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1

Въведение

В това Ръководство за монтаж думата „елемент”
се използва както вместо нагревателен кабел,
така и вместо нагревателна рогозка.
•

1.1

Ако са използвани думите „нагревателен
кабел” или „нагревателна рогозка”, то
въпросните инструкции важат само за
този тип елемент.

2

За други приложения, моля, свържете се с
местния дистрибуторски офис.

Инструкции за безопасност

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

Предназначенията на нагревателните
елементи, за които се отнася това ръководство,
са изброени по-долу.

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

вътрешни ел. инсталации и да е свързана
към дефектнотокова защита (ДТЗ).

Екранировката на всеки нагревателен
елемент трябва да бъде заземена в
съответствие с местните норми за

•

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.

BG

1. Нагревателен
кабел
2. Термостат
3. Сензор

5

4. Екранировка
5. ДТЗ

6

2

6. Двуполюсен
прекъсвач

7
3
1

4

Наличието на нагревателен елемент 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

•

7. Стопяем
предпазител
Свръзки
• Фаза - кафяво
•

Нула - Синьо

•

Заземяване Екранировка

да се отрази във всички електрически
документации след инсталацията.

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

Указания за монтаж

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

Не полагайте нагревателни елементи под стени
и фиксирани препятствия. Необходима е мин. 6
cm междина.

Измервайте периодично съпротивлението на
нагревателните елементи и изолационното
им съпротивление преди, по време и след
инсталацията.

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
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други нагревателни елементи и трябва да са
равномерно разпределени по цялата площ.

Елементът трябва да бъде контролиран от
температурата и да не работи при температура
на околната среда, по-висока от 10 °C за
външни приложения.

Нагревателните елементи и особено муфите
трябва да са защитени от натиск и опън.

1.3

•

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

Преглед на системата

Стандарти

DEVIsafe™

DEVIsnow™
(DTCE)

DEVIasphalt™
(DTIK)

DEVIsport™
(DSM3)

M2

M2

M2

M2

DEVIsafe™

DEVIsnow™
(DTCE)

DEVIasphalt™
(DTIK)

DEVIsport™
(DSM3)

Защита от замръзване на покривни
системи и системи с олуци

+

+

-

-

Сняг и лед, топящ се в земни площи

(+)

+

+

+

-

+

-

+

60800:2009 (кабел)
M2
За използване в приложения с висок риск от
механични повреди.
Продуктова гама:

Отопление на зелени площи/разсадници
1.4

Изчисляване на С-С разстоянието за нагревателни кабели

C-C представлява разстоянието в сантиметри
от центъра на една кабелна дължина до
центъра на съседната.
За отопляване на олуци, моля, за справка броя
на кабели на метър, вижте раздел 3.1.

C-C [cm] =

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

или
C-C [cm] =

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

x 100 cm

Макс. C-C разстояние
Покривни системи и системи с олуци
10 cm
Земни площи			
20 cm
Отопление на зелени площи/разсадници 25 cm

4

•

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

•

Действителната дължина на кабела може
да варира +/-2%.
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230 V/400 V

230 V/400 V

C-C [cm]

W/m² @
20 W/m

W/m² @
25 W/m

W/m² @
30 W/m

5

400

500

-

7,5

267

333

400

10

200

250

300

1.5

•

студените краища и муфите

•

електроразпределителна кутия/кабелна
кутия (ако има такива)

•

сензор

•

електроразпределителна кутия

•

термостат

Запазете скицата
• Ако знаете точното местоположение
на тези компоненти, отстраняването на
проблеми или поправянето на неизправни
нагревателни елементи след това ще е
по-лесно.

200

240

15

133

167

200

20

100

125

150

25

80

100

120

BG

Моля, спазвайте следното:
• Спазвайте всички указания - вижте раздел
1.2.
•

Спазвайте правилното С-С разстояние
(само при нагревателни кабели) - вижте
раздел 1.4.

•

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.

•

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

Подготвяне на площта за инсталация

•

Премахнете всички стари инсталации, ако
има такива.

•

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

2

160

Планиране на инсталацията

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

1.6

12,5

•
•

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.

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

След разопаковане

•

След закрепване на елементите

•

След като инсталацията приключи

DEVI							VIFSV444
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Ако омичното и изолационното съпротивление
не са както е обозначено, елементът трябва да
бъде подменен.

2.1

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,
вижте раздел 1.1 и вижте раздел 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 3 за
подробности.

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

Имайте предвид загубата на мощност в
кабела според местното законодателство.

•

Сензорът 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).

•

Прекарайте гофрираната тръба до
електро-разпределителната кутия.

Нагревателни рогозки
• Винаги полагайте нагревателните рогозки,
така че нагревателните кабели да са от
горната страна.
2.2
•

Инсталация на сензора
Сензорът трябва да бъде монтиран в
изолиращ проводник, уплътнен в края,
за лесна подмяна на сензора, ако е
необходима.

