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Указания за монтаж

Когато инсталирате система с нагре-
вателни кабели за топене на лед 
и сняг на външни площи, трябва 
да се съблюдават безопасността и 
ефективността.

Системите могат да се използват 
както пред дома, така и пред адми-
нистративни сгради: за тротоари, 
рампи, стълби, алеи и дренажи. 
Може дори да топите снега върху 
асфалтов мастик - с помощта на 
нагревателен кабел Deviflex™ DTIK.

Системата се проектира в зависи-
мост от наличната мощност. Ако 
наличната мощност е ограничена 
тогава :

1)  Намалете отопляваната площ, 
например като инсталирате на-
гревателни кабели на коловози, а 
не на цялата рампа.

2)  Разделете площта на две зони и 
задайте приоритети с помощта на 
Devireg™ 850.

3)  Инсталирайте по-малка мощ-
ност W/m2 от препоръчителната, 
като имате предвид, че времето 
за реакция на системата ще се 
увеличи.

4)  Не инсталирайте по-малка мощ-
ност W/m2 от препоръчителната в 
зони на дренаж и стъпала.

Предимства
Безопасност за хората и сградите
Не се налага почистване на снега
Монтаж под бетонни плочи и асфалт
Управление при ограничена 
мощност 

Монтаж 
Двупроводни кабели в съответствие 
с :   DIN IEC 60800 и 62395 
Рогозки 0.5 m, 0.75 m и 1m
Аксесоари за монтаж Deviclip™ 

Характеристики
Управление с отчитане на влага
Настройка на времето за отопление
Контрол над експлоатационните 
разходи 

За всякакви конструкции : платформи, стълби, мостове и тераси
Най-горният пласт - бетонна плоча или асфалтов мастик
Нагревателен кабел Deviflex™
Монтажна лента Devifast™ и/или арматурна мрежа
Всякакъв вид изолация 

Външни площи - рампи и паркоместа
Най-горният пласт - бетонна плоча или асфалтов мастик
Пресован пясък или замазка
Нагревателен кабел Deviflex™
Монтажна лента Devifast™ и/или арматурна мрежа
Слой от подложен бетон, чакъл или стар асфалт
Изолация (не е задължителна )
Земя

Външни площи - алеи, тротоари и пътеки
Най-горният пласт от павета или бетонна плоча
Пясък
Нагревателен кабел Deviflex™ 
Монтажна лента Devifast™ и/или арматурна мрежа
Слой от ситен чакъл
Изолация (не е задължителна)
Земя
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Избор на продукт 

Продукт Тип Описание

Deviflex™
DIN IEC 60800 
с фиксирана мощност

DTCE-30
DSIA-25
DSOT-30, DSIG-20
DTIK-30 за асфалтов мастик

100% екраниран двупроводен кабел
Армиран еднопроводен кабел
Еднопроводен кабел
Двупроводен кабел (DIN IEC 62395)

Devimat™
DIN IEC 60800 
с фиксирана мощност

DTCE-250 / 300 

DTIK-300 за асфалтов мастик

100% екранирана двупроводна 
рогозка
Двупроводна рогозка (DIN IEC 62395)

Термостат Devireg™ 850 със сензор за влага и температура
Devireg™ 330 (дълбочина на сензора <10 cm)
Devireg™ 330 (дълбочина на сензора >10 cm)

2x15 A, 24 V PSU, DIN шина
-10°C до +10°C, 16 A, DIN шина
+5°C до +45°C, 16 A, DIN шина

Сензор Сензор за земя за Devireg 850 
NTC кабелен сензор за Devireg 330

15 m - сензорен кабел, IP67 
3 m, 6 m и 10 m, 15 kΩ

Аксесоари Devifast™
Deviclip™ CC 
Deviclip™ Twist 
Допълнителен 24 V трансформатор за  
Devireg™ 850

Галванизирана стомана 
CC разстояние 2.5 cm
PP, CC разстояние 1 cm
PA, за монтаж на арматурна мрежа
при 3-4 сензора

Други Изолация (styrofoam)
Арматурна мрежа
Гофрирана тръба за сензора
Термосвиваем шлаух 
ДТЗ според местното законодателство

XPS с висока якост
За бетон
За Devireg™ 850 сензори в асфалт 

Дефектно токова защита

Използването на Devireg 850 Ви 
дава следните предимства: 
•  спестявате до 30% от експлоатаци-

онните разходи на системата чрез 
режима изчакване в периодите на 
сух студ.

•  да разделяте площта на две зони 
или да комбинирате със система за 
покрив.

•  да задавате приоритети на зоните 
(ако имате ограничена мощност).

•  да свържете 1-4 сензора, минимум 
по един за всяка зона. За повече 
информация прочетете ръковод-
ството за сезорите.

Наличието на два или повече сензо-
ра за Devireg™ 850 в една зона може 
да бъде предимство поради следни-
те причини:
•  По-бързо откриване на снега, 

което е удобно за оживени площи 
(>50 m2).

