за 
всеки нагревателен кабел. 

Забележка! Нагревателната рогозка с 
единичен проводник DEVIheat™ 90S 
трябва да се свързва към електроза-
хранването и от двете страни на рогоз-
ката/игрището. 
За да се избегне свързването на една 
рогозка от двете страни, тя трябва да 
се разстила до средата на игрището и 
сред това в обратна посока. Така за-
хранващите краища ще са заедно от 
едната страна. 
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Начало на отоплението 
 

Отоплителната система за естествена 
трева трябва да работи в продължение 
на 3-6 седмици преди игрището да 
започне да се използва през пролетта. 

 
Това е необходимо, за да се осигурят 
условия тревата да започне да расте 
преди да се състои първата среща или 
тренировка. Ако това не се направи, 
резултатът ще бъде бързо унищожа-
ване на тревното покритие.  
Изчисляване на кабели от барабан 

 

Едножилните нагревателни кабели 
DEVIsport™ и кабелите DEVIbasic™ се 
доставят на барабани. В тези случаи се 
избират и да се изчисляват с всякаква 
линейна мощност (W/m), стига да не 
надвишава максималната стойност. В 
резултат на това дължината на отдел-
ния кабел може да се изчисли въз осно-
ва на размерите на игрището. 

 

Например, стандартните стойности на 
Ohm/m за кабелите доставяни на бара-
бан, които се използват за футболни 
игрища са както следва: DEVIsport™ - 
0,04, 0,06, 0,085, 0,1, 0,15, 0,177 Ohm/m; 
DEVIbasic™ - 0,032, 0,05, 0,07, 0,1, 0,15, 
0,187, 0,21 Ohm/m. 

 

За подробни данни относно линейното 
съпротивление на кабелите доставяни на 
барабан, моля вижте каталога на DEVI. 

 

Още идна преимущетво е, че по време 
на инсталирането може да се определи 
точната дължина на нагревателните ка-
бели. Трябва обаче да се има предвид, 
че съединенията на захранващите кабе-
ли и крайните връзки трябва да се пра-
вят само от квалифициран персонал. 
Уверете се, че са бил избран подходя-
щият тип и размер «студени» захран-
ващи кабели и съединения. 

 
За изчисляването на кабели доставяни 
на барабани може да се използва след-
ната формула: 

L = U / √(p · r),   (3)  
p = U² / (L²  · r),  (4)  
r = U² / (L²  · p),  (5) 

Пример 1. 
Изчисляване на кабели доставяни на 
барабан 
 
Размери на футболното игрище: 70 x 110 
m, захранване: 380 V, макс. мощност на 
трансформаторите на осветлението: 800 
kW. Обновление на терена с инсталиране 
на кабели използвайки специален плуг. 

 
 
Макс. мощност на отоплителната сис-
тема е 800 kW / (70  · 110) m² = 103 W/m². 
 
Каналът за кабела трябва да бъде раз-
разположен по дългата страна на играл-
ното поле, а кабелните линии съответно 
по късата страна. Площта на кабелната 
инсталация е 69,4 x 109,4 m (без 30 cm 
отстъпи от краищата). се инсталиране на 
едножилен кабел в 4 линии с разстояние 
С-С 20 см, предварително изчислената 
линейна мощност на кабела е 20 W/m, а 
мощността на нагевателната система е 
100/20 · 20 W/m = 100 W/m². 
Дължината на кабела е 69,4 m · 4 = 
277,6 m. Предвижда се DEVIsport™ на 
барабан и трябва да се избере подходя-
щата стойност на линейно съпротивле-
ние (Ohm/m). По формулата (5) Ohm/m 
се изчислява както следва:  
r = U² / (L²  · p) = 380² / (277,6² · 20)  = 
0,094 Ohm/m. 
 