11

22

≥

6
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3

Приложения

3.1

Защита от замръзване на покриви и олуци

Вижте фиг

1

BG

•

работната температура

•

диаметъра на олука/тръбата

1. Ръб на покрива/корниз
Диаметър на олука/
тръбата

Брой редове кабели
[n]

75 - 120 mm

1

4. Водоотводна канавка

120 - 150 mm

2*

5. Плосък покрив с канал

150 - 200 mm

3

2. Олук
3. Водосточна тръба към незамръзваща
кутия

6. Покрив с гредови отвори
* Два реда 30 W/m (60 W/m) изискват мин. Ø120
mm водосточна тръба и чувствителен на влага
контролер, напр. DEVIreg™ 850.

7. Водосточна тръба с отворен край
За да се осигури достатъчно топлина в олуците
и водосточните тръби, разпределението на
нагряването и броят на кабелните редове [n]
зависи от:
Работна
температура

Разпределение
на нагряването

DEVIsnow™ 20T
(DTCE)

DEVIsnow™ 30T
(DTCE)

DEVIsafe 20T
(DTIP)

[°C]

W/m2

[n]

[C-C in cm]

[n]

[C-C in cm]

[n]

[C-C in cm]

от 0 до -5

200 - 250

1

9

-

-

1

9

от 6 до -15

250 - 300

2

7-8

1

12

2

7-8

от 16 до -25

300 - 350

2

6

2*

10

2

6

от 26 до -35

350 - 400

3

5

2*

8

3

5

Обобщение на инсталацията
Инсталирайте сензора DEVIreg™ 850, ако има
такъв, в олука, съответстващ на ръководството
за сензора.
Удължете сензорните кабели и студени
свързващи проводници и поставете връзките
3.2

на сухо място. Уплътнете всички прониквания
през покриви и стени.
Информирайте крайния потребител да
проверява за остри ръбове, листа и мръсотия
от отоплявания покрив и системите с олуци
всяка есен и да премахва евентуални такива.

Топене на снега в земни площи

Свободни конструкции, напр. платформи,
стълби, мостове и тераси
Вижте фиг

2

1. Горен слой от бетонна плоча или асфалт
тип мастик.

2. Нагревателен кабел.
3. Пристягащ елемент DEVIclip™ или
мрежеста арматура.
4. Основна свободна конструкция.
5. Изолация (по избор)
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Вижте фиг

3
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•

1. Горен слой от бетонна плоча или
асфалтиран бетон.
2. Пясъчно легло или бетон или асфалтиран
бетон.
3. Нагревателен кабел.
4. Пристягащ елемент DEVIclip™ или
мрежеста арматура.
5. Поддържащ слой от чакъл/бетон/стар
асфалт.
6. Изолация (по избор, проверете дали
поддържащият слой е подходящ).
7. Почва.

Не инсталирайте кабели само в пясък
• Нагревателните кабели трябва да са
защитени от твърд горен слой.
Вграждане в бетон, строителни разтвори
или замазка
• Основата не бива да съдържа остри
камъни.
•

Земни площи, напр. улици, тротоари и
павирани настилки
Вижте фиг

4

1. Горен слой от павирана настилка или
бетонна плоча

•

2. Пясъчно легло
3. Нагревателен кабел
4. Пристягащ елемент DEVIclip™ или
мрежеста арматура
5. Поддържащ слой от чакъл

Трябва да е достатъчно влажна, хомогенна
и без въздушни джобове:
•

Изливайте бавно, за да избегнете
разместване на нагревателните
елементи.

•

Избягвайте прекомерната употреба на
гребла, лопати, вибратори и валяци.

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

Вграждане в асфалт тип мастик или
асфалтов бетон (пътна настилка)
• Използвайте само DEVIasphalt™ (DTIK),
изцяло вграден.

6. Изолация (по избор, проверете дали
поддържащият слой е подходящ)

•

Използвайте асфалт тип мастик, охладен
до макс. 240 °C или

7. Почва

•

3 cm ръчно навит асфалтиран бетон (макс.
8 mm размер на чакъла), охладен до мин.
80 °C преди полагане на втори слой с макс.
500 kg размер на барабана (без вибратор).

•

Поставете наземен сензорен модел Ø100
x H 100 mm, направен от топлоустойчив
материал, напр. изолация от пеностъкло.

•

Поставете канал за сензорни кабели 5/8" 3/4", направен от топлоустойчив материал,
напр. метал.

Наземният термостат е задължителен
• В пясъчно легло: ток на постелката от 250
W/m2 и мощност на кабела от 25 W/m.
•

В асфалт тип мастик или бетонно
легло: мощност на кабела от 30 W/m с
разпределение на нагряването > 500 W/m2
(C-C < 6 cm) (DEVIasphalt™ (DTIK)).

