CZ

Instalaèní instrukce
Topný kabel deviflex® DSIG-20 je urèený
k rozpoutìní snìhu a ledu na
venkovních plochách



Poznámky

Jednoilový topný kabel deviflex® DSIG-20 s
opletením
Topnÿ kabel deviflex® DSIG-20 se
pouëívá pro rozpoutêní snêhu a ledu
na venkovních plochách a pro ostatní
aplikace do betonu nebo asfaltu. Není
vhodnÿ k vytápêní vnitøních objektû.

Pokud potøebujete jakékoliv dalí
informace o ostatních moënostech
pouëití pouëití, pøeåtête si laskavê,
nae  Kompendia o topnÿch
kabelech.

Technické údaje
Kabel
Typ
Napêtí
Vÿkon
Prûmêr
Studenÿ konec
Izolace vodiåe
Plá kabelu
Max. teplota
Pevnost v tahu

deviflex® DSIG-20
jednoëilovÿ vodiå se stínêním
230 V støídavé
20 W/m
5,5 mm
2 x 2,5 x 1,5 mm2 + stínêní
PEX (Polyetylen)
PVC 90°C
65°C
Max. 25 kg.

Zapojení:
Fázovÿ vodiå
- Åernÿ
Nulovÿ vodiå
- Modrÿ
Ochrannÿ vodiå - Zelenoëlutÿ

Oblasti pouëití
V uvedené tabulce jsou uvedeny
jednotlivé moënosti pouëití topnÿch
kabelû DSIG-20 s doporuåenÿm
vÿkonem pro rozpoutêní ledu a
snêhu na chránênÿch plochách.

Systém musí bÿt pøi teplotách
vyích neë +10°C odpojen.

Oblast pouití
Parkovitê
Pøíjezdové komunikace
Chodníky
Vnêjí schody (izolované)
Nakládací ploiny (izolované)
Mosty (izolované)
Vnêjí schody (neizolované)
Nakládací ploiny (neizolované)
Mosty (neizolované)
Støechy
Stoky

Výkon W/m2
175 - 200
175 - 250
175 - 250
200 - 250
200 - 250
200 - 250
250 - 300
250 - 300
250 - 350
150 - 250
30 - 40

Upozornìní!
-

Topnÿ kabel nesmí bÿt ëádnÿm zpûsobem zkracován ani vystaven namáhání
v místê spojení mezi studenou a teplou åásti termokabelu.
Pøipojení kabelu do elektrické sítê musí provést odbornê zpûsobilÿ elektrikáø.

Instalaèní pokyny
Pøi instalaci topnÿch kabelû je nutné
dodrëovat následující pravidla:
1. Topnÿ kabel musí bÿt pouëit jen v
souladu s doporuåeními fy .
2. Pøipojení kabelu do sítê musí
provést kvalifikovanÿ elektrikáø.
3. Je nutné dodrëet maximální vÿkon
pro jednotlivé typy instalací.
4. Topnÿ kabel nesmí bÿt vystaven
nadmêrnému mechanickému
namáhání a elektrickému pøepêtí.
5. Povrch, na kterÿ je topnÿ kabel
uloëení, musí bÿt åistÿ a bez
ostrÿch pøedmêtû.
6. Prûmêr ohybu topného kabelu
nesmí bÿt mení neë 6-ti násobek
vlastního prûmêru kabelu.
7. Topnÿ kabel, respektive uloëené
kabelové smyåky se nesmí
vzájemnê dotÿkat a køíëit. Pøi
nedodrëení této zásady mûëe v
místê dotyku dojít k pøehøátí
termokabelû.
8. Je nutné dodrëet maximální
velikost dilataåní plochy, která je u
venkovních ploch urèena
pøíslunými staveb. normami.

Obr. 1: Instalace jednoilového
kabelu s opletením.

