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Въведение

В това Ръководство за монтаж думата „елемент”
се използва както вместо нагревателен кабел,
така и вместо нагревателна рогозка.
Ако са използвани думите „нагревателен кабел”
или „нагревателна рогозка”, то въпросните
инструкции важат само за този тип елемент.
Снемането на размери, изборът на продукт,
инсталацията и пускането в експлоатация
на дадено приложение са отговорност на
упълномощен техник инсталатор.
Всяко приложение, използващо нагревателни
елементи или термостати, закупени от
крайния потребител, трябва да е одобрено
от упълномощен техник преди пускане в
експлоатация.

2

•

Включително типа, мощността и начина на
свързване на нагревателния елемент.

•

Включително типа, допустимия товар,
свързването и настройките на термостата,
управляващ нагревателния елемент.

•

Забранено е деца да играят с
нагревателния елемент.

•

Този нагревателен елемент може да се
използва от деца на възраст над 8 години
и хора с намалени физически, сетивни
или умствени способности или липса на
опит и познания, ако им бъде осигурен
надзор или инструктаж по отношение
на използването на уреда по безопасен
начин и ако те разбират свързаните с него
опасности.

•

Почистването и поддръжката от
потребителя не бива да се извършва от
деца без надзор.
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Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби
лепило за плочки или подобно, вкл.
плочки.

Предназначението на нагревателните
елементи, за които се отнася това ръководство,
е само и единствено подово отопление.
•

Съгласно IEC 60335 рогозките не могат
да бъдат инсталирани в метален под или
използвани за акумулаторно отопление.

•

Рогозките трябва да бъдат напълно
покрити с поне 5 mm бетон, замазка,

1.1

Инструкции за безопасност
Елементите трябва винаги да се свързват
от правоспособен електротехник чрез
постоянни муфи.
• Изключвайте всички захранващи вериги,
преди да започнете инсталация или
сервизни дейности.

Никога не режете и не скъсявайте
нагревателния елемент
• Срязването на нагревателния елемент ще
направи гаранцията невалидна.
•

Студените краища могат да бъдат
скъсявани, за да отговарят на
изискванията.

Елементите трябва винаги да бъдат
инсталирани според местните наредби в
строителството и правилата за окабеляване,
както и указанията в това ръководство за
монтаж.
• Всяка друга инсталация може да
възпрепятства функционалността на
елементите или да представлява риск за
безопасността и ще направи гаранцията
невалидна.

•

Екранировката на всеки нагревателен
елемент трябва да бъде заземена в
съответствие с местните норми за
вътрешни ел. инсталации и да е свързана
към дефектнотокова защита (ДТЗ).

•

Токът на утечка за ДТЗ е макс. 30 mA.

•

Нагревателните елементи трябва да са
свързани посредством реле, което да
осигурява изключване на всички полюси.

•

Елементът трябва да е оборудван
с правилния размер стопяем или
автоматичен предпазител, в съответствие
с местното законодателство.
1. Нагревателен кабел
2. Термостат
3. Сензор

5

4. Екранировка

6

5. ДТЗ

2

6. Двуполюсен
прекъсвач

7
3
4

1
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7. Стопяем
предпазител
Свръзки
• Фаза - кафяво
•

Нула - Синьо

•

Заземяване Екранировка
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Наличието на нагревателна рогозка трябва
• да е ясно обозначено с предупредителни
знаци или маркировка на свръзките и/
или на къси разстояния по захранващата
верига, където да са ясно видими;

1.2

Измервайте периодично съпротивлението на
нагревателните елементи и изолационното
им съпротивление преди и по време на
инсталацията.
Не полагайте нагревателни елементи под стени
и фиксирани препятствия. Необходима е мин. 6
cm въздушна междина.
Монтирайте нагревателните елементи далеч от
изолационни материали, други източници на
отопление и дилатационни фуги.
Нагревателните елементи не трябва да се
допират или пресичат сами със себе си или с
други нагревателни елементи и трябва да са
равномерно разпределени по цялата площ.

Никога не превишавайте максималното
разпределение на нагряването (W/m2 или
W/m) за конкретното приложение.