Съгласно изчислените 0,094 Ohm/m 
трябва да се избере DEVIsport™ с 0,085 
Ohm/m (вижте данните на DEVIsport™ в 
каталога на DEVI). 
Линейната мощност на кабела в W/m 
трябва да бъде сверена с макс. стой-
ности за избраното съпротивление 
0,085 Ohm/m. 
Линейната мощност на кабела съглас-
но формула (4) се определя като: 
p = U² / (L² · r) = 380² / (277,6² · 0,085) = 

= 22 W/m. 

Кабел с линейна мощност 22 W/m 
е правилният избор за възможния 
максимум от 104 W/m². 
 

Брой нагревателни кабели: 
109,4 m / (0,22 m · 4) = 124 броя. 
Мощност на кабела: 
109,4 m · 22 W/m = 5552 W. 
 
Резултатите от изчисленията са следните: 
•   Нагревателен кабел DEVIsport™ на 

барабан; 
•   277,6 m; 
•   0,085 Ohm/m; 
•   22 W/m; 
•   124 броя; 
•   100 W/m²; 
•   мощност на системата 688,5 kW; 
•   инсталация с 4 линии на кабел; 
•   инсталиране по късата страна на 

игралното поле. 
 
Пример 2. Футболно игрище 
 

Тревното покритие на футболно игрище 
с размери 70 x 110 m трябва да бъде об-
новено и теренът трябва да стане готов 
отново за игра в рамките на 2-3 месеца 
от годината извън футболния сезон. 
 

Избира се изкуствена трева, а предложе-
ното отоплително решение е с нагрева-
телни рогозки DEVIheat™ 90S (3245 W при 
230 V, с дължина 70,5 m). 
Една рогозка обхваща ширина от 0,5 m. 
Предвид дължината на игрището, която е  
110 m, изборът на нагревателни розогки 
се прави така: 110 / 0,5 = 220 броя рогозки 
с дължина 70,5 m. 
 

Монтират се 220 броя рогозки по 3245 W 
които осигуряват 713,9 kW обща мощност: 
3245 W · 220 бр.  = 713,9 kW. 
 
Пример 3. Голф игрище 
 
На игрище за голф няколко тревни площи 
възлизащи общо на 975 m² трябва да 
бъдат отоплявани с нагревателен кабел 
DEVIsport™. Инсталирана е мощност от 
80 W/m² възлизаща общо на 78 kW. 
 
Тъй като затварянето на игрището не е 
възможно, за полагане на кабелите е 
използван специално конструиран плуг. 
 
На игрището може да се играе на още на 
следващия ден. 

където 
L  – дължина на нагревателния кабел 

(m); 
U – захранващо напрежение (V); 
p  – линейна мощност (W/m); 
r  – линейно съпротивление (Ohm/m). 

Макс.линейна мощност на DEVIsport™ е 
30 W/m. При това положение изборът на  
277,6 m кабел с 0,085 Ohm/m и мощност 
22 W/m е правилен. 
 
При посочените 100 W/m² разстоянието 
C-C трябва да бъде (по формула (2)): 
C-C = (22 W/m/100 W/m²) • 100 cm = 22 cm. 
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5. Инсталиране 
  

Нагревателните кабели могат да се по-
лагат по време на строителството на 
нова или преработването на съществу-
ващо тревно покритие. 
Разстоянието между проводниците за-
виси от необходимата нагревателна 
мощност на крадратен метър и обик-
новено е около 15-25 cm. 

DEVI препоръчва инсталирането да 
бъде на дълбочина 25-30 cm (до 35 
cm), която ще предпазва кабела от 
повреди вследствие на използваното 
оборудване за регенериране на 
торфа, набиване на колчета и други. 

Измерете, сравнете и запишете съ-
противленията на елемента и изола-
цията по време на инсталирането. 
•  След разопаковане; 
•  След закрепването на елементите; 
•  След окончателното завършване на 

инсталацията. 

