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Alkalmazás ismertetők
Beltéri fűtések, új építés
Padlófűtés beton burkolatban
Padlófűtés párnafákon nyugvó padló alatt
Beltéri fűtések, felújítás
Padlófűtés melegburkolatok alatt
Padlófűtés vékony burkolatban
Padlófűtés felszedhető padlóburkolatok alatt
Fagyvédelem
Csővezetékek elfagyás elleni védelme
Ereszcsatornák, tetők fagyvédelme
Külső felületek hó-, jégolvasztása
Padlószerkezetek fagyvédelme
Fűtés frissbeton kötésének gyorsítására
Hőntartás
Csővezetékekben lévő anyagok hőntartása
Padlók, felületek páralecsapódás elleni védelme
Mezőgazdasági alkalmazások
Istállók, fiaztatók fűtése
Palántaágyak fűtése
Szőlészetek fűtése

Az alkalmazás leírása
Télen gyakori probléma, hogy a tetőn
feltorlódott hó a nap hatására megolvad, majd a hólé a tető árnyékos
részére, vagy a hideg csatornára érve
megfagy.

Mindenfajta tető és csatorna fűtése
fűtőkábelekkel egyszerűen megoldható, a problémák, károk megelőzhetők. Nincs szükség többé fárasztó és
veszélyes manuális jégmentesítésre.

A masszív kialakítású, gyárilag hidegvéggel szerelt, fix méretekben kapható, állandó teljesítményű Deviflex™
DTCE fűtőkábelek megbízhatóan
alkalmazhatók minden feladatra.

Az így kialakuló jég veszélyforrást
jelent: a tetőről lehulló jégcsap és a
lezúduló hó személyi sérülést, anyagi
kárt okozhat. Ezen túlmenően jelentős lehet a szétfagyott csatorna, és a
jégdugó miatt beázott épület helyreállításának költsége is.

Tetők fagyvédelme is szükséges lehet:
- déli tájolású ereszek esetében
- tetőablakoknál
- régi építésű házak tetejének alsó
részén
- alulméretezett, kis teherbírású tetőkonstrukciók esetében

Az önszabályozó DEVI Iceguard™ pedig elsősorban rövidebb szakaszokra,
kisebb feladatokra ajánlott. A kábel
a külső hőmérséklet függvényében
változtatja a teljesítményét, és tetszőleges hosszúságúra darabolható.

Előnyök
Fagykárok megelőzése
UV-álló kábelek
Automatikus vezérlés
Zóna prioritás beállítható

Szerelés
20 és 30 W/m teljesítményű kéteres
fűtőkábelek
Önszabályozó kábel kisebb feladatokra
Deviclip™ rögzítő elemek

Működtetés
A Devireg™ 850 hőmérséklet és nedvesség alapján kapcsol
Termosztát önszabályozó kábelhez a
gazdaságos energiafelhasználás miatt

Tető alja / eresz
Deviclip™ Roof Hook
Deviclip™ Guard Hook
Spaceclip
Devifast™

Vízszintes csatorna
Deviclip™ Gutter
Devifast™

Vápacsatorna
Tetőösszefolyó
Devifast™
Devifast™
Deviclip™ C-C		

Lefolyócső fagyhatár alá
Deviclip™ Traverse
Spaceclip
Devifast™ Double

Attika csatorna
Devifast™
Deviclip™ C-C

Nyitott lefolyócső
Deviclip™ Relief
Devifast™ Double
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Termék választék
Termék

Lehetőségek

Leírás

Deviflex™
DIN IEC 60800
Állandó teljesítményű

DTCE-20 (kátránypapírra)
DTCE-30

Kéteres kábel, 100%-os árnyékolással,
fekete, UV-álló masszív köpennyel

DIN VDE 0254
Önszabályozó kábel

Devi-Iceguard 18

Fekete, UV-álló, árnyékolt

Termosztát

Devireg™ 850 nedvesség és hőmérséklet alapján
Devireg™ 316 kettős termosztát funkcióval
Devireg™ 330 hőmérséklet alapján

2x15 A, 24 V PSU, DIN sínre
-10°C-tól +15°C-ig, 16 A, DIN sínre
-10°C-tól +10°C-ig, 16 A, DIN sínre

