CZ

Pokyny k instalaci
Samoregulaèní topné kabely
devi-iceguard, devi-pipeguard a
devi-hotwatt
Pro ochranu potrubí pøed mrazem
a udrení teploty
Pro ochranu okapù a labù pøed
mrazem
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Samoregulaèní topné kabely
DEVI nabízí pìt typù samoregulaèního
topného kabelu s rùzným výkonem
podle úèelu pouití.Samoregulaèní
topný kabel je výhodné pouít zejména
ochranu pøed snìhem a ledem na

støechách, v labech a v okapovém
potrubí.Dále aplikujeme
samoregulaèní topný kabel na
ochranu potrubí pøed mrazem nebo
k udrení teploty teplovodního potrubí.

Výdej tepla topného kabelu reguluje a
omezuje teplotnì závislý odporový
prvek, který je umístìn mezi
paralelními mìdìnými vodièi.Tato
samoregulace probíhá po celé délce
topného kabelu v závislosti na okolní
teplotì.Pøi zvýení okolní teploty se
sníí tepelný výkon kabelu.Tato
samoregulace zamezuje pøehøátí
topných kabelù,i kdy se navzájem

dotýkají.Topný kabel je mono díky
paralelnímu zapojení libovolnì støíhat
podle potøeby. Zjednoduí to
projektování a instalaci.
Abychom zamezili zbyteèné spotøebì
proudu, doporuèujeme regulovat kabel
termostatem, který jej, v pøípadì e
topení je neefektivní, vypne.
Vnitøní izolace je pevnì svaøena
s topným prvkem,a tvoøí tak úèinnou
ochranu proti vniknutí vlhkosti.Vnìjí
plá je odolný proti UV-záøení.

Vnìjí plá
Mìdìné opletení

Vnitøní izolace

Vnìjí izolace
Topný prvek

Popis(charakteristika) topného kabelu
Topný kabel

Barva

devi-iceguard Èerná
devi-pipeguard Modrá

Aplikace

Výkon

Rozmìry Vodiè Izolace

Støení laby 18 W/m pøi 0ºC* 6 x 12 mm
Na potrubí
10 W/m pøi 10ºC 6 x 12 mm

devi-pipeguard Èerná
Na potrubí
devi-pipeguard Èervená Na potrubí

15 W/m pøi 10ºC
25 W/m pøi 10ºC

6 x 12 mm
6 x 12 mm

Na/do potrubí 10 W/m pøi 10ºC
Na potrubí
25 W/m pøi 10ºC

6 x 8 mm
6 x 8 mm

devi-pipeheat
devi-flexheat

Modrá
Zelená

devi-hotwatt

Èervená Na potrubí

* Výkon pøi roztápìní ledu asi 30 W/m

8 W/m pøi 55ºC
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6 x 12 mm

Polyolefin UV
Polyolefin UV
Polyolefin UV
Polyolefin UV
Hylar UV
Hylar UV
Polyolefin UV

Vechny  samoregulaèní topné kabely jsou napájeny 230 V~ (AC)
Capacitní svodový proud
30 mA na 1 km topného kabelu
Max.odpor Cu-opletení
0,014 Ohm/m
Max.teplota pro zapnutí
65oC
Max.teplota pro vypnutí
85oC
- Nominální výkon je mìøen na potrubí
pod izolací.
- Kdy je samoregulaèní kabel
instalován bez izolace, mùe být
výkon sníen a o 50%.
- Kdy je samoregulaèní kabel
obklopen tepelnì vodivým materiálem

(voda,beton..) výkon kabelu se
relativnì mùe a zdvojnásobit.
- Kdy navrhujete instalaci, musíte
zohlednit, e u samoregulaèního
kabelu mùe dojít ke sníení
nominálního výkonu bìhem více let.