 
 

5.1 Вкопаване на кабели под естествена трева 
 

Съществува също възможност за пола-
гане на нагревателните кабели в съще-
ствуващото покритие на игрището (в 
торфа). Инсталирането се извършва с 
помощта на специален плуг, на който 
има барабан с кабел. Плугът едновре-
менно прави бразда и полага в нея 
нагревателния кабел на необходимата 
дълбочина. Използването на игрището 
става възможно след около 10-12 дни от 
полагането на кабела, когато новата 
трева покрие следите от разораването с 
плуга.  
За инсталиране с помощта на плуг 
трябва да се използва специален 
нагревателен кабел с висока якост на 
опън. DEVIsport™ е единственият 
възможен избор за вкопаване на 
кабели с под естествена трева. 

Преди инсталирането на кабела, про-
тивоположните краища на полето се 
маркират с боя за обозназчаване на 
разстоянието между кабелните линии. 
След това, между маркировките се 
опъва и фиксира корда като водач и 
ориентир. 
 

Барабан с кабел се поставя на приспо-
соблението за развиване и полагане. 
Студеният край (захранващият провод-
ник, доставян с нагревателния кабел) се 
развира ръчно от барабана, а нагрева-
телният кабел се води от направляващ 
механизъм. Тракторът тръгва от края на 
игралното поле, като едновременно 
спуска надолу приспособлението за 
развиване и механизма за инсталиране 
на кабела. Когато стигне противополож-
ния край на игралното поле, развива-
щото устройство се повдига, тракторът 
обръща посоката на движение и проце-
дурата се повтаря. Докато тракторът 
прави обратен завой е необходимо 
кабелът да се развива ръчно от бара-
бана и след това да се навие обратно на 
барабана след като завърши маневрата. 

След разораването и полагането, обра-
ботете тревата и уплътнете почвата с 
пътен валяк. 
 
Времето необходимо за инсталиране 
на 4 намотки кабел е 20 минути. Това 
означава, че инсталирането на всички 
кабели на едно футболно игрище със 
стандартни размери ще отнеме при-
близително 2 седмици (като се изключ-
ват дните с лошо, дъждовно време). 
 
Кабелът, който е останал на повърх-
ността и не е бил заровен от полага-
щото устройство се вкарва на необхо-
димата дълбочина ръчно, заедно със 
захранващия край. 

 
 
 

 
 

 
 

След разораването и полагането, обработете 
тревата и уплътнете почвата с пътен валяк. 
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5.2 Полагане (естествена или изкуствена трева) 
 

Има няколко възможности за изграж-
дане на долните пластове за футболно 
игрище. Важно е да се спазват инструк-
циите дадени от производителя на из-
куствената трева. 

 
Системата обикновено е съставена от 
следните пластове (отдолу нагоре): 

 
•   На дъното твърда и незамръзнала 

земя / почва / пясък; 
•   Омекотяваща възглавница (подложка 

за поглъщане на натиска от скокове и 
др. подобни, случващи се по време 
на играта); 

•   Нагревателен елемент, напр. рогозка 
DEVIheat™ 90S; 

•   Изкуствени чимове 
•   4-5 cm пълнеж за тревата (ако е 

необходимо в зависимост от типа 
на изкуствената трева). 

 
За инсталации под изкуствена трева обик-
новено се използва нагревателна рогозка 
DEVIheat™ 90S с един проводник. 
Въпреки че е малка, здравият нагрева-
телен елемент издържа на постоянния 
натиск от играчите и превозни средства. 

 
Заковете рогозката като използвате 
специалните синтетични гвоздеи и я 
разпънете по посока на страничната 
линия. 

 
 

 
 
 

Когато достигнете страничната линия, за-
хванете здраво края на нагревателната 
рогозка към повърхността със специал-
ните гвоздеи през разстояния от 30 cm. 

 
Поставете изкуствена подложка, ако е 
необходимо. 

 
Срежете омекотяващата възглавница и 
пъхнете в нея захранващия кабел. Вни-
мавайте срезът да не е много дълбок, 
за да не слезе захранващият кабел 
твърде надолу в омекотяващата въз-
главница. 

 
Захранващите проводници се прокарват 
до най-близката захранваща кутия. 