Érzékelő

Csatornaérzékelő Devireg™ 850-hez
NTC vezetékérzékelő Devireg™ 316-hoz, 330-hoz

15 m csatlakozókábellel, IP67
3m, IP44, 15kΩ

Tartozékok

Devifast™
Devifast™ Cu
Deviclip™ CC
Deviclip™ Gutter
Deviclip™ Roof Hook
Deviclip™ Guard Hook
Deviclip™ Traverse
Devifast™ Double
Extra tápegység Devireg™ 850-hez (PSU 24V)
Spaceclip
Kötődoboz
Csatlakozó készlet kötődobozhoz
Csatlakozó készlet hidegkábelhez
Végzárók
Összekötők

Horganyzott fémszalag, rögz. táv.: 2,5 cm
Réz szalag, rögz. táv.: 2,5 cm
Műanyag (PP) sín, rögz. táv.: 1 cm
Műanyag (PP) sín, rögz. táv.: 1 cm
Kábeltartó tető szegélyre
Kábeltartó hófogóhoz
Lefolyókhoz
Fém kábeltartó lefolyóba
3-4 érzékelős rendszerekhez
Élvédő.

FI-relé a helyi szabványok szerint

Érintésvédelmi relé

Önszabályozó
kábelekhez

Egyebek

A Devireg™ 850 nedvesség és hőmérséklet alapú vezérlésével:
• akár 75% energia megtakarítás érhető el egy hőmérséklet mérésen alapuló rendszerhez képest
• a fűtött felület két részre osztható, vagy kombinált rendszer (pl. járda és csatorna) használható
• a zónák prioritása megadható, így korlátozott energia esetén az egyidejűség kizárható
• akár 4 érzékelő is köthető egy rendszerre (bővebben a szerelési útmutatóban)
• Ø120 mm-nél nagyobb lefolyókba kettő, vagy több szál DTCE-30 (60 W/m) is berakható
Oslói példa (méretezési hőmérséklet -21°C)
3.5 m2 tetőcserép, 5 m ereszcsatorna és 3 m Ø120 mm-es lefolyó (+1 m földben, fagyhatárig) fagyvédelme
Tetőcserép esetén mindegyik kábel használható, DTCE-30 javasolt.
A következő oldalon lévő számítás szerint a tető teljesítmény igénye
Qtető = 300 W/m2 ami azt jelenti, hogy a vízszintes és függőleges csatornában is 2 szál kábelt kell alkalmazni. A szükséges
teljesítmény (P) ez alapján meghatározható
Ptető
Pcsatorna

300 · 3.5
2 · (5+3+1) · 30

Ptető + Pcsatorna 1050+540

= 1050 W
= 540 W

A DTCE-30 rendelhető méretei közül az
55 m hosszúságú, 1700 W teljesítményű megfelelő.

= 1590 W

3.5 · 100
Kábel táv. (C-C) a tetőn		
55 – (2 · (5+3+1))

=

9,5 cm	Ehelyett célszerű 10 cm távolságot tartani a rögzítő
elemek kiosztása miatt, és a maradék
2 m kábelt a tetőn elhelyezni.

Vezérlésre a nedvesség és hőmérséklet érzékelős Devireg™ 850 választható,
mivel a lefolyóba két szál DTCE-30 kábel van elhelyezve.
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Számítás
A beépítendő teljesítmény függ a helyi klímaviszonyoktól és a méretezési
hőmérséklettől.

C-C	Kábeltávolság cm-ben tetők,
vápák, felületek fűtésének esetén
n	Vízszintes és függőleges csatornákba párhuzamosan fektethető
kábelszálak száma

A táblázat segítségével meghatározható, hogy a kábel típusától és a
méretezési hőmérséklettől függően
hány szál (n) tehető a lefolyóba, és
a felületeken milyen kábeltávolság
használható (CC).
Méretezési
hőmérséklet

Város példa

Telj.
igény

Iceguard™
önszabályozó

Deviflex™ DTCE
állandó teljesítményű

18 W/m
°C
0-tól -5-ig
-6-tól -15-ig
-16-tól -25-ig
-26-tól -35-ig

200-250
250-300
300-350
350-400

30 W/m

n

CC

n

CC

n

CC

[-]

[cm]

[-]

[cm]

[-]

[cm]

1-2
2
2-3
3

8
7
6
5

1
2
2
3

9
7-8
6
5

1
2*
2*

12
10
8

[W/m2]
London
Bécs, Budapest
Oslo, Kijev
Moszkva

20 W/m

* 2 szál 30 W/m-es kábel esetén (60 W/m) legalább Ø120 mm-es lefolyó és nedvesség alapú szabályozás (Devireg™ 850)
szükséges
Csatorna/lefolyó
Kábelek
átmérője
száma
(n)
A párhuzamosan fektethető szálak száma függ a csatorna/lefolyó méretétől.
Előfordulhat, hogy más kábelt kell a tetőre (pl. 30 W/m) és más kábelt a lefolyóba
(pl. 20 W/m) tenni.