Ограничено захранване
• Намалете отопляемата площ напр. като
отоплявате следите от гуми вместо цялата
улица.
•

8

Инсталирайте по-малко W/m² от
препоръчаното. Производителността
при топене на сняг ще бъде намалена.
Не инсталирайте по-малко W/m2 от
препоръчителното в дренажни площи,
напр. пред отоплявани стълби.

Разделете и приоритизирайте областта на
2 зони с помощта на DEVIreg™ 850.

Обобщение на инсталацията
Подгответе инсталационната площ с
пристягащи елементи DEVIclip™ и/или
мрежеста арматура. Фиксирайте проводника за
сензорния кабел и сензорната тръба/модел за
сензор DEVIreg™ 850, ако изобщо има такъв.
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Удължете комплектите студени свързващи
проводници и поставете връзките на сухо
място. Уплътнете всички прониквания през
стени или подобни структури. Поставете
предупредителна сигнална лента над студените
свързващи проводници.
3.3

•

футболни игрища

•

игрища за голф

•

оранжерии

Инструкции за безопасност, вижте раздел 1.1.
Дълбочината на инсталацията трябва
винаги да бъде внимателно преценявана
• Трябва да имате разрешение от местните
органи за електричество и безопасност,
преди да инсталирате кабелите.

•

Спазвайте местните изисквания за
дълбочина за инсталация, възможната
механична защита за студени свързващи
проводници и маркировка.
Спазвайте дълбочината на вмъкване за
предмети като аератори, вертидрени,
леяри, копия, клинове, анкерни болтове
и т. н.

•

За ефикасно отопление дълбочината на
инсталацията трябва да бъде макс. 25 - 30
cm.

•

Всякаква работа по почвата след
инсталация следва да бъде извършвана
само от обучен персонал.

Отоплението на зелени площи/разсадници
трябва да се извършва в много зони, в
зависимост от размера на зелената площ,
слънчевите и сенчести области. Всяка зона
трябва да бъде оборудвана с
•

След като положите блоковете или излеете
бетона/асфалта, инсталирайте външния
сензор(и) и удължете сензорния кабел (или
кабели) според ръководството за сензора.

BG

Отопление на зелени площи/разсадници

Отопляемата зелена площ се счита за работно
място, напр.

•

Приложения за външно отопление

2 х сензора или 1 сензорна проба за
измерване на средната температура на
горния почвен слой.

•

Уплътнена съединителна кутия или
кабелна кутия за свързване на студени
свързващи проводници към захранването.
•

Макс. разстояние до съединителната
кутия или кабелната кутия 20 m.

Свободни конструкции, напр. платформи,
стълби, мостове и тераси
Вижте фиг

5

1. Трева.
2. Горен почвен слой.
3. Сензор в стоманени проводници.
4. Пясък/почва.
5. Нагревателен кабел.
6. Лента (за инсталация в нови конструкции).
7. Заземен с канализационната система.
Обобщение на инсталацията		
Развийте и фиксирайте елементите на базовата
конструкция. За модернизираща инсталация
кабелите могат да бъдат втъкнати в почвата.
Фиксирайте проводника възможно най-високо
за сензорните кабели или сензорната проба във
всяка зона.
Прекарайте студените свързващи проводници
в канала за кабели само в 1 слой (без скупчване
и без тръби). Поставете предупредителна
сигнална лента над студените свързващи
проводници и покрийте с пясък. Свържете
студените свързващи проводници и сензорите
към уплътнените съединителни кутии или
кабелни кутии на макс. 20 m от всяка зона.
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4

Приложения за външно отопление

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.

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

Термостат

Макс.
товар

Защита от
замръзване на
покривни системи и
системи с олуци

Сняг и лед, топящ се
в земни площи

DEVIreg™ 316

16 A

-7 °C < Вкл. < +3 °C

-

DEVIreg™ 330

16 A

Вкл. < +3 °C

Вкл. < +3 °C

DEVIreg™ 610

10 A

Вкл. < +3 °C

Вкл. < +3 °C

DEVIreg™ 850

2 x 15 A

Топене < +3 °C

Топене < +3 °C
Готовност < -3 °C

Отопление на
зелени площи/
разсадници

Размразяване +3 °C
Растеж +7 °C

1. Нагревателен кабел
2. Термостат
3. Сензор

6

4. Екранировка
5. ДТЗ

7
8

6. Двуполюсен прекъсвач
7. Стопяем предпазител
8. Съединителна кутия

2
1

5

1

4
3

10

1
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Приложения за външно отопление

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

Danfoss не приема отговорност за възможни грешки в каталозите, брошурите и други печатни или електронно публикувани материали. Danfoss си запазва правото да променя продуктите без предизвестие. Това важи също за продукти, които вече са поръчани, стига тези промени да могат да бъдат направени без да са необходими последващи промени във вече уговорените спецификации.
Всички търговски марки в този материал са собственост на съответните компании. Danfoss и логото на Danfoss са търговски марки на Danfoss A/S. Всички права запазени.
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