 
 
Дренажна мрежа, направо върху почвата. Полагане на омекотяваща подложка 

 
 
 

  
Разстилане на нагревателна рогозка DEVIheat™ 90S. 
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5.3 Електрическо свързване 
 

За регулирането на отоплителната сис-
тема препоръчинелните терморегулатори 
са DEVIreg ™ 330 (5...45 °C) работещи 
заедно с температурен сензор поставен в 
зоната на корените на тревата, на около 
25 cm под повърхността. 

 
 
 
 
 
сектор 1 сектор 2 сектор 3 сектор 4 

 
Препоръчително е игралното поле да се 
раздели на няколко зони, управлявани от 
отделни терморегулатори и сензори. Това 
позволява разделяне на инсталираната 
мощност и оптимизира разхода на енер-
гия, тъй като тревното покритие често е 
подложено на различни условия, като 
слънчево нагряване и ниска температура. 

34 нагревателни 
комплекта 

4.915 x 34 167 KW 

34 нагревателни 
комплекта 

4.915 x 34 167 KW 

34 нагреватени 
комплекта 

4.915 x 34 167 KW 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Нагревателен кабел 

34 нагревател- 
ни комплекта 

4.915 x 34 167 KW 
 
 
 
 
температурен 

сензор 

 
Пример за инсталация от нагревателни кабели на футболно игрище 

  
 
 

1.  Нагревателен кабел 
2.  Терморегулатор 
3.  Сензор 
4.  Екранировка на кабела 
5.  ТДЗ (RCD) 
6.  Изолационен прекъсвач 
7.  Предпазител 
8.  Разпределителна кутия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

max. 20 m 
 

5.4. Бележки по инсталирането на кабелите 
 

Моля правете справки с ръководството 
за инсталация, за да спазвате съответ-
ните правила и нормативи. 

 
Не се препоръчва да инсталирате нагре-
вателните елементи при температури 
под -5 °C. При ниски температури нагре-
вателните кабели могат да се втвърдят. 

 

За целите на безопасността: 
•  Нагревателната система винаги 

трябва да се изключва, когато не  
се използва; 

•  Нагревателните системи за спортни 
терени трябва да се изработват с 
екранирани електрически кабели и да 
имат захранване защитено с постоян-
но включено устройство за диферен-
циалнотокова защита. 

 

•  Екранировката на всички нагрева-
телни елементи трябва да бъде 
заземена в съответствие с действа-
щите нормативни изисквания. 

•  Не разполагайте тежко оборудване, 
като сцена, подемна машина или кран 
върху игрище с изкуствено покритие. 

•  Макс. натиск на колела преминаващи 
през покритието да не бъде повече 
от 1 kg/cm². Ако имате някакви съм-
нения или въпроси относно инстала-
цията, моля свържете се с DEVI за 
допълнителна информация. 
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Notes 
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6. Референтни проекти 
Локомотив, Нижний 
Новгород, Русия, 1996 год. 

 
Веталург, Кривой Рог, 
Украйна, 1999 год. 

 
Локомотив, Донецк, Украйна, 
2003 год. 

 
ФК “Витебск”, Витебск, 
Беларус, 2006 год. 

 
ФК “Стяуа Букурещ”, 
Стадион „Генча“, Румъния, 2007 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стадион „Мост“, Република 
Чехия, 2007 год. 

Стадион Техелне Поле, 
Словакия, 2008 год. 
 

Стадион в Братислава, 
Словакия, 2008 год. 
 

Тренировъчно игрище ФК 
“Вердер Бремен”, Бремен, 
Германия, 2009 год. 

 

Констант Ванден Сток, 
Андерлехт, Белгия, 2009 год. 
 
 

Райн Енерги Щадион, 
Кьолн, Германия, 2010 год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олимпийски стадион Хелзинки, 
Хелзинки, Финландия, 2010 год. 

Фарум Парк, Дания, 2012 год. 
 

Жетису, Казахстан, 2012 год. 
 

Стадион Тинеретулуи, 
Брашов, Румъния, 2012 год. 
 
Общинсски стадион, Васлуй, 
Румъния, 2012 год. 
 