Veobecné instalaèní pokyny
1. Topné kabely se mohou aplikovat
pouze dle instrukcí firmy  a
musí být pøipojeny ke zdroji napìtí
podle platných elektrických norem.
2. Zapojení elektrických topných
kabelù smí provést pouze
kvalifikovaný elektrikáø s platným
osvìdèením podle platných
elektrických norem.
3. Pøi rùzných aplikacích je nutno
zohlednit provozní stav a maximální
výkon kabelu
4. Topné kabely musí být chránìny
pøed nadmìrným zatíením a
napìtím podle platných elektrických
norem
5. Povrch, kde budou topné kabely
instalovány, musí být èistý a bez
ostrých pøedmìtù
6. Polomìr ohybu nesmí být mení ne
50 mm. Ohýbání kabelu se musí
provádìt na jeho ploché stranì.
7. Stínìní topného kabelu musí být
spojeno s ochranným vodièem podle
platných elektrických pøedpisù.
8. Topné kabely se nikdy úplnì
nevypnou, a to ani za letních
teplot,proto je doporuèujeme
regulovat termostatem (pøi délce
vìtí jak 3 m).

9. Døíve ne je provedena izolace
potrubí provedeme následující
zkouku topného kabelu:
− Pohledem zkontrolujeme zda
nejsou jednotlivé vrstvy kabelu
10. pokozeny
- Zmìøíme odpor a izolaèní odpor
kabelu a hodnoty zapíeme do
protokolu o mìøení
- Dále doporuèujeme zkuební
provoz kabelu za plného síového
napìtí.
- Zakreslíme uloení topného
kabelu do plánu.
11. Pøi niích teplotách je kabel málo
ohebný.Je moné jej zahøát
krátkodobým pøipojením k síti. Pøi
instalaci topného kabelu nesmí
teplota klesnout pod -20ºC.
12. V projektu musíme zohlednit
maximální doporuèenou délku
topného okruhu. Zakonèení kabelu
provádìjte pøed vlastní instalací,
aby nevnikla do topného kabelu
vlhkost.
13. Pouívejte výhradnì ukonèovací
sadu firmy .
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Maximální délky topného kabelu pøi rùzných
teplotách
Èerná
Pojistka*

Modrá
Pojistka*
13 A

16 A

20 A

32 A

40 A

13 A

16 A

20 A

32 A

40 A

m
174
200
222
267

m
217
250
278
333

32 A

40 A

m
105
118
133
160

m
132
147
167
200

Maximální délky topného kabelu pøi 230 V
Teplota
-20ºC
-10ºC
0ºC
+10ºC

m
107
114
133
160

m
133
143
167
200

m
167
178
208
250

m
267
286
333
400

m
333
357
417
500

m
69
80
89
107

m
87
100
111
133

Zelená
Pojistka*

Èervená
Pojistka*
13 A

16 A

20 A

m
109
125
139
167

32 A

40 A

13 A

16 A

20 A

Maximální délky topného kabelu pøi 230 V
Teplota
m
42
-20ºC
47
-10ºC
53
0ºC
64
+10ºC
*
Pojistka s charakteristikou C

m
53
59
67
80

m
66
74
83
100

m
105
118
133
160

m
132
147
167
200

m
42
47
53
64

m
53
59
67
80

m
66
74
83
100

Maximální délka samoreguleèního topného kabelu není urèena pouze výkonem
v provozu v ustáleném stavu, ale také zapínacím proudem, který pøi zapnutí je a
1,8 násobek ustáleného stavu.
Pøi niích teplotách ne je uvedeno v tabulce se délka topného kabelu
odpovídajícím zpùsobem zkracuje.
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Modrá:
Èerná:

10 W/m pøi 10oC
15 W/m pøi 10oC
18 W/m pøi 0oC
36 W/m v ledu
Zelená: 25 W/m pøi 10oC
Èervená: 8 W/m pøi 55oC

50

40

30

Zelená/
Èervená

20

Emission of heat : W/m

Èerná

Modrá

10

-40º

7

-20º

0º

+20º

+40º

+60º

Temperature: ºC

Ochrana potrubí pøed mrazem
Tabulka pro urèení výkonu kabelu na ochranu potrubí pøed mrazem
Ochrana pøed
mrazem: +5ºC

∆t

Izolace do
(0,035 W/m²Kº)

25º
25º
25º
25º
25º
25º
25º

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm

Modrá:
Èerná:
Èervená:
X:

Prùmìr potrubí: D(mm)/"(inch)
20
¾"
èerná
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá

25
1"
èerná
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá

40
1¼"
èerná
èerná
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá

50
65
1½"
2"
èervená* èervená*
èerná èervená*
modrá èerná
modrá èerná
modrá modrá
modrá modrá
modrá modrá