Ø75-120 mm

1

Ø120-150 mm

2

Ø150-200 mm
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Pkábel ≥ Ptető + Pcsatorna

Pkábel

W

Szükséges kábel teljesítménye (adatlap szerint)

Ptető = qtető · (Avápa + Atető)

Ptető
qtető
Avápa
Atető

W
W/m2
m2
m2

Tetőre és vápacsatornába szükséges teljesítmény
Teljesítmény igény tetőre és vápára
Fűtendő vápacsatorna területe
Fűtendő tető területe

Pcsatorna = qkábel · n · (Lvízsz. + Lfügg.) + 0.5 · C

Pcsatorna W
qkábel
W/m
		
n
Lvízsz.
m
Lfügg.
m
C
		

Vízszintes és függőleges csatornába szükséges teljesítmény
Kábel teljesítmény = 18, 20 vagy 30 W/m
Max. 20 W/m kátránypapírra
Párhuzamosan fektethető kábelszálak száma
Fűtendő vízszintes csatorna hosszúsága
Fűtendő függőleges csatorna hosszúsága +1m
Csatlakozó pontok száma önszabályozó kábelek esetében
(0.5 m kábel)

CC
cm
Lkábel
m
		
		

Kábeltávolság tetőkön és vápacsatornákban
Kábel hosszúsága
A DEVI Iceguard™ önszabályozó kábel beépíthető maximális 		
hosszát az adatlapon szereplők szerint kell meghatározni

cm

CC =

(Avápa + Avápa) · 100 · m
Lkábel – n · (Lvizsz. + Lfügg.)
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Kivitelezés
Szükséges szerszámok:
• kalapács
• véső
• ragasztópisztoly
• fúró
• fogó, csavarhúzó
• szerelési útmutató

1) Ellenőrizze a fűtendő felületet:
tisztítsa meg a levelektől, ágdaraboktól, szennyeződésektől. Készítse
elő a kapcsolószekrényt.

2) Rajzoljon egy vázlatot a kábelek
elhelyezkedéséről, nyomvonaláról,
a hidegvégek és érzékelők helyéről.
Az érzékelő elhelyezéséről információ a leírásában található..

3) E llenőrizze a kábelek szigetelési
ellenállását, valamint az állandó
teljesítményű kábelek esetében
azok ellenállását. A névleges ellenállás érték (Ohm) a termékcímkén
található.

4) Szerelje fel a kötődobozokat, rögzítse a kábeleket tartó kiegészítőket,
tartozékokat a csatornába/vápába/
tetőre.

5) Fektesse le a kábeleket. Ellenőrizze
ismét a fűtőkábelek szigetelési
ellenállását és az állandó teljesítményű kábelek ohmikus ellenállást.

6) D
 evireg™ 850 használatakor helyezze az érzékelőt a csatornába/tetőre,
az érzékelő leírásában foglaltak
figyelembe vételével.

7) Szükség esetén hosszabbítsa meg
a hidegvégeket és az érzékelő kábelét, használjon ragasztós zsugorcsövet, vagy tömített kötődobozt.
Gondosan tömítsen ki minden
átvezetést, csatlakozást stb.

8) Szerelje be a Devireg™ termosztátot, kösse be a kábeleket és az
érzékelők vezetékét. Ellenőrizze a
bekötéseket.
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Beüzemelés
9) Végezze el a Devireg™ termosztát
beállítását a szerelési útmutatóban
leírtak szerint.

Termosztát

Érték

Javasolt beállítás

Devireg™ 850

Olvasztási hőmérséklet
Utánfűtési idő

+1° és +2° C között
1 és 3 óra között

10) M
 utassa meg a megrendelőnek/
felhasználónak a rendszer működését és tanítsa be annak használatát.