Нагревателните елементи и особено муфите
трябва да са защитени от натиск и опън.
Нагревателните елементи и сензори винаги
трябва да бъдат инсталирани на минимум
30 mm от токопроводими части на сградата,
например водопроводни тръби.
Задължително е да се използва подов
сензор свързан към термостат, ограничаващ
температурата на пода до максимум 35 °C.
Елементът трябва да бъде контролиран от
температурата и да не работи при температура
на околната среда, по-висока от 10°C за външни
приложения.
•

Внимание! Не използвайте класифицирани
елементи M1 в области, които са предмет
на високо механично натоварване или
удар, вижте раздел 1.3 за класификацията.

•

Съхранявайте на сухо, топло място при
температури между +5 °C и +30 °C.

Преглед на системата
Стандарти

DEVIcomfort™
(DTIR)

DEVIbasic™
(DSIG)

DEVIflex™
(DTIP)

DEVIheat™
(DSVF)

DEVImat™
(DTIF)

DEVIaqua™
(DTIV)

60800:2009
(кабел)

-

+ (M1)

+ (M2)

-

-

+ (M1)

60335-2-96
(рогозка)

+

-

-

+

+

-

M1
За използване в приложения с нисък риск от
механични повреди, напр. инсталиране върху
равни повърхности и вграждане в замазки без
остри обекти.

4

да се отрази във всички електрически
документации след инсталацията.

Указания за монтаж

Подгответе внимателно мястото за
инсталацията, като премахнете остри обекти,
мръсотия и т.н.

1.3

•

M2
За използване в приложения с висок риск от
механични повреди.
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Подово отопление
в:

DEVIcomfort™
(DTIR)

DEVIbasic™
(DSIG)

DEVIflex™
(DTIP)

DEVIheat ™
(DSVF)

DEVImat™
(DTIF)

DEVIaqua™
(DTIV)

Тънки подове
(< 3 cm)

+

+

-

+

+

-

Гредови подови
конструкции

+

-

+

-

-

-

DEVIcell™ Dry

(+)

-

+

-

-

-

Бетонни подове
(> 3 cm)

(+)

+

+

(+)

(+)

-

Защита от
заскрежаване на
тръби

-

(+)

+

-

-

+

2

Инсталация стъпка по стъпка

2.1

Изчисляване на С-С разстоянието за нагревателни кабели

C-C представлява разстоянието в сантиметри
от центъра на една кабелна дължина до
центъра на съседната.

C-C [cm] =

Площ [m2]
x 100 cm
Дължина на кабела [m]

или

За отопляване на тръби, моля, за справка броя
на кабели на метър, вижте раздел 4.5.

C-C [cm] =

Линейна мощност на
кабелите [W/m]
Разпределение на
нагряването [W/m2]

x 100 cm

Макс. C-C разстояние
Тънки подове (< 3 cm)		
Гредови подови конструкции		
DEVIcell™ Dry			
Бетонни подове (> 3 cm)		

10 cm
20 cm
20 cm
15 cm

•

Диаметърът на огъване на нагревателния
кабел трябва да бъде поне 6 пъти
диаметъра на кабела.

•

Действителната дължина на кабела може
да варира +/-2%.

230 V/400 V
C-C [cm]

W/m² @ 6 W/m

W/m² @ 10 W/m

W/m² @ 18 W/m

W/m² @ 20 W/m

5

120

200

-

-

7,5

80

133

-

-

10

60

100

180

200
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230 V/400 V

2.2

12,5

48

80

144

160

15

40

67

120

133

Планиране на инсталацията

Начертайте скица на инсталацията, която да
показва
• разположението на нагревателните
елементи
•

студените краища и муфите

•

електроразпределителна кутия/кабелна
кутия (ако има такива)

•

сензор

•

електроразпределителна кутия

•

термостат

•

Спазвайте необходимата дълбочина за
инсталация и възможната механична
защита на студени краища, съгласно
местното законодателство.

•

Когато инсталирате повече от един
елемент, никога не свързвайте
последователно елементите. Свържете
всички студени краища паралелно към
разпределителната кутия.

Запазете скицата
• Ако знаете точното местоположение
на тези компоненти, отстраняването на
проблеми или поправянето на неизправни
нагревателни елементи след това ще е
по-лесно.
Моля, имайте предвид следното:
• Спазвайте всички указания - вижте раздел 1.2.
•

2.3

Спазвайте правилното С-С разстояние
(само при нагревателни кабели) - вижте
раздел 2.1

Премахнете всички стари инсталации, ако
има такива.