80
90
100
125
150
200
250
2½"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
èervená*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
èervená* èervená* èervená*
X
X
èerná èervená* èervená* èervená* èervená*
X
X
èerná
èerná
èerná èervená* èervená*
X
èerná
èerná
èerná
èerná èervená* èervená*
modrá modrá
èerná
èerná
èerná èervená* èervená*
modrá modrá modrá èerná
èerná èerná èervená*

Ochrana pøed mrazem:
Okolní teplota:
∆ t = +5oC a -20oC =
Max. rychlost vìtru

10 W/m pøi 10oC
10 W/m pøi 10oC
10 W/m pøi 10oC
zlepení izolace nebo zvýení
výkonu (viz tabulka str. 9)

Instalace na potrubí
devi-pipeheat - devi-flexheat
Pøi instalaci devi-pipeguard na
potrubí upevníme topný kabel pomocí
hliníkové lepící pásky (nebo podobné)
k potrubí. Pro optimální pøenos tepla
na potrubí doporuèujeme topný kabel
pøelepit hliníkovou páskou také pøi
jiném uchycení kabelu. Na potrubí
z umìlé hmoty je hliníková páska
pøilepena mezi topným kabelem a
potrubím.

+5oC
-20oC
25o
10 m/s

Instalace v potrubí
devi-pipeheat
Instalace devi-pipeheat pøímo do
potrubí je energeticky velmi výhodné,
protoe obal kabelu je v pøímém
kontaktu s vodou, která musí být
temperovaná.
Dùleité! Kabel musí být vdy chránìn
proudovým chránièem, který je
schopen vypnout v krátkém èase.
Nikdy nedáváme kabel do ventilù a
kohoutù.

Topný kabel umístíme na potrubí
,které optimálnì izolujeme tak, aby
dolo k minimálním tepelným ztrátám.
Po zaizolování, potrubí oznaèíme
varovnými títky Pozor elektrické
vytápìní 220 V !.

Kdy je topný kabel v potrubí, vdy
potrubí oznaèíme varovnými títky
Pozor elektrické vytápìní 230 V !.
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Ochrana potrubí pøed mrazem
Tabulka tepelných ztrát potrubí
Prùmìr potrubí (") ½
(mm) 15
∆t (ºK)
10 mm
Izolace
(0,035 W/m²Kº)

20 mm
Izolace
(0,035 W/m²Kº)

30 mm
Izolace
(0,035 W/m²Kº)

40 mm
Izolace
(0,035 W/m²Kº)

20º
30º
40º
60º
20º
30º
40º
60º
20º
30º
40º
60º
20º
30º
40º
60º

7,2
10,7
14,3
21,5
4,6
6,8
9,1
13,6
3,6
5,4
7,3
10,9
3,1
4,7
6,2
9,4

4
6
3
1½
2
2½
1¼
100 150
65
80
40
50
32
Tepelné ztráty potrubí (W/m) na 1m délky

8
200

10
250

41
61
81
122
22
33
44
67
16
24
31
47
12
19
25
37

52
78
104
156
29
42
56
84
20
30
40
59
16
23
31
46

64
95
127
191
34
51
68
103
24
36
48
72
19
28
37
56

¾
20

1
25

8,4
12,6
16,8
24,2
5,3
7,9
10,6
15,7
4,1
6,1
8,3
12,4
3,5
5,3
7,1
10,6

10
15
20
30
6,1
9,1
12,2
18,2
4,7
7,1
9,5
14,2
4
6
7,9
12

12
18
24
36
7,2
10,8
14,4
21,6
5,5
8,2
10,9
16,4
4,6
6,8
9,1
13,7

16,2
24,4
32,5
48,7
9,4
14,2
18,8
28,2
7
10,6
14
21
5,8
8,6
11,5
17,3

13,4
20,2
26,8
40,2
7,9
11,9
15,8
23,9
6
9
12
18
4,9
7,4
10
14,9

23
34
45
68
13
19
25
38
9
14
19
28
8
11
15
22

19
29
38
58
11
16
22
33
8
12
16
24
7
10
13
20

29
43
57
86
16
24
32
48
11
17
23
34
9
14
18
27

Pøíklad instalace
Topný kabel devi-pipeguard

Úchytka kabelu nebo
lepící páska

Hliníková lepící
páska (umìlohmotné potrubí)

Konec kabelu

Instalaèní krabice
s ukonèením kabelu

Upevòovací úhelník pro
instalaèní krabici
Sensor termostatu

Pøípojná a spojovací
krabice

Izolace s prùchodkou
Varovný nápis

Termostat

230 V AC
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Práce s topným kabelem:

Topný kabel mùeme také vinout
spirálovitì okolo potrubí, jestlie to
vyaduje montání projekt.