•  По-бърза реакция на системата.

Пример от Виена
Необходима е система за топене на 
лед и сняг, за да се отопли павира-
на алея с размери 2 m x 10 m във 
Виена. Паветата са наредени върху 
пясък. 
Околната температура се приема за 
-15°C. От изчислителната таблица на 
следващата страница изберете не-
обходимата инсталирана мощност 
q

heat
 300 W/m2.

P
heat

  ≥ 300 • (2 • 10) = 6000 • W

DTCE-30, 6470 W, 215 m, 400 V, избра-
но е междукабелно CC разстояние 
от 9.3 cm. Може да бъде отоплявана 
площ от 21.5 m2.
Можете да изберете 2 нагревателни 
рогозки DTCE 300 (1 m - широчина): 
4250W+ 1770W.

Ако сте избрали управлението да 
се извършва посредством  Devireg™ 
330 със сензорен кабел - монти-
ран в земята, може да го замените 
с микропроцесорно управление                           
Devireg™ 850 с два сензора за земя.



5

Изчисления

Препоръчителната инсталирана мощност qheat зависи от местните климатични условия. 

Околна температура 
 

°C

Град. 
 

Инсталирана 
мощност qheat 

 
W/m2

Температура на топене* 
Температура на въздуха 

-5°C 
Среден снеговалеж 50% 

mm сняг / час

Подържана темп. Δt*

Лека 
облачност 

без сняг 
K

Начало на 
снегова-

лежа 
K

0 до -5 Лондон 200 5-10 5 9

-6 до -15 Виена, София 300 15-20 9 13

-16 до -25 Осло, Киев 400 25-30 14 17

-26 до -35 Москва 500 30-35 18 22

* Изчисленията са направени съгласно наръчника на ASHRAE: 6 m широчина, 4.5 m/s скорост на вятъра, 20% загуби. 
   
Добавете 100 W/m2: 
•  на всеки 1000 m средна надморска 

височина (MSL).

Разстояние  
между 

кабелните  
линии

CC [cm]

Инсталирана мощност [W/m2]

DSIG
20 W/m

DSIA
25 W/m

DTIK/DTCE/
DSOT

30 W/m Devimat™

5 400 500 600 -

6 333 417 500 -

7 286 357 429 -

7.5 267 333 400 -

8 250 313 375 -

9 222 278 333 -

10 200 250 300 250/300

Вижте раздел Характеристики за повече детайли относно времето на 
реакция и експлоатационните разходи.

Ако системата за топене на 
сняг е оразмерена с по-малка 
мощност от препоръчителната 
(поради недостиг на такава), тя 
ще бъде по-инертна и съответно 
по-неефективна. По-високата 
мощност на системата ще намали 
времето за реакция, но ще увеличи 
експлоатационните разходи. 

За да намалите температурата на 
изчакване и експлоатационните 
разходи, използвайте Devireg™ 850.

P
heat

 ≥ q
heat

 • A
ground

 P
heat

 W Необходима инсталирана мощност
 q

heat
  W/m2 Препоръчителна мощност за m2 

 A
ground

 m2 Отопляема площ

P
heat

 = q
mat

 • W
mat  

• L
mat 

q
mat

 W/m2 Мощност на рогозката = 250 или 300 W/m 
 W

mat
  m Широчина на рогозката = 0.5 m, 0.75 m или 1m 

 L
mat

 m  Дължина на рогозката (виж продуктовата гама)

P
heat

 = q
cable

 • L
cable 

q
cable

 W/m Мощност на кабела = 20, 25 или 30 W/m 
 L

cable
 m  Дължина на кабела (виж продуктовата гама)

CC=  CC cm  CC разстоянието между кабелните линии
A

ground 
• 100 cm

m

L
cable

•  ако отопляваната площ е свободна  
конструкция без изолация 
(платформа).

•  ако средната скорост на вятъра е 
по-голяма от 6 m/s. 
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Инструкции за монтаж

1)  Уверете се, че върху площта, 
която ще отоплявате няма остри 
ръбове, листа или кал. Проверете 
и подгответе ел. табло.

4)  Подгответе площта с монтажна 
лента Devifast™ или с арматурна 
мрежа. Закрепете гофрираната 
тръба за сензора и поставете 
сензорните кутии, ако използвате 
Devireg™ 850.

7)  След като наредите паветата 
или залеете с бетон или асфалт, 
монтирайте сензорите според 
инструкциите. Удължете 
сензорните кабели при нужда.

2)  Направете скица на разполо-
жението на кабелите, сензорите, 
захранващите краища, разклони-
телната кутия и таблото. Вижте 
инструкциите за сензори за 
Devireg 850™.

5)  Монтирайте нагревателните 
кабели. Проверете отново 
и сравнете изолационното 
съпротивление и това на 
нагревателните кабели.

8)  IМонтирайте термостата 
и свържете кабелите към 
разклонителните кутии и таблата. 

