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Instrukcja monta¿u

Kable grzejne deviflex®

deviflex® DSIG-20
  dwustronnie zasilany kabel
    grzejny do pod³óg betonowych
     oraz zewnêtrznych instalacji
       przeciwoblodzeniowych



Notatki



Kabel
Typ
Napiêcie znam.
Obci¹¿enie jedn.
�rednica
Kabel zasilaj¹cy
Izolacja przewodów
Izolacja zewnêtrzna
Max. temp. pracy
Wytrzyma³o�æ na rozci¹ganie

Kable grzejne deviflex® DSIG-20

deviflex® DSIG-20
jedno¿y³owy z ekranem
230 V lub 400 V
20 W/m
Ø 5,5 mm
2 x 2,5 m, 1,5 mm2 +ekran
PEX (Polietylen)
PVC 90°C
65°C
Max. 25 kg

Cieplarnie

Place sportowe

Warsztaty

Ko�cio³y/gara¿e

Grzanie akumulacyjne

Utwardzanie betonu

Przeciwoblodzeniowo

Rynny i rury spustowe

ziemny

ziemny

powietrzny

powietrzny/pod³ogowy

specjalny

pod³ogowy

specjalny

specjalny

Zakres zastosowañ
Obci¹¿enie

W/m2

Obci¹¿enie
max.W/m2

50 - 100

50 -   80

80 - 100

100 - 200

150 - 250

75 - 100

200 - 300

25 - 40 W/m

100

100

200

200

250

150

350

50 W/m

Kable grzejne DSIG-20 znajduj¹ szerokie
zastosowanie. Mog¹ byæ z powodzeniem
u¿ywane w instalacjach w pod³ogach
betonowych wewn¹trz pomieszczeñ
(systemy grzania ca³odobowego, systemy
akumulacyjne), jak równie¿ zewnêtrznych
instalacjach przeciwoblodzeniowych.

Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe
instalacje wykorzystuj¹ce kable grzejne
DSIG-20. W przypadku innych
zastosowañ, nie objêtych ramami
niniejszego opracowania, prosimy o
kontakt z firm¹ �.

Dane techniczne

Uwaga!
Kabla grzejnego nie wolno skracaæ, nacinaæ lub te¿ zbytnio naprê¿aæ
mechanicznie w pobli¿u miejsca ³¹czenia kabla grzejnego z zimnym
(zasilaj¹cym).
Kabel powinien zostaæ u³o¿ony przez osobê z odpowiednimi uprawnieniami.

-

-

Zakres stosowania Rodzaj czujnika

Po³¹czenia
Faza Czarny
Zero robocze Ekran



Informacje ogólne
Przy monta¿u kablei grzejnych
deviflex® nale¿y przestrzega
æ nastêpuj¹cych wskazówek:

Kable nie mog¹ dotykaæ i
krzy¿owaæ siê ze sob¹.
Instalacjê grzewcz¹ ³¹cznie
z termostatem, nale¿y chroniæ od
zwaræ i przeci¹¿eñ za pomoc¹
wy³¹czników nadmiarowo-
pr¹dowych, oraz od pora¿eñ
elektrycznych za pomoc¹
wy³¹czników przeciwpora-
¿eniowych ró¿nicowopr¹dowych.
Nie nara¿aæ mufy ³¹czeniowej,
znajduj¹cej siê miêdzy kablem
grzejnym i zasilaj¹cym na zbyt
du¿e naprê¿enia mechaniczne
(maksymalna wytrzyma³o�æ
kabla na rozci¹ganie wynosi
25 kg).
Nale¿y rozmie�ciæ równomiernie
kabel na pod³o¿u, zachowuj¹c
parzyst¹ liczbê ¿y³ grzejnych.
W celu szybkiego i dok³adnego
u³o¿enia kabla grzejnego
zalecamy stosowanie ta�my
monta¿owej devifast posiadaj¹cej
uchwyty mocuj¹ce co 2.5 cm.
Podczas monta¿u nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e kabel DSIG-20 jest
kablem dwustronnie zasilanym i
wymaga pod³¹czenia obu
koñcówek kabla do termostatu.
Nale¿y wiêc starannie rozplanowaæ
u³o¿enie kabla na ogrzewanej
powierzchni (patrz rys.1).
Je¿eli jest przewidziane u¿ycie
czujnika pod³ogowego, nale¿y
pomiêdzy dwiema ga³êziami
grzejnymi (rys.1) umie�ciæ
w betonie rurkê aluminiow¹ lub
rurkê z tworzywa sztucznego o
�rednicy min. 9 mm. W/w rurkê
nale¿y umie�ciæ w pod³odze i
w �cianie (³¹cz¹c rurki ³¹cznikem
elastycznym), tak aby dochodzi³y
one do miejsca monta¿u
termostatu - umo¿liwiaj¹c ³atw¹

