Системи DEVI за подово отопление

Предимства на подовото отопление
Подово отопление:

Отопление с радиатор:

 Приятно затоплен под

 Топло на тавана

 По-хладен въздух към тавана
 Равномерно разпределена
температура
 Няма въздушни течения

 Студено при краката
 Усещане за топли и студени
зони
 Циркулация на въздух и прах

 Невидима отоплителна система

20º
22º

24º

DEVI

26º
22º

18º
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Електрическо подово отопление
при ново строителство

DEVI



Подовото отопление създава комфорт
и уют във Вашия дом



Не подлежи на износване и
остаряване



Не се нуждае от поддръжка



Кабелните отоплителни системи са
изключително гъвкави



Невидим източник на топлина



Дава свобода за интериорни решения



Може да се инсталира под всякакъв
тип подови настилки
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Електрическо подово
отопление при реконструкция

DEVI



Нагревателната рогозка е тънка
само 3 mm



Изключително подходяща, където
не е възможно повдигане нивото на
пода



Бърз и лесен монтаж



Не е необходимо да разбивате
старата подова настилка



Избягва се утежняване на
конструкцията от дебелата и тежка
замазка
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Отопление на СПА
центрове
 Отопление на пейките, леглата,
стените и пода
 Интелигентен контрол на
системата чрез DEVIlinkTM –
централизирано управление на
всички инсталации
 Повишен комфорт при
минимална консумация на
електроенергия

DEVI
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Инсталирана мощност
Трябва да:
 В зависимост от типа на помещението
 В зависимост от основата
 В зависимост от декоративното покритие
В зависимост от помещението
Хол
Спалня
Баня
Детска стая
Кухня
Магазини
DEVI

140 – 150 W/m2
120 – 140 W/m2
150 – 180 W/m2
140 – 150 W/m2

В зависимост от основата и покритието

Основа
Дърво

Бетон /
плочки

Теракот

Паркет /
ламинат /
мокет

W/m2

W/m2

W/m2

W/m2

100

100

100

100

150

150

180

180

DEVIflex 18T

DEVIflex 18T

120 – 140 W/m2
100 – 130 W/m2

Подова настилка

DEVIflex 10T

DEVIflex 10T
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Нагревателни кабели

DEVIflexTM 18Т (DTIP)

DEVIflexTM 10Т (DTIP)

 Основно подово отопление
 Двупроводен кабел със

 Комфортно подово отопление при

захранване в единия край






Мощност 18 W/m
100% екраниран с ал.фолио
Фабрична херметична муфа
Произвежда се на стандартни
дължини – от 7 до 170 m
DEVI

дървени подове

 Двупроводен кабел със захранване в
единия край






Мощност 10 W/m
100% екраниран с ал. фолио
Фабрична херметична муфа
Произвежда се на стандартни дължини
– от 2 до 210 m
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Монтажни аксесоари

2,5 см

Монтажна лента DEVIfastTM
 стоманена – 5 m, 25 m
Разходна норма 1,2–2m/m2

PVC монтажна лента DEVIclip CC
10 бр. / 1 m
UV защита

DEVI
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Пример
Изходни данни:
Хол
4 m x 5 m =20 m2
Изчисления:
Хол:
C-C, сm =

20 m2 x 150 W/ m2 = 3000 W
Свободна площ, m2 x 100
Кабелна дължина, m
C-C, сm =

Необходими материали:





20 m2 x 100
170 m

Нагр. кабел DEVIflex 18Т, 3050 W, 170 m

– 1 бр

Монтажна лента DEVIfast 25m (поцинкована)

– 2 бр

Електронен терморегулатор DEVIregTM Touch

- 1 бр

DEVI

= 12 см
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Нагревателни рогозки

DEVIheatTM 150 S (DSVF)

DEVIcomfortTM 150T (DTIR)

 Подово отопление за “тънки подове”

 Двупроводна нагревателна рогозка със

 Инсталира се непосредствено под
плочките
 Спестява от времето за инсталация
 Тънката само 3 mm нагревателна
рогозка е изключително подходяща
при реконструкции
DEVI

захранване в единия край
 Фабрично зададена мощност от 150W/m2
 Спестява време за инсталация при ново
строителство
 Комплект с DEVIregTM 530 - готово
решение за мокри помещения
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Последователност при монтаж на нагревателна рогозка

Уверете се основата в
здрава и стабилна

Разстелете рогозката.
Срежете мрежата
когато стигнете до
стена или друго
препятствие
DEVI

Направете схема на
разположението на
рогозката и на
мебелите в
помещението

Изкопайте канал в
стената и пода.
Положете и фиксирайте
две гофрирани тръби за
сензора и за захранващия кабел

Почистете пода от
прах и остри
предмети

След полагането
замерете рогозката и
сравнете с
показанията дадени
от производителя