Jeli topný kabel dodán na bubnu,
pouívejte drák bubnu.

Topný kabel støíhejte po upevnìní na
potrubí.

Pøi odmotávání topného kabelu
musíte dávat pozor na to, aby nedolo
k jeho pøekroucení. Vyvarujte se
nadmìrného tahu, který by mohl
zpùsobit praskání a deformaci kabelu.

Nezapomeòte pøipoèítat asi 0,5 m
délky na kadé pøipojení, T-kus a
zakonèení kabelu.

Montá

Pøipevnìní topného kabelu na potrubí:
 Kadých 20 cm musí být topný
kabel pøichycen k potrubí
hliníkovou páskou, nebo jinou
pøíchytkou.
 Instrukce pro pøipevòovací (strips)
pásky:
 Upevòovací pásek musí být odolný
proti teplotním výkyvùm a
chemickým vlivùm.
 Nepouívejte kovové úchytky.
 Nepouívejte lepící pásky z PVC
nebo obsahující VC.
 Pouívejte pouze doporuèenou
hliníkovou lepící pásku. Hliníková
lepící páska zlepí pøenos tepla a
zvýí tak topný výkon kabelu.
 Pøi temperování potrubí z plastù
vlote nejdøíve mezi kabel a potrubí
hliníkovou fólii nebo pásku a kabel
shora pøipevníte opìt hliníkovou
páskou nebo ovinete hliníkovou
folií. Tak zajistíte lepí pøenos tepla
a docílíte rovnomìrného zahøátí.

Topný kabel netaháme pøi
odmotávání pøes ostré hrany a rohy.
Nelapejte na topný kabel a
nepøejídìjte pøes nìj autem, jinak by
mohlo dojít k jeho pokození.
Instalace topného kabelu:
Pøed montáí natáhnìte kabel podél
potrubí. Tím uetøíte nejen èas, ale
vyvarujete se chyb èi jeho pokození
bìhem instalace.
Nejdøíve nalepte prouek hliníkové
pásky na potrubí, pak poloíme topný
kabel a pøelepíme opìt hliníkovou
páskou.
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Instalace topného kabelu podél
potrubí:
 Instalujte topný kabel na potrubí
tak, aby zaujímal polohu 5 hodin
nebo 7 hodin.
 Na vodorovném potrubí
nepokládejte topný kabel
v nejniím bodì.

 Na vodorovném potrubí
nepokládejte topný kabel nikdy
v horní polovinì.
Zabráníte tak mechanickému
pokození kabelu osobami, které
chodí po potrubí.

12
9

3
6

Uchycení topného kabelu jednoho, dvou, tøí a ètyø.

Instalace topného kabelu na
armatury, pøíruby a èerpadla:
 Dodrujte minimální dovolený
prùmìr ohybu 50 mm !
 Pokládejte topný kabel na
armatury, pøíruby a èerpadla vdy
tak, aby byly lehce pøístupné pøi
údrbì bez pøeruení topného
obvodu. Toho dosáhnete

vytvoøením dostateènì dlouhé
smyèky okolo armatury.
 Poèítejte okolo armatury s vìtí
spotøebou tepla a tomu
odpovídající vìtí délka kabelu.
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Ventil
Hliníková lepící
páska
Potrubí

topný kabel
Hliníková lepící
páska

devi-pipeguard
topný kabel

Potrubí

opìrný bod

Instalace na ventilech a okolo opìrných bodù.
Instalace pøísluenství:
 Dodrujte pøesnì montání pokyny
pøiloené v kadém balení
pøísluenství.

 Po montái zakonèení kabelu a
spojù zmìøte izolaèní odpor pro
kontrolu spoje a ukonèení kabelu.

 Dùleité! Nikdy nespojujte oba
mìdìné vodièe na konci kabelu.
Zpùsobíte zkrat!