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kable grzejne nale¿y przy³¹czaæ i
uk³adaæ na sta³e. Nie wolno
zasilaæ kabli poprzez gniazd
wtykowe.
Pod³¹czenia kabli grzejnych do
instalacji elektrycznej powinna
dokonaæ osoba, która posiada
uprawnienia do wykonywania robót
elektrycznych.
Nale¿y upewniæ siê, czy
zainstalowanie kabla grzejnego nie
spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych obci¹¿eñ
pr¹dowych istniej¹cej instalacji
elektrycznej.
Kable nale¿y chroniæ przed
uszkodzeniami i naprê¿eniami
mechanicznymi.
Nale¿y oczy�ciæ pod³o¿e i usun¹æ
ostre przedmioty.
Najmniejsza �rednica zginania nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿
sze�ciokrotna �rednica kabla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rys.1
Kabel dwustronnie zasilany.
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19.
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21.

14.

15.

16.

17.

18.

wymianê czujnika po zdjêciu
pokrywy termostatu. Rurka ta po
wykonaniu pod³ogi s³u¿yæ bêdzie
do umieszczenia czujnika
temperatury typu NTC.
Przed wylaniem asfaltu nale¿y
przykryæ kable grzejne warstw¹
piasku zabezpieczaj¹c w ten
sposób izolacjê kabli przed
stopieniem. Asfalt nale¿y sch³odziæ
do temperatury 130-140°C przed
wylaniem na piasek. Kable grzejne
mog¹ wytrzymaæ powy¿sz¹
temperaturê przez krótki okres
czasu.
Beton lub asfalt u¿yty do zalania
kabla grzejnego nie powinien
zawieraæ ostrych kamieni.
Nale¿y przewidzieæ oznaczenia
miejsc, w których zlokalizowano
mufy i koñcówki, oraz wykonaæ
szkic u³o¿enia kabla w
pomieszczeniu (zaznaczaj¹c
podstawowe wymiary). U³atwi to
po zabetonowaniu odtworzenie
trasy kabla.
Zalecamy u¿ycie systemu
deviguard 103 w ca³ym procesie
monta¿u instalacji grzewczej.
W ca³ym procesie mona¿u nale¿y
zwróciã szczególn¹ uwagê n a to
aby nie dosz³o do zag³êbienia siê
kabla grzejnego w warstwê
izolacyjn¹ oraz, ¿e zarówno kabel
grzejny jak i mufa ³¹cz¹ca s¹
otoczone szczelnie ze wszystkich
stron (bez pêcherzy powietrznych)
betonem.

Zaniedbanie powy¿szych
wymogów doprowadziæ mo¿e
w skarajnym przypadku do
uszkodzenia kabla grzejnego.
Nale¿y zmierzyæ rezystancjê kabla
tu¿ przed i po zalaniu go betonem.
Zmierzone warto�ci powinny byæ
takie same jak warto�ci podane na
mufie ³¹cz¹cej, z uwzglêdnieniem
dopuszczalnych granic tolerancji
(-5 +10%).
Nale¿y przewidzieæ mo¿liwo�æ
od³¹cznia kabla grzejnego od sieci
zasilaj¹cej (najlepiej za pomoc¹
termostatów typu devireg® - patrz
strona 8).
Je¿eli kabel grzejny uk³adany jest
przy niskich temperaturach,
mo¿na w celu poprawienia jego
elastyczno�ci, przy³¹czyæ go na
krótki czas do sieci zasilaj¹cej.

UWAGA:
Przed wykonaniem powy¿szej
czynno�ci kabel nale¿y
bezwzglêdnie rozwin¹æ!

Nie zaleca siê uk³adania kabla
w temperaturze ni¿szej ni¿ -5°C.