•

Проверете дали подът е равен, стабилен,
гладък, сух и чист.

•

Всички нагревателни елементи в
една стая трябва да имат еднакво
разпределение на нагряването (W/m 2),
освен ако не са свързани към отделни
подови сензори и термостати.

За еднопроводни нагревателни кабели и
двата студени края трябва да се свържат
към една и съща съединителната кутия.

•
•

Ако е необходимо, запълнете дупките
около тръбите, каналите и стените.

Не бива да има остри ръбове, мръсотия
или други предмети.

Инсталиране на елементи

Не се препоръчва инсталацията на нагревателни
елементи при температури под -5 °C.
При ниски температури нагревателните
кабели могат да станат непластични. След като
разгънете елемента, свържете го за кратко към
захранващата мрежа, за да омекне кабелът,
преди да го фиксирате.
6

Два или повече нагревателни елементи
могат да бъдат инсталирани в една
стая, но не може един нагревателен
елемент да се монтира в две или
повече стаи.

Подготвяне на площта за инсталация

•

3

•

•

Измерване на съпротивлението
Измерете, проверете и запишете стойността на
съпротивлението на нагревателния елемент по
време на инсталацията.
•

След разопаковане

•

След закрепване на елементите
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След като инсталацията приключи

Ако омичното и изолационното съпротивление
не са както е обозначено, елементът трябва да
бъде подменен.
3.1

Омичното съпротивление трябва да е
между -5 и +10% от указаната стойност.

•

Изолационното съпротивление трябва да
е > 20 MΩ след една минута при мин.
500 V DC.

•

Когато нагревателната рогозка достигне
препятствие, срежете мрежата и завъртете
рогозката, преди да я развиете в обратна
посока.

Инсталиране на нагревателни елементи

Спазвайте всички инструкции и указания в
раздел 1.1 и 1.2.
Нагревателни елементи
• Поставете нагревателния елемент,
така че да е поне на половината на C-C
разстоянието от възможни препятствия.
•

•

Нагревателните елементи винаги трябва
да са в добър контакт с топлопроводимия
материал (напр. бетон), вижте раздел 4 за
подробности.

Удължаване на студените краища
• При възможност избягвайте
удължаването на студените краища.
Свързвайте студените краища към
електроразпределителните кутии или
електро конзоли.
•

Нагревателни рогозки
• Винаги полагайте нагревателните рогозки,
така че нагревателните кабели да са от
горната страна.
3.2

Имайте предвид загубата на мощност в
кабела според местното законодателство.

Инсталация на сензора

•

Задължителен под дървени подове и
върху дървени подови основи.

•

Подовият сензор трябва да бъде монтиран
в изолиращ проводник, уплътнен в края
откъм пода, за лесна подмяна на сензора,
ако е необходимо.

•

Подовият сензор трябва да се счита за
кабел С ПРЕМИНАВАЩ ПО НЕГО ТОК;
затова всякакви удължения на кабелите
на сензора следва да се третират по
същия начин, както нормалните кабели с
електрическо напрежение.

•

Сензорът може да бъде удължен до общо
50 m с 1,5 mm2 инсталационен кабел.

•

Минималният радиус на огъване за
тръбата е 50 mm (1).

•

Кабелът на сензора трябва да бъде
поставен между две навивки на
нагревателния кабел (2).

•

За да избегнете напуквания в бетонния
под, не включвайте отоплението, докато
подът не се втвърди напълно.

11

22

≥

•

Трябва да е поставен на подходящо място,
където да не е изложен на слънчева
светлина или течение от отваряне на
врати.

•

Гофрираната тръба трябва да е наравно с
подовата основа.

•

Прекарайте гофрираната тръба до
електро-разпределителната кутия.

DEVI							VIFTH444
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Вътрешни приложения
Подова основа

Тънки подове*
(< 3 cm)

Гредови
подови
конструкции

DEVIcell™ Dry

Бетонни
подове*
(> 3 cm)

Дърво

-

Макс. 10 W/m и
80 W/m2

Макс. 10 W/m и
100 W/m2

-

Бетон

Макс. 200 W/m2

-

Макс. 10 W/m и
100 W/m2

Макс. 20 W/m и
225 W/m2

Тип под
Дърво, паркет, ламинат

Макс. 100 W/m2

Макс. 80 W/m2

Макс. 100 W/m2

Макс. 150 W/m2

Килим, винил, линолеум
и други

Макс. 100 W/m2

-

-

Макс. 150 W/m2

Теракот в
• бани

100 - 200 W/m2

-

-

100 - 200 W/m2

100 - 150 W/m2

-

-

100 - 150 W/m2

•

парници

•

мазета и т. н.