 Po dokonèení instalaèních prací
v krabici zkontrolujte:
- Zda jste nezapomnìli pouít na
kabelu tìsnící roubení a zaslepit
volné otvory.
- Zda jsou roubení a záslepky
dotaeny.
- Zda je instalaèní krabice
zajitìna.

 Topný kabel musíte ukonèit pøed
jeho pøipojením k napìtí.
 Instalaèní krabice musí být
umístìna na dobøe pøístupném
místì.
 Umístìte instalaèní krabici tak, aby
topný kabel se roubením
nevstupoval do krabice zdola.
 Nechejte uzávìr instalaèní krabice
bìhem montáe co nejdéle
zavøený, aby nedolo k pøípadnému
vniknutí neèistot a vlhkosti.
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devi-hotwatt
Komfortní vytápìní teplovodního
potrubí prostøednictvím
samoregulaèního topného kabelu
devi-hotwatt.
V domácnosti je velmi dùleité mít
vude a rychle k dispozici teplou
vodu.Zdroj teplé vody je vìtinou
velmi vzdálen od místa pouití a tak
dochází na potrubí k velkým tepelným
ztrátám. Následkem toho odteèe
zbyteènì velké mnoství vody ne
dosáhnete potøebné teploty. Tepelné
ztráty snííte vhodnou tepelnou izolací
potrubí.
Dále se èasto instaluje pøídavná
cirkulaèní smyèka. Toto øeení je
nákladné na montá, údrbu, je
hluèné a energeticky nevýhodné.
devi-hotwatt nabízí jednoduché,
úsporné a rychlé zajitìní teplé vody.
Co mùe devi-hotwatt nabídnout?
Cirkulaèní dvoupotrubní okruh u není
tøeba! Místo nìj montujeme pouze
jednookruhový systém bez èerpadla a
speciálních armatur, který je
ekonomicky výhodnìjí a zabírá ménì

místa. Teplá voda je ihned k dispozici
s minimální spotøebou elektrické
energie. Automatická kompenzace
tepelných ztrát.
Nedochází k plýtvání vody.
Jednoduché pouití a projektování:
- devi-hotwatt se v potøebné délce
instaluje pøímo na potrubí pod
tepelnou izolaci
- Systém devi-hotwatt lze snadno
dále roziøovat.
- Jednotlivé sekce lze snadno podle
potøeby vypínat, nebo zapínat pouze
v urèitou dobu spínacími hodinami.
- Pøi sladìní prùmìru potrubí a
tlouky izolace není tøeba termostatu.

Devi-hotwatt udruje teplou vodu asi
na 55oC dle pouité izolace (viz
tabulka str. 14).
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Výpoèet délky topného kabelu:
+
+
+
+

délka vytápìného potrubí
poèet pøipojení x 0,5 m
poèet armatur x 0,5 m
poèet T-odboèek x 0,1 m
délka topného kabelu na pøíruby a ventily

= základní potøebná délka topného kabelu (m)

Prùmìr potrubí a tomu odpovídající min. tlouka izolace
mm
Inch

15
½"

20
¾"

mm

20

20

25
1"

32
1¼"

Min. tlouka izolace

30

30

40
1½"

50
2"

65
2½"

40

50

65

Okolní teplota: min. 18oC
Materiál potrubí: mìï nebo ocel
Izolace:
0,035 W/m2Co
Aby byl topný systém pøimìøenì regulován, je nutná tlouka na 100% K.
Není-li takovýto pøíklad v projektu uveden, mìli byste ve firmì  vyhledat
odborníka, který vám rád poradí.
Instalace
- Elektrická instalace musí být provedena podle platných elektrických pøedpisù a
norem
- Je doporuèeno instalovat proudový chrániè  30 mA
max.délka topného kabelu pro tento proudový chrániè je 500 m
- Kapacitní svodový proud je 30 mA na 1 km topného kabelu
Maximální délky topného kabelu devi-hotwatt 55:
Pøi jitìní 10 A  max. 50 m topného kabelu
Pøi jitìní 16 A  max. 80 m topného kabelu
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devi-pipeguard & devi-iceguard
Mnohé budovy nejsou dostateènì
chránìny pøed pùsobením mrazu.Mráz
mùe zpùsobit velké kody støeních
labech, okapových rourách a potrubí.
S devi-iceguard a devi-pipeguard
mùete dosáhnout ochrany proti
mrazu, která je úèinná a jednoduchá.
Délku topného kabelu pøed instalací
snadno pøizpùsobíte.
devi-iceguard a devi-pipeguard
jsou samoregulaèní topné kabely.
Teplo je vydáváno pouze, kdy je ho
tøeba.