3)  Измерете изолационното 
съпротивление, и това на 
нагревателните кабели. Сравнете 
със стойността, посочена на 
самия нагревателен кабел.

6)  Ако е необходимо, удължете 
захранващите кабели и ги 
поставете на сухо. Всички 
отвори в стените трябва да се 
замонолитят.
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Пускане в експлоатация

Характеристики  

Важно

9)  Измерете и сравнете 
изолационното съпротивление, и 
това на нагревателите. Проверете 
земното съпротивление.

Разгледани са изчисления според 
ръководството на ASHRAE и 
данните от архива за климата. 

10)  Пускането в експлоатация 
на термостатите Devireg™ 
трябва да се извърши според 
предписанията в ръководството. 

Стойностите са примерни и 
ще се променят, ако се измени 
отопляваната площ, скоростта на 
вятъра и подовата конструкция.

Термостат Параметър Препоръчителна стойност

Devireg™ 330 Температура +3° до +5° C

Devireg™ 850 Температура на изчакване 
Температура на топене 
Послегреене

-10° до 0° C според климата и времето за топене
+1° до +2° C
1 до 3 часа

11) Обучете крайния потребител 
да работи и поддържа системата за 
защита от замръзване.

12) Преди всеки отоплителен сезон 
проверете таблото, термостата и 
сензорите за неизправности.

Не покривайте монтираните кабели 
само с пясък. Те трябва да бъдат 
защитени с твърд горен пласт.

Не монтирайте кабелите при темпе-
ратури под -5°C.

Не режете и не кръстосвайте 
нагревателни кабели с фиксирана 
мощност Deviflex™.
Измерете изолационното съпро-
тивление и това на нагревателните 
кабели преди и след монтажа.

Електрическите връзки трябва да се 
извършат от правоспособен елек-
тротехник според местните норми.

При удължаване на студените краи-
ща съблюдавайте че:
•  има max. 5% загуба на енергия по 

цялата дължина на студения край.
•  токът на утечка за цялата ин-

сталация е по-малък от този на 
задействане на дефектно-токовата 
защита.

При монтаж в асфалт спазвайте 
следните инструкции:

•  Използвайте нагревателен кабел 
Deviflex™ DTIK залят в

• асфалтов мастик или
•  в 3 cm пясък с покритие от асфалт 

или бетон (без директен контакт 
между асфалта/бетона и кабела).

•  Макет на сензорна кутия от термо-
резистивен материал (разпенено 
стъкло).

Разположението на сензорите е 
от голямо значение при следните 
приложения :
•  Пясъчна основа
•  Асфалтов мастик или бетонна 

основа

Изолация
Предимството при наличие на 
изолация е значително, особено 
при произволни конструкции.
В този пример мост широк 6 m е 
изложен на снеговалеж при темп. 
на въздуха -3°C и скорост на вятъра 
4.5 m/s. Изолацията от двете дълги 
страни на моста трябва също да се 
отчете.

Степен на 
изолация

Загуби към 
земята 
[W/m2]

Без изолация 36

20 mm 23

50 mm 15

100 mm 9
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ДЕВИ ЕООД 
ул. "21-ви век" №54
1700 София 
тел: +359 962-69-29
факс: +359 962-69-25 
www.devi.com

Термостати
Експлоатационните разходи 
зависят от начина на управление на 
системата. 
Devireg™ 850 прави системата най-
икономична, тъй като сензорите 
за влага и темп. позволяват 
изключване на отоплението при 
наличие на сух студ. 

Време на подгряване
Това е периода от начало на 
снеговалежа до активирането на 
системата. Продължителността му 
зависи от климата и конкретните 
особености.

Инсталирана мощност
Може да намалите времето за 
подгряване като инсталирате по-
висока мощност. Това позволява 
да намалите температурата на 
изчакване без това да се отрази на 
работата на системата. 

Термостат Сензор тип Индекс разходи

Devireg™ 850 Цифров сензор за влага и темп. 1

Devireg™ 330 Отчита темп. на настилката 1.2-1.4

Еталон Температура на въздуха 2-5

Driveway with sand bed & 80 mm 
pavement blocks

Free concrete platform with 100 mm 
insulation

Car park with 60 mm mastic asphalt

300 W/m2 standby at -2 °C

450 W/m2 standby at -7 °C

500 W/m2 standby at -10 °C
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Пример: 
По-долу е показано как функцията 
изчакване на Devireg™ 850 и 
различната инсталирана мощност 
влияят на експлоатационните 
разходи през зимния сезон 

(ноември - март)  в 4 различни 
града. Отоплява се оживена алея 
с дължина 2 m. Паветата са с 
дебелина 80 mm и изискват еднакво 
време на подгряване.

Инст. мощност
W/m2

Devireg / настройка Лондон
kWh/m2

Виена
kWh/m2

Осло 
kWh/m2

Москва
kWh/m2

200 850 / 0°C изчакване 80 NA NA NA

300 850 / -2°C изчакване 60 200 400 600

420 850 / -7°C изчакване 50 140 310 470
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