Devireg™ 316

Alsó hőmérséklet
Felső hőmérséklet

-8° és -6° C között
+3° és +5° C között

Devireg™ 330

Kapcsolási hőmérséklet

+3° és +5° C között

11) M
 inden fűtési szezon előtt ellenőrizze a vezérlőszekrényt, a termosztátot és az érzékelőket. Tartsa
tisztán a fűtött tetőt, csatornát:
távolítsa el a faleveleket, szen�nyeződést stb. A szezon végén
áramtalanítsa a rendszert.

Fontos figyelmeztetések
Önszabályozó kábeleknél előfordulhat az a jelenség, hogy nagy hóban a
kábel körül egy alagút alakul ki, majd
ennek következtében a kábel teljesítménye lecsökken. Deviflex állandó teljesítményű kábelekre ez nem jellemző, mert a teljesítményük állandó.
2 szál 30 W/m-es kábel esetén (60
W/m) legalább Ø120 mm-es lefolyó
és nedvesség alapú szabályozás
(Devireg™ 850) szükséges.
Ne fektesse a fűtőkábeleket -5°C környezeti hőmérséklet alatt.
Ne vágja el, ne rövidítse meg a
Deviflex™ állandó teljesítményű
fűtőkábeleket. Ügyeljen arra, hogy a
kábelek ne keresztezzék egymást, ne
érjenek egymáshoz.

Ne kössön sorba önszabályozó és
állandó teljesítményű fűtőkábelt!
Az önszabályozó kábel két vezetőerét sose kösse össze!

A fűtőkábelek szigetelési ellenállását
és ohmikus ellenállását (csak a fix
teljesítményű Deviflex™ kábelek esetében) a fektetés előtt és után is meg
kell mérni.

Vegye figyelembe az egyes önszabályozó kábelek egy áramkörre köthető
maximális hosszát! (Az adatlapjukon
megtalálható)

Az elektromos bekötéseket csak szakképzett villanyszerelő végezheti az
idevonatkozó szabványok és előírások
alapján..

A darabolt önszabályozó kábelt száraz
helyen kell tárolni.

Minden fűtési szezon előtt el kell
távolítani a csatornából, tetőről a leveleket, szennyeződéseket. Ellenőrizze
a vezérlőszekrényt és az elektromos
bekötéseket.

Ne használjon PVC szigetelőszalagot a
kábelek rögzítésére.
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Teljesítmény
Üzemelési idő különböző vezérlési megoldásokkal
A Devireg™ 850 nagyon hatékony, mivel csak akkor fűt, amikor valóban szükséges: csak hó és jég megléte esetén, száraz hidegben és esőben nem.
Az alábbi példa Salzburgból származik 2005/2006-os téli szezonból.
Szabályozás

Érzékelő beállítása

Adat forrása

Óra

Arány

Devireg™ 850
Devireg™ 316
Devireg™ 330
Nincs

Hőmérséklet +3°C és nedvesség
Levegőhőmérséklet +3°C és -7°C között
Levegőhőmérséklet +3°C alatt
Folyamatos működés novembertől márciusig

Leolvasás
Meteorológia
Meteorológia

535
2309
2737
3624

1
4
5
7

A Devireg™ 850 kétzónás rendszere alkalmazása korlátozott energia esetén.
Az ábra megmutatja, hogy a két rendszer (A és B rendszer) fűtési igénye és a rendszerek prioritása hogyan befolyásolja a
relék működését. Az eredmény teljesítmény korlátozás
Fűtés nem szükséges Fűtés szükséges

„A” rendszer

Teljesítmény korlátozás

(alacsony prioritás)

„B” rendszer
(alacsony prioritás)

„A” relé
„B” relé
Teljesítmény

Önszabályozó kábelek használata termosztáttal
3 m-nél hosszabb önszabályozó
kábelek esetében már indokolt
a termosztát beépítése.
Érvek a használata mellett:
- meghosszabbítja a kábel élettartamát
- csökkenti az energiafelhasználást

DEVI Iceguard energia fogyasztása
Hely: Salzburg, időtáv: 2005. novembertől 2006. márciusig
30

Energia felhasználás a hőhőmérséklet tartományban [kWh/m]

25

Kábel teljesítménye [W/m]
20

15

A jobboldali ábrán látható, hogy
Devireg™ 316 használatával az önszabályozó kábel energia felhasználása
35 %-kal kevesebb, mivel csak a -7°C
és +3°C tartományban üzemel a fűtés
(zölddel jelölve).
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