Теракот в
• кухни
•

холове

•

коридори и т. н.

* Може да е до 225 W/m2 в най-външните зони,
напр. под големи прозорци.
•

Само при бетонни подови основи и под
плочки.

•

Ако е свързан към отделен подов сензор
и термостат.

Дървени подови покрития
Дървеният материал се свива и издува в
зависимост от относителната влажност (RH) в
помещението.

8

•

Избягвайте бук и клен в многопластови
подови покрития, освен ако не са
обработени със сухо пресоване.

•

Инсталирайте пароизолация за подови
основи при < 95% RH и хидроизолационна
мембрана при > 95%.

•

Осигурете 100% контакт между елемента
и материала за вграждане отгоре (без
въздушни джобове).

•

Инсталирайте отоплителната система в
цялата подова площ при температура на
повърхността 15 °C.

•

Винаги инсталирайте подов сензор, за да
ограничите максималната температура
на пода.
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4.1

Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби

Подово отопление на тънки подови настилки (< 3 cm)

Нови плочки върху съществуващи плочки,
бетонни или дървени подове
Вижте фиг.

1

Пароизолация
• Използвайте само ако все още не е
монтирана в съществуващия под.
•

1. Нови плочки.
2. Лепило за плочки.
3. Пароизолация.
4. Саморазливна замазка.
5. Нагревателен елемент.
6. Грунд (на бетон) или замазка (на дърво).
7. Съществуващи плочки, бетонен или
дървен под.
Нов под, покриващ съществуващи плочки,
бетонни подове или дървени подове
Вижте фиг.

2

1. Дървен под, ламинат или килим.
2. Шумопоглъщаща рогозка.
3. Пароизолация.
4. Саморазливна замазка.
5. Нагревателна рогозка или нагревателен
кабел.
6. Грунд (на бетон) или замазка (на дърво).
7. Съществуващи плочки, бетонен или
дървен под.
Дървените подови основи трябва да бъдат
правилно закрепени
• Положете изравнителна летва, преди да
поставите нагревателния елемент.
4.2

В мокри помещения полагайте само над
нагревателните елементи.

Лепило за плочки или саморазливна
замазка
• Грундирайте подовата основа, както е
указано от доставчика.
•

Нагревателният елемент трябва да бъде
здраво закрепен преди полагане.

•

Нагревателният елемент трябва да
бъде напълно покрит на поне 5 mm под
повърхността.

Обобщение на инсталацията
Направете улей в стената и поставете
кабелните канали и електроразпределителната
кутия. Направете улей за гофрираната тръба
на сензора и студения захранващ край.
Фиксирайте гофрираната тръба за сензора,
напр. с пистолет за топъл силикон.
Развийте елемента. Закрепете го към подовата
основа. Изрежете и завъртете мрежата на
рогозката, ако стигнете до стена или препятствие.
НЕ режете нагревателните елементи.
Поставете саморазливна замазка, бариера
за изпарения и лепило за плочки (теракол) в
зависимост от подовото покритие.

Подово отопление в гредови подови конструкции

Дървен под в гредови конструкции

5. Изолация.

Вижте фиг.

6. Пароизолация.

3

1. Дървено подово покритие.
2. Подови напречни греди.
3. Нагревателен кабел.
4. Мрежа (подсилена или фина) или
алуминиево фолио.

7. Подова конструкция с междинна настилка.
Подовата конструкция с междинна настилка
трябва да е добре изолирана
• Изолирайте топлинните мостове и
затворете вентилационните отвори, напр.

DEVI							VIFTH444
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Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби

между подовата конструкция и стените/
таваните.
Нагревателните кабели не бива да се
докосват до изолацията или дървените
части
• В изолацията трябва да бъде поставена
фина мрежа или фолио, подсилената
мрежа трябва да бъде повдигната на 10
mm от изолацията (напр. използвайте
опори).
•

Разстоянието между нагревателния кабел и
напречните греди трябва да е поне 30 mm.