devi-pipeguard byl vyvinut speciálnì
pro ochranu potrubí pøed zamrzáním.
Vnìjí polyolefinová izolace je
mimoøádnì odolná
proti tvrdým povìtrnostním
podmínkám a korozi a nabízí také
potøebnou ochranu pøed
mechanickým pokozením.
- ádné tuhnutí látek(napø.
obsahujících tuk) v potrubí.
- ádné zamrzání tekutých látek
v potrubí.

Vlhké støení laby
W/m

devi-iceguard zamezuje tvorbì ledu
ve støeních labech.
- ádné pokození domù vodou
- ádné padající rampouchy,
nebo znièené støení laby
- ádné ohroení chodcù
- ádné výdaje na opravu na konci
zimy.

Suché støení laby (ºC)
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Ochrana støech pøed zamrzáním
Bìhem studených období se vytváøejí
prostøednictvím sráek nebezpeèné
ledové útvary, které zpùsobují kody
na støechách. K tomuto dochází
obzvlá, kdy se teploty pohybují
kolem 0oC. Pozdìji pøi zmìnì poèasí
nemùe voda z tajícího ledu a snìhu
dostateènì odtékat støeními laby a
okapovými rourami a zpùsobuje dalí
kody na budovách.
U støech s malým úhlem sklonu
zjedná rychlou nápravu nainstalování
devi-iceguard do støeních labù a
okapových rour, aby voda mohla volnì
odtékat.
U støech s velkým sklonem
nainstalujete topný kabel také v dolní
èásti støechy. Je-li støecha opatøena
snìhovým sítem, lze snadno uchytit
topný kabel mezi síto a okraj støechy.
U labù a okapových rour
nezapomeneme na pøechod mezi
labem a rourou, u svislé roury na
spodní odtok (nejèastìji koleno).
K regulaci mùeme pouít termostaty
devireg® viz tabulka na str.18.
Kdy pouijeme pro øízení topného
kabelu devireg® 810, vlhkostní èidlo
bude detekovat vlhkost asi do -12oC.
Pro nií teploty mùeme pøipojit navíc
transformátor, který umoní detekovat
vlhkost a do -30oC.

Instalace:
Abychom ochránili støení lab pøed
ledem, staèí poloit samoregulaèní
topný kabel devi-iceguard pøímo do
labu bez dalího uchycení. U labù
irích více jak 12 cm poloíme dva
nebo více topných kabelù. V tomto
pøípadì zajistíme vzdálenost asi 12
cm mezi jednotlivými kabely
distanèními rozpìrkami (viz obrázek
èíslo 4 str.9).
Na pøechodu mezi labem a
okapovou rourou chráníme topný
kabel pøed mechanickým pokozením
ochrannými patkami (viz obrázek).
Jestlie je topný kabel ve svislé poloze
delí jak 25 cm, je nutno odlehèit jeho
konec napø. upevnìním k plast.
øetìzu.
Abychom zabránili zamrzání vody na
pøechodu okapové roury do zemì,
musíme ukonèit topný kabel 1 m pod
povrchem.
Pøi instalaci topného kabelu na støee
postupujeme odshora dolù a nikdy
nepokládáme kabel rovnobìnì se
sklonem støechy. Nejlépe je poloit
kabel ¨cik-cak¨.
Za pomocí ochranných patek (viz
obrázek str.17).
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Záchytné patky

Záchytné patky devi-iceguard

Vlhkostní èidlo a
èidlo teploty
Termostat

230 V AC
pøipojení

17

Záchytné patky
Pøipojovací
krabice

Regulace
které efektivnì a rychle øídí topný
samoregulaèní kabel. Zajiují tak
hospodárnost a vysoký komfort tohoto
vytápìní.

Protoe topný samoregulaèní kabel se
nikdy úplnì nevypne (ani pøi letních
teplotách), doporuèujeme kabel
regulovat termostatem nebo vypínat.
Takto etøíte energii a své náklady.

Velký výbìr termostatù umoòuje
zvolit odpovídající variantu pro
individuální projekt.