Pod³ogi betonowe
Nale¿y rozmie�ciæ równomiernie
kabel na pod³o¿u, zachowuj¹c
parzyst¹ liczbê ¿y³ grzejnych.
W miejscach, w których jest
planowane pó¿niejsze
umieszczenie toalet, wanien lub
brodzików, mo¿na nie uk³adaæ
kabli grzejnych.
Z uwagi na proces wi¹zania
betonu ogrzewanie mo¿na
za³¹czyæ dopiero po ca³kowitym
wyschniêciu masy betonowej (ok.
30 dni).
Regulacja kabla grzejnego
powinna odbywaæ siê poprzez
termostat w po³¹czeniu
z czujnikiem pod³ogowym
(grzanie pomocnicze) lub te¿
z powietrzym (grzanie
zasadnicze).

1.

2.

3.

W przypadku konieczno�ci
ograniczenia temperatury pod³ogi
nale¿y zastosowaæ termostat
z czujnikiem powietrzno-
pod³ogowym (maksymalna
temperatura pod pod³og¹
drewnian¹ po³o¿on¹
bezpo�rednio na betonie
powinna wynosiæ 26°C).
Warstwê wykoñczeniow¹ pod³ogi
(terakota, wyk³adzina, klepka
itp.) nale¿y przytwierdziæ do
wylweki betonowej, w której jest
kabel grzejny, u¿ywaj¹c
materia³ow ³¹cz¹cych (kleje)
przeznaczonych do ogrzewania
pod³ogowego.

4.

Posadzka kamienna (terakota,marmur, itp.)
Izolacja przeciwwilgociowa
Czujnik
Beton 3-5 cm
Kabel grzejny deviflex®

Ta�ma monta¿owa devifast
Materia³ izolacyjny (np. styropian M-30)
Warstwa wyrównuj¹ca
Pod³o¿e/strop

Rys 2.



Ogrodnictwo
4.

5.

Odstêp 15 cm miêdzy ¿y³ami
kabla zapewnia obci¹¿enie
100 W/m2. Nale¿y zwracaæ
uwagê, aby ¿y³y kabla nie styka³y
siê i nie krzy¿owa³y siê ze sob¹,
gdy¿ w takich miejscach
powstaje koncentracja ciep³a,
która prowadzi do zniszczenia
kabli.
Zaleca siê stosowaæ tablicê
ostrzegawcz¹ z napisem:
Uwaga! Kabel grzejny w ziemi!
Tablica powinna byæ
umieszczona ok. 50 cm nad
ziemi¹. Miejsca u³o¿enia kabli
powinny byæ zaznaczone ¿ó³tymi
plasykowymi paskami u³o¿onymi
w ziemi bezpo�rednio nad
kablem (ok. 5-10 cm).

Przy zastosowaniu kabla
grzejnego deviflex®

w ogrodnictwie (dla poprawy
wzrostu ro�lin) lub na ziemnych
boiskach sportowych nie nale¿y
przekraczaæ obci¹¿enia
100 W/m2.
Aby unikn¹æ mechanicznego
uszkodzenia kabla, nale¿y
umieszczaæ go na odpowiedniej
g³êboko�ci, przy zachowaniu
odpowiednich warstw (rys.3).
Kabel uk³ada siê w drobnym,
ubitym piasku. W ¿adnym razie
nie nale¿y umieszczaæ kabla
bezpo�rednio w gruncie
próchniczym, gdy¿ dzia³a on
izoluj¹co. W efekcie ciep³o nie
mo¿e byæ oddawane do ziemi i
kabel ulega zniszczeniu.

1.

2.

3.

Rys 3.

20-25 cm  ziemi próchniczej lub gruntu
rodzimego (humusu)
Ceg³a klinkierowa , p³yty betonowe lub siatka
(dla ochrony kabla)
2-3 cm piasku
Kabel grzejny deviflex®

Ta�ma monta¿owa devifast
2-3 cm piasku
Materia³ izolacyjny np. styropian (2-3 cm)
Pod³o¿e



Instalacje przeciwoblodzeniowe
1.

2.

Okre�lenie wymaganej mocy
grzejnej w przypadku instalacji
przeciwoblodzeniowych jest
trudne, gdy¿ zale¿y ona bardzo
od warunków klimatycznych
(wiatru, temperatury), izolacji
pod kablem, grubo�ci chronionej
warstwy nad kablem itp.
Jako regu³a mo¿e byæ stoso-
wane obci¹¿enie 200-250 W/m2.

3.

4.

Instalacje przeciwoblodzeniowe
nale¿y wy³¹czaæ przy
temperaturach wy¿szych ni¿
10°C.
Wiêcej informacji na temat
monta¿u kabli grzejnych
w instalacjach przeciwoblod-
zeniowych zawiera Kompen-
dium, czê�æ 2 �Instalacje
przeciwoblodzeniowe�.

