DEVI – ELEKTRISK VARME

Frostsikring af vandrør med
selvbegrænsende kabel		

11.01

Frostsikring af tagrender, nedløbsrør og
skotrender med selvbegrænsende kabel		

11.02

DEVIreg™ Smart		

11.03
11.04
11.05

Skitser af gulvopbygninger		

11.06

11.00

DEVIreg™ Touch		
DEVImat gulvvarme for renovering af
gulve i badeværelse m.v.		

Marts 2017· 263

DEVI – ELEKTRISK VARME
Frostsikring af vandrør
Selvbegrænsende kabler for frostsikring
af vandrør. Kablerne er konfektioneret
og monteret med gummikabel og
dansk stikprop. Kablerne kan monteres
udvendig på rør eller indvendig i rør –
kablerne er velegnet til hurtige frostsikringsopgaver på f.eks. byggepladser

Tekniske data:

• spænding:
• max. forsikring:
• kappe:
• min. bøjningsradius:
• max. omgiv. temp.:
• max. omgiv. temp.:
• tilledning:

230 V AC
16 A
UV-bestandig polyolefin
25 mm
tændt 65°C
slukket 85°C
1,5 m

Lagerprogram kabler - 230 V

11.01

Data
DPH-10, 2 m, 20W
DPH-10, 4 m, 40W
DPH-10, 6 m, 60W
DPH-10, 8 m, 100W
DPH-10, 10 m, 100W
DPH-10, 12 m, 120W
DPH-10, 14 m, 140W
DPH-10, 16 m, 160W
DPH-10, 19 m, 190W
DPH-10, 22 m, 220W
DPH-10, 25 m, 250W

EAN nr.
5703466218037
5703466218044
5703466218051
5703466218068
5703466218075
5703466218082
5703466218099
5703466218105
5703466218112
5703466218129
5703466218136

Montage på rør:

Montage i rør:

Tilbehør
Data
Elektronisk termostat
DEVIreg™ 610 10-50˚C, IP44,
incl. ledningsføler
Alutape 25 mm x 25 m
Pakdåse messing ¾" - 1"
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EAN nr.
5703466209257
5703466130469
5703435041697

DEVI-Iceguard-18
Selvbegrænsende varmekabel for frostsikring af taganlæg.
Typiske anvendelsesområder er sikring
af tagrender, nedløbsrør, afløb og skotrender.
Kablet er færdigkonfektioneret fra
fabrikken og derfor enkelt at installere.
Leveres med 5 meter tilledning for montage i dåse eller termostat. Brug altid
termostat til styring af selvbegrænsende
kabler.
Husk aflastning til nedløb
(EAN nr. 5703435010501)

Tekniske data:

• spænding :
• max. forsikring :
• kappe :
• min. bøjningsradius :
• max. omgiv. temp. :
• max. omgiv. temp. :

230 V AC
16 A
UV-bestandig polyolefin
25 mm
tændt 65°C
slukket 85°C

Lagerprogram kabler - 230 V
EAN nr.
5703466202678
5703466202685
5703466202692
5703466202708
5703466202715
5703466202722
5703466202739
5703466202746
5703466202753

Tilbehør
Data
DEVIreg™ 610, elektronisk termostat incl. ledningsføler
DEVIreg™ 316, elektronisk termostat for DIN skinne, incl. ledningsføler.
Udeføler for DEVIreg™
Afstandsholder f. nedløb og rende

EAN nr.
5703466209257
5703466209240
5703466209691
5703435010501
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11.02

Data
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 2m, 36W
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 4m, 72W,
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 6m, 108W
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 8m, 144W
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 10m, 180W
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 15m, 270W
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 23m, 414W
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 30m, 540W
DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 50m, 900W

DEVI – ELEKTRISK VARME
DEVIregTM Smart
DEVIregTM Smart er smart gulvvarme,
som trådløst styres via app. Den intuitive DEVIsmartTM App giver dine kunder
mulighed for nemt at kunne kontrollere
deres gulvvarme uanset lokation. Det
betyder, at du kan tilbyde dine kunder et
højt niveau af komfort og kontrol.