•

Оптималното разстояние между
нагревателните кабели и долната част на
подовото покритие е 3 - 5 cm.

•

Нагревателният кабел трябва да бъде
закрепен за мрежата или фолиото на
интервали от макс. 25 cm.

4.3

Нагревателните кабели може да пресичат
напречна греда
• През 30 mm x 60 mm (в x ш) жлеб, покрит с
алуминиева лента.
•

Уверете се, че кабелът никъде не е в
контакт с голото дърво.

•

Трябва да има само по един кабел на жлеб.

Обобщение на инсталацията
Поставете мрежа или подобно в изолацията.
Изрежете 30 mm x 60 mm жлеб и покрийте
с алуминиева лента там, където кабелите
пресичат напречна греда.
Закрепете кабела и сензора правилно.

Подово отопление с DEVIcell™ Dry

При бетонни подове
Вижте фиг.

4

1. Дървен под, паркет или ламинат.
2. Шумопоглъщаща рогозка/строителна вата.
3. Нагревателен кабел.

Инсталация под килими, линолеум или
винил
• Трябва да е отделена от кабелите на поне 5
mm от електроразпределителното табло.
•

Спазвайте общата изолационна стойност
над електроразпределителното табло.
•

4. DEVIcell™ Dry.
5. Пароизолация.
6. Съществуваща подова конструкция (напр.
бетон, гипс, полистирен)
При съществуващи дървени подове
Вижте фиг.

5

1. Линолеум, винил или килим.
2. Електроразпределително табло, мин 5
mm.
3. Шумопоглъщаща рогозка/строителна вата.
4. Нагревателен кабел.

Обобщение на инсталацията		
Изрежете отвор за съединението и проводника
на подовия сензор и отстранете острите
ръбове. Закрепете шлауха към междинната
настилка, напр. с лепило.
Монтирайте нагревателния кабел. Уверете се,
че кабелът, краят и съединението са в контакт
с алуминиевата пластина или са обградени от
алуминий.
За повече информация вижте ръководството за
монтаж за продукта DEVIcell™.

5. DEVIcell™ Dry.
6. Пароизолация.
7. Съществуваща дървена подова
конструкция.
10

R < 0,10 m2K/W отговарящо на 1 Tog или
тънък килим.
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4.4

Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби

Подово отопление в бетонни подове (> 3 cm)

Дървени подове (пример с бетонна плоча)
Вижте фиг.

6

1. Горна подова настилка.

Вграждане в бетон или замазка
• Основата не бива да съдържа остри
камъни.
•

Трябва да е достатъчно влажна, хомогенна
и без въздушни джобове.

2. Шумопоглъщаща рогозка/строителна вата,
лепило за плочки, в зависимост от горната
подова настилка.

•

3. Пароизолация.

Изливайте с бавна скорост, за
да избегнете разместване на
нагревателните елементи

•

Избягвайте повреда на кабела с
инструменти.

4. Бетон.
5. Нагревателен кабел.

•

Нагревателният елемент трябва да
бъде напълно покрит на поне 5 mm под
повърхността

•

Оставете време за съхнене около 30 дни
за бетон и 7 дни за формовъчни смеси.

6. Бетонна плоча или подсилена мрежа.
7. Изолация.
8. Анти-капилярен слой, бетон и т. н.
Възможни са също и други комбинации
на подови конструкции и налична подова
конструкция.
Нагревателните кабели не трябва да се
допират до изолацията
• Нагревателният кабел трябва да бъде
отделен с подсилена мрежа или бетонна
плоча.

Обобщение на инсталацията
Полагайте подсилена мрежа или замазка върху
изолацията.
Развийте кабела и го прикрепете към
междинната настилка или мрежестата арматура
с пристягащи елементи DEVIclip™ или подобни.
Изливайте бавно, за да избегнете разместване
на нагревателните елементи.

4.5

Защита от заскрежаване на тръби

Отопление на тръби

Защита от замръзване в тръбите

Вижте фиг.

Вижте фиг.

7

8

1. Сензор.

1. Изолация.

2. Нагревателен кабел.

2. Нагревателен кабел.

3. Изолация.

3. Сензор (не е показан).

4. Фитинги.

4. Фитинги.

5. Вентил.

DEVI							VIFTH444
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Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби

Отопление на тръби под повърхността

2. Нагревателен кабел.