Firma  nabízí rùzné typy
elektronických termostatù devireg® ,

Termostaty
Typ

Montá

330

DIN-lita

316
610

DIN-lita
Venkovní
IP 44
DIN-lita

810

devireg® 316
devireg® 330
devireg® 610
devireg® 810
devitime 301

Teplotní
rozpìtí 1
-10º - +10ºC
+5º - +45ºC
+15º - +30ºC
-10º - 50ºC
-10º - 50ºC

Teplotní
rozpìtí 2

-10º - +5ºC

-15º - +5ºC

Hystereze

Èidlo

Barva

0.4ºC
0.4ºC
0.4ºC
0.2º - 6ºC
0.4ºC

Kabelové
Kabelové
Built-in
Kabelové
Kabelové

edá
edá
edá
edá
Bílá

Vlhkostní a
teplotní

edá

ochrana potrubí, støech a okapù
ochrana potrubí a øízení devi-hotwatt
ochrana potrubí
ochrana støech a okapù
spínací hodiny pro devi-hotwatt

Èidla a pøísluenství
- Spojovací sada pro 2 topné kabely
- deviclick DHB 100 pøipojovací sada na
1 topný kabel + pøipojení
pøiloen ukonèovací kabel
- deviclick DHB 102 pøipojovací sada na
2 topné kabely + pøipojení
pøiloen ukonèovací kabel
- deviclick DHB 104 pøipojovací sada na
3 topné kabely + pøipojení
pøiloen ukonèovací kabel
- deviclick DHB 101 spojovací sada na 2
topné kabely, pøiloen ukonèovací kabel
- deviclick DHB 103 spojovací sada na 3
topné kabely, pøiloen ukonèovací kabel
- deviclick DHB 105 spojovací sada pro
pouití na spojení s vodorovným
(od)dìlením, pøiloen ukonèovací kabel

- Kabelové èidlo 2,5 m, 10 m, 15 m
obj.è. (devireg® 330, 316, 610)
- Kabelové èidlo pro støení laby 15 m
obj.è. (devireg® 810)
- Vlhkostní èidlo pro støení laby 15 m
obj.è. (devireg® 810)
- devitime 301 spínací hodiny obj.è.
- Hliníková lepící páska 38 mm x 50 m
s varovným nápisem obj.è.
- Textilní lepící páska 50 m
- Prostorová úchytka
- Pøipojovací sada na ukonèovací krabici
s pøiloeným zakonèeným kabelem
- Pøipojovací sada na ukonèovací krabici
- pøiloen ukonèovací kabel
- Pøipojovací sada na studený konec
pøiloen ukonèovací kabel
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Skladování a pøíprava montáe
Skladování samoregulaèních
topných kabelù
 Topný kabel a spojky skladujte na
suchém a èistém místì.
 Zabraòte, aby bìhem skladování
nedolo ke styku topného kabelu
s chemickými a petrochemickými
látkami.
 Chraòte topný kabel pøed
mechanickým pokozením.
 Skladovací teplota nesmí
pøesáhnout +60oC a nesmí
klesnout pod -40oC.
 Pøi krátkodobém skladování
topných kabelù a montáních
spojek ve vlhkých místnostech
nebo na stavbách je chráníme pøed
vlhkostí (napø. zakonèením
kabelù).

Pøíprava instalace
Montá elektrického topení koordinujte
s jinými instalaèními pracemi, hlavnì
s pracemi na potrubí, elektroinstalací
a zateplením potrubí.
Vechny mechanické práce
s potrubím musí být ukonèeny.
Pøed zaèátkem montáe elektrického
topení musí být ukonèeny tlakové
zkouky a prohlídka potrubního
systému.
Zkouky pøed montáí:
Pøed zahájením montáe zmìøte
izolaèní odpor topného kabelu.
Zkontrolujte zda je materiál pro
instalaci topného systému komplexní
a nepokozený.
Pøekontrolujte zda odpovídá typové
oznaèení topného kabelu a
pøísluenství projektové dokumentaci.
Odstraòte z potrubí ostré pøedmìty a
nerovnosti, které mohou pokodit
topný kabel.
Povrchové nátìry potrubí musí být
pøed montáí zcela zaschlé.
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DE-VI, s. r. o.
Smetanovo nábøeí 12
690 02 Bøeclav
Tel./fax:
0627-322193
Telefón:
0627-322194
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