Enkel installation og opkobling uden
internetforbindelse:
1. Tænd termostaten ved at trykke på den
grønne knap. Gennemfør installationen
direkte fra din smartphone uden brug af
kundens WI-FI.
2. Følg vejledningen eller indtast konfigurationskoden. Konfigurer termostaterne lynhurtigt med den brugervenlige vejledning,
eller kopier indstillingerne fra eksisterende
termostater til nye termostater via en kode.
3. Færdig! Nu kan app'en bruges. Boligejeren
kan nu koble termostaterne op på sit eget
WI-FI – og få adgang til optimal varmekomfort.

11.03

Data
DEVIregTM Smart, kridt
DEVIregTM Smart, sort
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EAN nr.
5703466239636
5703466239650

Har din kunde i forvejen en DEVIreg™ Touch termostat?
DEVIreg™ Smart termostaten passer ind i det samme rammesystem og kan let udskiftes. Ved at generere en kode i den eksisterende termostat kan denne bruges i forbindelse med opsætningen af den nye termostat. Allerede indtastede værdier vil blive
kopieret over i DEVIreg™ Smart.
Passer ind i gængse europæiske rammesystemer:
– Elko, Jussi, Eljo
– Legrand Valena, Gelea Life
– Gira Esprit, Merten M-smart
– Schneider Exxact

DEVIreg™ Touch termostat
DEVIreg™ Touch benyttes til regluering af
gulv- og rumtemperaturer i boliger, kontorer, offentlige bygninger o. lign.
EAN nr.
5703466215135
5703466225608
5703466225615

11.04

Data
DEVIregTM Touch, pure white
DEVIregTM Touch, pure black
DEVIregTM Touch, polar white

Marts 2017· 267

DEVI – ELEKTRISK VARME
DEVImat varmemåtte
Byggehøjde kun 3 mm

DEVImat kabelmåtte for montage
lige under gulvbelægningen.
DEVIreg 233, elektronisk termostat med gulvføler – passer ind i
Fuga systemet.
Velegnet for montage i gulvkonstruktioner hvor der er krav om
lav byggehøjde, eksempelvis i forbindelse med renovering af
badeværelset eller køkkenet.
Montagen umiddelbart under gulvbelægningen er også
velegnettil rum hvor man ønsker en hurtig reaktionstid på
gulvvarmesystemet, f.eks. i rum hvor der ønskes tidsstyring
af varmen.

DEVImat DTIF-150 varmemåtte
Data
DEVImat DTIF-150 varmemåtte
2 m2, 300W.
DEVImat DTIF-150 varmemåtte
3 m2, 450W
DEVImat DTIF-150 varmemåtte
4 m2, 600W
DEVImat DTIF-150 varmemåtte
5 m2, 750W
DEVImat DTIF-150 varmemåtte
7 m2, 1050W
DEVIreg 233 termostat
til regulering af gulvvarme

11.05

DEVIreg 233 termostat til
regulering af gulvvarmen.
Elektronisk termostat.

Mulighed for fastlåsning af temperatur.
16A relæ.
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EAN nr.
5703466203385
5703466203408
5703466203422
5703466203439
5703466203453
5703466208984

Tyndt gulv ovenpå eksisterende betongulv.
Fliser
Fugtmembram
Støbemasse
Føler
DEVImat
Eksisterende gulv

Tyndt gulv ovenpå eksisterende flisegulv.
Fliser
Fugtmembram
Støbemasse
Føler
DEVImat
Eksisterende fliser
Eksisterende gulv

De viste tegninger er kun retningsgivende, enhver gulvopbygning skal foretages i overensstemmelse med det til enhver tid
gældende bygningsreglement BR15/Byg 200.
Find flere oplysninger på www.devi.dk

Marts 2017· 269

11.06

Udlægning

Find flere
oplysninger på
www.devi.dk