Вижте фиг.

3. Пясъчно легло.

9

4. Почва.

1. Тухла от сгуробетон (по избор) и/или
изолация (по избор).

5. Сензор (не е показан).

λ

W/mK

Топлопроводимостта за изолация ≈ 0,04, използвана в таблицата

Δt

K

Темп. разл. между средата/околностите

D

mm

Външен изолационен диаметър

d

mm

Външен диаметър на тръбата

Броя на кабелите n
• Отношение между изискваната мощност и
кабелната мощност.
•

Брой кабели на метър по дължина.

•

Мин. 2 за DN125-200.

•

Цяло число = прави кабели (по-лесна
инсталация).

•

Десетично число = огънати около тръбата.

q тръба = 1.3 *

n=

За инсталация в тръби:
• Не издърпвайте кабела през клапани.

D

Нагревателният кабел в изключителни
случаи да бъде отрязан с макс. 10% и
да бъде прекаран извън тръбата и до
свиваемото уплътнение.

•

Никога не включвайте захранването,
преди да напълните тръбата.

Поставете алуминиева лента под и върху
цялата дължина на кабела.

∆t [K]

20°

12

•

d

За пластмасови тръби:
• Мощност на кабела макс. 10 W/m.
•

Изолация [mm]

q кабел

Спазвайте следните разпределения на
нагряването (W/m²) за действителното
приложение.

2∏ * λ* ∆t
Вход

q

тръба

Диаметър на тръбата DN [mm]
15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

10

8

9

11

14

16

19

24

29

36

44

-

-

20

5

6

7

8

9

11

14

16

19

24

28

36

30

4

5

5

6

7

8

10

12

14

17

19

25

40

4

4

5

5

6

7

8

9

11

13

15

19

50

3

4

4

5

5

6

7

8

9

11

13

16
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∆t [K]

Изолация [mm]

30°

40°

Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби
Диаметър на тръбата DN [mm]

15

20

25

10

12

14

17

20

24

29

37

44

-

-

-

-

20

8

9

10

12

14

17

20

24

29

35

42

-

30

6

7

8

9

11

12

15

18

21

25

29

37

40

5

6

7

8

9

10

12

14

17

20

23

29

40

50

65

80

100

125

150

200

50

5

6

6

7

8

9

11

12

14

17

19

24

10

15

19

22

27

32

39

49

-

-

-

-

-

20

10

12

14

16

19

22

27

32

39

47

-

-

30

8

9

11

12

14

17

20

23

28

33

39

50

40

7

8

9

10

12

14

16

19

22

26

31

39

50

6

7

8

9

10

12

14

16

19

22

26

32

Обобщение на инсталацията
Кабелите, които се поставят около тръби, се
закрепят, както е показано, за всеки 20 - 30
cm тръба с алуминиева лента. Правите кабели
трябва да бъдат поставени както е показано,
на 5 или 7 часа. Кабелите в тръби се поставят
директно в тръбата със свиваемо уплътнение.

5

32

Поставете алуминиева лента под
(задължително за пластмасови тръби) и върху
тръбата по цялата дължина на кабела.
Удължете студени свързващи проводници/
ограничете кабелите и поставете съединенията
на сухо място. Монтирайте съединителната
кутия върху или близо до тръбата и
инсталирайте термостат до тръбата.

Допълнителни настройки

Ако елементът е свързан към термостат, като
DEVIreg™, направете основните настройки
в съответствие с таблицата по-долу и както
е описано в Ръководството за монтаж на
термостата.
Термостат

Макс.
товар

Ако е възможно, регулирайте максималната
температура в съответствие с препоръките
на производителя, за да предотвратите щети,
например на пода или тръбата.

Подово отопление (общи
данни)

Защита от заскрежаване на тръби

DEVIreg™ 13x

16 A

-

DEVIreg™ 330

16 A

Вкл. < +5 °C

DEVIreg™ 53x

15 A

DEVIreg™ 610

10 A

DEVIreg™ Touch
DEVIlink™ CC

Стайна темп. 20 - 22 °C.

Вкл. < +5 °C

16 A

-

15 A (FT)

-
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Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби
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Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби
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Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби

Danfoss A/S
Електрически отоплителни системи
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Дания
Телефон: +45 7488 8500
Факс: +45 7488 8501
Имейл: EH@DEVI.com
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