9. Topnÿ kabel nesmí bÿt vystaven
nadmêrnému namáhání v místê
spojení teplé a studené åásti
(maximální velikost namáhání na
tah 25 kg.).
10. Topnÿ kabel by mêl bÿt poloëen
rovnomêrnê.
11. Pro zajitêní pøesného a snadného
poloëení termokabelu
doporuåujeme pouëít instalaåní
pásy devifast, které zabezpeåí
rozteåe kabelu v intervalech po
2,5 cm.
12. Protoëe DSIG-20 je jednoëilovÿ
kabel, musí bÿt zaåátek a konec
kabelu pøipojen ke stejnému místu
(viz Obr. 1).
13. Kabel teplotního senzoru se
instaluje na otevøeném konci
kabelové smyåky do ochraného
obalu (prûmêr min. 9 mm). jehoë
konec je utêsnên proti vniknutí
betonu.
14. Bêhem nalévání betonu/asfaltu
bud'te opatrní, aby se nepokodily
topné kabely.
15. Døíve neë budete pokládat
asfaltou vrstvu, uloëte termokabely
do písku, kterÿ zabezpeåí
ochranou izolaci z PVC pøed
vysokou teplotou. Asfalt zchladte
na teplotu 130-140°C neë budete
zalévat kabely. Izolace z PVC
vydrëí po krátkou dobu vÿe
uvedenou teplotu.
16. Asfalt/beton nesmí obsahovat
ostré kameny a pøedmêty.
17. Pokud by pøi pokládání nebo
pozdêji ve stavebním procesu
dolo k pokození kabelu, je pøi
lokalizování závady vÿhodné
vêdêt, kde jsou spojky mezi
teplÿm a studenÿm koncem.
Zhotovte si nákres rozmístêní
kabelu v místnosti.

18. Pøi instalaci nesmí bÿt kabel v
ëádném pøípadê zatlaåen do
izolaåního materiálu. Spojení mezi
teplou a studenou åástí musí bÿt
kompletnê zalito v betonu bez
vzduchovÿch bublin, protoëe jinak
hrozí pokození kabelu.
19. Ohmická hodnota topného kabelu
musí bÿt zkontrolována pøed i po
instalaci (koneåném uloëení).
Namêøená hodnota musí bÿt
shodná s údajem uvedenÿm na
spojce topného kabelu v rozmezí:
-5 - +10%.
20. V souladu s pøedpisy musí bÿt
zajitêno odpojení topného kabelu
od elektrické sítê. Doporuåujeme
pouëití termostatu devireg®
(viz strana 5).

21. Termokabel mûëete pøipojit k
elektrické síti aë po úplném
vyschnutí betonu/asfaltu
(u betonu asi 30 dnû).
22. Vzhledem k pouëití izolace z PVC
mûëe topnÿ kabel pøi nízkÿch
teplotách tuhnout. V ztuhlém stavu
není vhodnÿ pro montáë. Proto
doporuåujeme termokabel pøipojit
na krátkou dobu k elektrickému
napêtí.
Kabel musí bÿt v takovém pøípadê
rozmotanÿ!
Nedoporuåuje se pokládat kabel
pøi teplotách pod -5°C.

Instalace v asfaltu, betonu a pod dlabou
Topný kabel v asfaltu
asfalt, jedna z nêkolika vrstev, celková tloutka 5 cm
písek nebo têrk
topnÿ kabel deviflex®
instalaåní pásy devifast
vrstva z drceného kamene
pûda

Topný kabel pod dlabou
betonové dlaëba 6-8 cm
vrstva písku 3-5 cm
topnÿ kabel deviflex®
instalaåní pásy devifast
vrstva z drceného kamene
pûda

Topný kabel v betonu
vrstva betonu o minimální síle 5-8 cm
topnÿ kabel deviflex®
instalaåní pásy devifast
písek nebo têrk 3-4 cm
pûda

Výpoèet vzdálenosti C-C Kontrola a regulace
Vzdálenost C-C je vzdálenost mezi
støedem jedné kabelové smyåky ke
støedu druhé.
Vÿpoået vzdálenosti C-C je moëné
provést dvêma zpûsoby, podle délky
kabelu nebo pomocí poëadovaného
vÿkonu.
C-C =

Plocha m2 volné plochy x 100
Délka kabelu

a nebo:
C-C =

Vÿkon na metr kabelu x 100
Vÿkon na m2 volné plochy

Optimálního øízení provozních
podmínek termokabelû deviflex®
dosáhnete pomocí elektronického
termostatu devireg®, kterÿ zabezpeåí
rychlou a úåinnou regulaci.
iroká øada termostatû spolehlivê
splñuje nároky kaëdé instalace.
/devireg® 810 dokáëe vyhodnocovat
souåasnê vliv vlhkosti a teploty/.
Senzor je moëné prodlouëit aë na
50 m pouëitím kabelu 0,75 mm2, a na
200 m pouëitím kabelu 1,50 mm2.

C - C / vzdálenost v cm /.