Стадион Николае Добрин, 
Питещ, Румъния, 2012 год. 
 

Стадион Марин Анастасович, 
Гюргево, Румъния, 2012 год. 
 
Билино поле в Зеница, Босна и 
Херцоговина, 2012 год. 
 

Ставангер Гьесдал, 
Норвегия, 2013 год. 
 

Дебрецен, Унгария, 2013 год. 
 

Телки, Унгария, 2013 год. 
 
Стадион Дачия, Миовени, 
Румъния, 2014 год. 

Амика Вронки, Полша, 2007 год. Общински стадион Ботошани, 
Ботошани, Румъния, 2014 год. 
 
Усти над Лабем, Република 
Чехия, 2014 год. 

 
 

Стадион Ататюрк, 
Кония, Турция, 2014 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ЛКС, Лодз, Полша, 2007 год. 

 

Видзев Лодз, Полша, 2007 год. 
 

Одра Водзислав Сласки, 
Полша, 2007 год. 

 

Йоан Мойна, Румъния, 2008 год. 
 

Общински стадион, 
Румъния, 2008 год. 

Силкеборг, Дания, 2011 год. 
 
Стадион Отелул, Галац, 
Румъния, 2011 год. 
 

Общински сстадион 
”Газ Метан”, Медиаш, 
Румъния, 2011 год. 
 
Стадион Илие Оана, Плоещ, 
Румъния, 2011 год. 

Стадион Фредрикщад, 
Норвегия, 2015 год. 
 

Олимпийски стадион Ататюрк 
Истанбул, Турция, 2015 год. 



 

08
09

XX
XX

 &
 V

GL
UD

10
2 7. Примери за осъществени проекти 

 
 
 
 

СТРАДИОН ФАРУМ ПАРК, 
Фарум, Дания. 

 
Кабелите бяха инсталирани заедно с 
полагането на чимове Limonta 
SoccerPro. Размерът на игрището е 105 
x 68 m. Отопляваната площ е 7140 m². 
Използван нагревателен елемент: 
DEVIheat™ 90S. 

 

Електронагревателната система бе 
инсталирана между омекотяващата 
подложка и изкуствените чимове. 

Инсталирането по принцип бе осъщест-
вено като като на стандартна инсталация 
с рогозки DEVImat. 
 
При инсталирането бяха използвани 
специални карбонови гвоздеи за 
закрепване на рогозките към долния 
пласт/омекотяващата подложка. 

Нагревателната система бе разделена 
на осем зони поради ограничение в ел. 
захранването. Само една зона може да 
работи към определен момент. 
 
• Зоните се управляват индивидуално 

от програмируем логически контролер. 
• Всяка зона има по два сензора за тем-

пература. 
 
 

 
 
 
 

СТАДИОН НА КСК АНДЕРЛЕХТ, 
Брюксел, Белгия 

 
През 2010 год. отоплението на тревното 
покритие стана задължително за ста-
дионите в Белгийската първа дивизия. 

 

Игрището на Кралския спортен клуб 
Андерлехт е с полусинтетично покри-
тие, построено през 2007 год. То е 
върху основа от 90% пясък армирана 
с 40 милиона полиетиленови влакна. 
Инвестицията на КСК Андерлехт към 
онзи момент вече възлизаше на около 
500 хил. €, така че да се прави нов 
терен не беше сред вариантите. 

Избрана бе електрическа отоплителна 
система, тъй като: 
 
•  кабелите можеха да бъдат положени 

със специална машина без да се 
повредят повече от 3% от полиети-
леновите влакна и игрището ще мо-
же да се ползва след 4 седмици. 

•  вече имаше необходимото електроза-
хранване, с което се спестяваха раз-
ходи, необходимост от одобрение и 
експлоатация на газов котел 720 kW. 

•  управлението на нагревателните 
кабели бе включено към съществува-
щата програмируема система SMART 
EYE за управление на поливната сис-
тема и дренирането. 

 
 

 
 
 
 
 

Интелигентни решения 
с дълготраен ефект 
Посетете devi.com 