Instalacje zewnêtrzne:
pod asfaltem, p³ytami chodnikowymi  i w betonie

Asfalt

Warstwa betonu o min. grubo�ci 5 cm.
Kabel grzejny deviflex®

Ta�ma monta¿owa  devifast
Piasek lub ¿wir 3-4 cm.
Pod³o¿e

Asfalt, maks. grubo�c warstwy: 5 cm
Piasek lub ¿wir
Kabel grzejny deviflex®

Ta�ma  monta¿owa devifast
Asfalt lub utwardzony py³ kamienny (3-4 cm)
Pod³o¿e

P³yty chodnikowe 6-8 cm
Warstwa piasku 2-3 cm
Kabel grzejny deviflex®

Ta�ma monta¿owa  devifast
Warstwa piasku, 5 -7 cm.
Pod³o¿e

P³yty  chodnikowe

Beton

Rys 4.



Okre�lanie od³eg³o�ci
miêdzy ¿y³ami
grzejnymi (odstêp c-c)

Kontrola i regulacja

pow. w m2 na której ma byæ u³o¿ony kabel x 100

Czujnik
podstawowy

Czujnik
dodatkowy

Sposób
montazu

120
121
122
520
521
522
330

316
610
700

810

Nadtynkowy

Podtynkowy

Listwa DIN

Listwa DIN
Nadynkowy
Listwa DIN

Listwa DIN

+5°- +35°C
+5°- +45°C

+5°- +35°C
+5°- +45°C

+5°- +45°C
+15°- +30°C
-10° - +10°C
-10° - +50°C
-10° - +50°C
-10° - +45°C

-15° - +6°C

Zakres
temp

pod³ogowy lub
powietrzny

(wbudowany)
pod³ogowy lub

powietrzny
(wbudowany)
pod³ogowy lub

powietrzny

pod³ogowy
pod³ogowy
zewnêtrzny

zewnêtrzny

pod³ogowy

pod³ogowy

czujnik
wilgoci.

Obni¿enie
nocne

20°-60°C

20°-60°C

20°-60°C

Bia³y

Bia³y

Szary

Szary
Bia³y
Szary

Szary

5°C

5°C

5°C

0° - 8°C

Termostaty devireg®

Okre�lon¹ moc grzewcz¹ uzyskuje
siê przez dok³adne zachowanie
odpowiednich odstepów miêdzy
¿y³ami kabla grzejnego. Odstêp c-c
jest to odleg³o�æ wyra¿ona w cm
zawarta pomiêdzy �rodkami (ang.
centre) dwóch s¹siaduj¹cych ze
sob¹ ¿y³ grzejnych kabla.
Odstêp c-c obliczyæ mo¿na dwoma
sposobami:

C-C =

lub

C-C =

moc grzewcza na 1 m2 kabla x 100

Najbardziej ekonomicznym oraz
najwygodniejszym sposobem regulacji
kabli grzejnych deviflex® jest
zastosowanie elektronicznych
termostatów typu devireg®.
Termostaty devireg® wytwarzane sa
w wielu odmianch i modelach, dziêki
czemu mog¹ one sprostaæ
wymaganiom u¿ytkownika w szerokim
zakresie.
Przewody czujników
wspó³pracuj¹cych z termostatami
mog¹ byæ przed³u¿ane: do 50 m -
przewodem 0.75 mm2, do 200 m -
przewodem 1.50 mm2.

Typ Kolor Temp.

moc grzewcza na 1 m2 powierzchni ogrz.

Wynik w cm.

d³ugo�æ kabla



- Czujnik pod³ogowy z przewodem 2.5 m, 6.0 m i 10.0 m
- Czujnik powietrzny
- Czujnik zewnêtrzny
- Zegar elektroniczny devitime 301
- Ta�ma monta¿owa devifast
- Czujniki wilgoci dla instalacji ziemnych i w rynnach
- Ochwyty mocuj¹ce do instalacji rynnowych
- System alarmowy deviguard103

Czujniki oraz materia³y dodatkowe



Warunki Gwarancji �:
Nabyli�cie Pañstwo produkt, który
mamy nadziejê, podniesie standard
Waszego mieszkania i obni¿y koszty
jego eksploatacji.