Termostaty
Noåní
Senzor A Senzor B pokles

Série

Montá

Rozsah

330

DIN lita

-10º - +30ºC

Teplotní

316

DIN lita

5º - 50ºC

Teplotní

610

Venkovní,

-10º - 50ºC

Teplotní

-15º - +6ºC

Teplotní

Barva
edá

0º - 8ºC

edá
Snêhobilá

vodotêsnÿ
810

DIN lita

Vlhkostní

Senzory a doplñky
-

Podlahovÿ senzor 2,5 m , 6,0 m , a 10,0 m
Venkovní senzor
Senzor vlhkosti pro pozemní a venkovní instalace
Dálkové øízení devireg®
Elektronické hodiny devitime 301
Upevñovací pásy devifast 5 m a 25 m
Akustickÿ poplanÿ systém deviguard 103

edá

Záruka fy :
Zakoupili jste si systém deviheat®, který
Vaí domácnosti pøinese pohodlí a
úspory.
deviheat®, pøedstavuje kompletní øeení
vytápìní vyhøívacími kabely deviflex® a
vyhøívacími rohoemi devimat® pøi
pouití termostatù devireg® a instalaèní
pásky devifast.
Pokud vak pøes vekerá oèekávání,
budete mít s Vaím vytápìním problém,
nae firma , která má výrobní
provozy v Dánsku, podléhá stejnì jako
ostatní dodavatelé
z Evropského spoleèenství pravidlùm
o celkové zodpovìdnosti za dodané
zboí podle smìrnice 85/374/CEE a
pøísluným národním zákonùm, co
znamená, e:
 poskytuje záruku u vyhøívacích
kabelù deviflex® a u vyhøívacích rohoí
devimat® na dobu 10 let a u vech
ostatních výrobkù  na 2 roky pro
pøípady vad materiálu a výrobních
závad.
Záruka se poskytuje za podmínky, e
ZÁRUÈNÍ LIST na druhé stranì tohoto
listu je øádnì vyplnìn podle návodu a e
závada je firmou  nebo oprávnìným
distributorem firmy  prozkoumána
nebo je jim pøedloena.
Záruka se poskytuje pod podmínkou, e
Záruèní list je øádnì vyplìn podle
pokynù, a porucha je zkontrolována a
odsouhlasena autorizovaným
distributorem fy . Text Záruèního
listu musí být napsán v místním
úøedním jazyku a s názvem Vaí zeme
v levém horním rohu Záruèního listu.

Povinností firmy  bude provést
opravu nebo dodat zákazníkovi
nové zaøízení bezplatnì a bez
jakýchkoliv dalích vedlejích
poplatkù spojených s opravou
vadného zaøízení. V pøípadì
vadného termostatu devireg®,
poskytuje firma  svým
zákazníkùm právo bezplatné opravy
provedené pokud mono
bezodkladnì.
Záruka  nevztahuje na
neodbornì provedené instalace, na
chyby zpùsobené nevhodnými
výrobky jiných dodavatelù, zneuití,
pokození zpùsobené tøetí stranou
nebo nesprávnou instalaci ani na
ádné jiné následné kody. Pokud
bude poadováno, aby firma 
zkontrolovala nebo opravila vady
zpùsobené nìkterou z tìchto pøíèin,
bude nutné uhradit vechny náklady
spojené s opravou. Následná
záruka firmy  je podmínìna
vyrovnáním vekerých závazkù
vynaloených na odstranìní oprav
nesplòujícich záruèní podminky.
Firma  bude vdy èestnì,
promptnì a vyèerpávajícím
zpùsobem reagovat na vekeré
dotazy a rozumné ádosti svých
klientù.
Tato záruka zohledòuje ruèení za
výrobky podle legislativy platné pro
prodej zboí v zemi odbytu.



Záruèní list

Záruka fy  je poskytnuta:
Jméno:

Telefon:

Adresa:

PSÅ:

Prosím vyplñte!

Platnost záruky  je podmínêna vyplnêním následujících údajû:
Dodavatel kabeláëe:

Datum poloëení
kabeláëe:

Elektrickou instalaci provedl:

Datum instalace:

Délka kabelu:

Vÿkon (W):

Skladové åíslo:

Vÿrobní åíslo:

Pouëití:
❑ beton
❑ døevêná podlaha

❑ potrubí
❑ ëlaby a okapy

Objednací åíslo:

❑ rostlÿ terén
❑ ostatní

Razítko dodavatele:

DE-VI s.r.o.
08090109 · 01.03

Smetanovo nábøeëí 12
690 02 Bøeclav
Czech Republic
Tel.\ Fax: 0627 / 322 194
Tel. Zázn: 0627 / 20944