Залепете плочките с
лепило за топли
подове

Свържете
терморегулатора
според приложените
инструкции
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Терморегулатори за вътрешно
приложение
DEVIlinkTM WIFI
система за
безжично
управление

DEVIregTM осигуряват прецизен
температурен контрол при минимални
разходи на енергия - мозъкът на всяка
система

Интелигентен терморегулатор
DEVIreg TM Touch

Цена

DEVIreg

DEVIreg

TM

TM

530, 531, 532

130, 132

Функции
DEVI
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DEVIreg

TM

Touch интелигентен термостат
DEVIreg

TM

Touch

 2“ touch screen дисплей
 Функции:
 Прогнозиране
 Отворен прозорец
 Следене на консумацията на
ел.енергия
 Седмичен таймер

Най-лесният за настройка и използване
терморегулатор на пазара

 Интуитивно меню на български език
 Възможност за настройка от
разстояние посредством код

DEVI

 Бърз достъп до режимите:
 Почивка
 Защита от замръзване
 Таймер
 Изключен
 Съвместим с 25 вида рамки – Gira,
Shneider, Merten, ABB и др.
 Съвместим с различни видове NTC
сензори
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DEVIlinkTM система за безжично управление
DEVIlinkTM

 3,5“ цветен TFT touch screen централен






контролер
Контрол на цялото отопление от едно място
Напълно безжична комуникация
Лесен за използване интерфейс
Меню на български език
Функции:
 Прогнозиране
 Седмичен таймер
 Индивидуално регулиране на всяко
помещение

 Бърз достъп до режимите:
 Почивка
Елементи на системата:
 Защита от замръзване
 DEVIlink CC* – централен контролер
 Комфортен
 DEVIlink FT* – подов термостата
 Възможност за включване на
 DEVIlink RS – въздушен сензор
икономичен режим чрез SMS
 DEVIlink PR – реле с конт. тип шуко
* Задължителни елементи на системата
DEVI
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Избор на терморегулатор в зависимост от помещението
За помещения с висока влажност:

Терморегулатор само с подов сензор
 DEVIregTM 530 (конзолен монтаж)
 DEViregTM 130 (стенен монтаж)
 DEVIrеgTM Touch (с изключен въздушен сензор)
Терморегулаторът се поставя извън помещението





За общи помещения:

Терморегулатор с подов и въздушен сензор
 DEVIregTM 532 (конзолен монтаж)
 DEViregTM 132 (стенен монтаж)
 DEVIrеgTM Touch
Терморегулаторът се поставя на височината на ключовете за осветление





За оптимален контрол на всички помещения с подово отоплението:


Безжична система DEVIlinkTM
 За мокри помещения – DEVIlink FT (поставен извън помещението)
 За общи помещения – DVIlink FT + DEVIlink RS

DEVI
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Ефективност
 Изолацията намалява топлинните загуби до 60%
 Спестявате до 12% със седмичен програматор
 Бърза реакция на отоплението при монтаж на нагревателните кабели и рогозки
по-близо до повърхността

Гаранция
 20-години гаранция на нагревателните кабели и рогозки
 2-години гаранция за електронните терморегулатори
 5-години гаранция за DEVIregTM Touch

DEVI
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Съвети:
 При изчисление на мощността вземайте чистата отопляема площ
(без трайно фиксирани мебели)
 Подовото отоплени се активира минимум 30 дни след поставянето
на замазката.
 През първата седмица температурата се повишава плавно, за да
може замазката до изсъхне равномерно.
 Използвайте лепило за плочки, предвидено за подово отопление.
 При покритие от ламиниран паркет, той трябва да е одобрен за
топли подове от производителя.
 Всички електрически връзки трябва да се направят от
квалифициран електротехник

DEVI
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Комфорт във Вашата баня
Мощност, W

W х H х L cm

Модел / цвят

20

55 х 28 х 12

U / бял / хром

40

58 х 48 х 12

S / бял / хром

60

55 х 68 х 12

W / бял / хром

DEVIrailTM електрически сушилни
за кърпи – предпазват банята от
овлажняване и поддържат кърпите
винаги топли

DEVImatTM DEVIfoilTM
електрически рогозки за
огледала – предпазват
огледалата от изпотяване
DEVI

| 20






Сертификати за качество ISO 9001 и екология ISO 14001
Сертификат за качество на работната среда OHSAS 18001
Специален фокус върху опазване на околната среда
Ефикасни изпитания и политика за осигуряване на качество






Всеки един термостат е основно тестван преди да бъде пуснат в продажба
Входящ контрол на всички суровини и материали за кабелите и рогозките
По време на производството всички кабели са под постоянен качествен контрол
Всички кабели и рогозки са тествани преди да бъдат пуснати за продажба

 Подкрепа от обучени и квалифицирани служители

DEVI
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