System deviheat® sk³adaj¹cy siê
z kabli grzejnych deviflex® lub maty
grzejnej devimat®, termostatów
devireg® oraz ta�my monta¿owej
devifast, rozwi¹zuje kompleksowo
problemy zwi¹zane z ogrzewaniem.

Jest to jeden z najbardziej
bezpiecznych i niezawodnych
systemów grzewczych. W przypadku
wyst¹pienia jednak problemów
zwi¹zanych z jego eksploatacj¹ firma
�, bêd¹ca producentem
nale¿¹cym do Uni Europejskiej,
respektuje obowi¹zki producenta
zgodnie z dyrektyw¹ 85/374/CEE
oraz zwi¹zane z nimi prawa
pañstwowe.
Na podstawie tych uregulowañ
prawnych � udziela 10 letniej
gwarancji na kable grzejne deviflex®

oraz maty grzejnej devimat® oraz 2
letniej gwarancji na pozosta³e swoje
produkty. Gwarancja obejmuje wady
materia³owe oraz wady produkcyjne
oferowanych towarów.
Gwarancja zachowuje wa¿no�æ pod
warunkiem, ¿e Karta Gwarancyjna
znajduj¹ca siê na odwrotnej stronie
zosta³a prawid³owo wype³niona
wykonano szkic ulo¿enia kabla
grzejnego oraz, ¿e zaistnia³e
uszkodzenie zosta³o udostêpnione
firmie � lub jej autoryzowanemu
Przedstawicielowi.
Gwarancja zachowuje wa¿no�æ, je¿eli
Karta Gwarancyjna wype³niona
zasta³a w jêzyku angielskim lub
jêzyku urzêdowym kraju, w którym
produkt by³ zakupiony oraz gdy

zawiera odpowieni kod ISO dla
danego kraju umieszczony w górnym
lewym rogu strony tytu³owej instrukcji
monta¿owej.
Producent - firma � - zobowi¹zuje
siê do bezp³atnego wykonania
naprawy lub te¿ dostarczenia nowego
produktu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów nie
zwi¹zanych bezpo�rednio z jego
napraw¹. W przypadku
uszkodzonych termostatów devireg®,
� zastrzega sobie prawo do ich
naprawy, w mo¿liwie krótkim terminie,
bez obci¹¿ania kosztami klienta.
Warunki gwarancji � nie obejmuj¹
instalacji wykonanych przez osoby
nie posiadaj¹ce odpowiednich
uprawnieñ w tym zakresie, szkód
powsta³ych na skutek nieodpo-
wiednich projektów  wykonanych
przez osoby trzecie, z³ego u¿ycia,
uszkodzeñ przez osoby trzecie lub
nieprawid³owych instalacji i szkód
bêd¹cych ich nastêpstwem.
Ekspertyzy i naprawy wykonane
przez � lub jej przedstawiciela nie
objête warunkami gwarancji s¹
w pe³ni odp³atne.
Gwarancja wygasa je¿eli za
reklamowany produkt zostan¹
zwrócone pieni¹dze.
Firma � zawsze stara siê
odpowiadaæ szczerze, uczciwie i
szybko na wszystkie zapytania i
uzasadnione roszczenia klientów.

Powy¿sze warunki gwarancji dotycz¹
wy³¹cznie odpowiedzialno�ci za
zakupiony produkt. W kwestiach nie
uregulowanych niniejszym
dokumentem zastosowanie maj¹
przepisy Kodeksu Cywilnego.

��



Gwarancyjna � zostaje udzielona:
Imiê i nazwisko: Telefon:

Karta Gwarancyjna

Adres: Kod pocztowy:

UWAGA!
Karta gwarancyjna traci sw¹ wa¿no�æ w przypadku nie wype³nienia

wszystkich pozycji. Prosimy przeczytaæ informacje na odwrocie.

Zastosowanie:
q Beton q Rury q Instalacje ziemne
q Pod³ogi drewniane q Dach i rynny q

DE-VI Electroheat Sp.zo.o

ul. Przasnyska 6A
01, 756 Warszawa
Tel. (22) 639 73 47/48
Fax (22) 639 73 49

08090097  ·  02.03

Data sprzeda¿y i piecz¹tka sklepu:

Projekt wykona³ /imiê i nazwisko, nazwa, piecz¹tka/:

Instalacjê wykona³ /imiê i nazwisko, nazwa, piecz¹tka/:

Data wykonania
projektu:

Data wykonania
instalacji:

D³ugo�æ:

Nr.kat:

Moc kabla:

Typ kabla: Nr. z³¹czki:


