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Инструкция по установке

Нагревательный кабель  
 Deviflex™ DTCE-30

DTCE-30 нагревательный 
 двухжильный кабель для защиты
 от намерзания снега и льда в
  кровельных водосточных 
   системах и на открытых
    площадках
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Технические данные

Наименование Deviflex™ DTCE-30
Тип кабеля� �в�х�ил�ны�� �в�х�ил�ны��  
 экранированны��
Напря��ение ��30 � ��30 ��
Мощност� до 30 �т�м 30 �т�м�т�м�мм
�иаметр не более �� ��0 �� �� ��0 ��
Холодны��  
соединител�ны��  
провод ��5 м, � �� �,5��,5 мм�� �,5��,5 мм �,5��,5 мм� +  
 экран ��5 мм�

Изоля�ция� вн�трення�я� �E�� + ��E�� �E�� + ��E��  
 (фторопласт +  
 сшиты�� полиэтилен)
Оболочка ���C (поливинилхлорид) ���C (поливинилхлорид)(поливинилхлорид)
Макс� рабочая�� рабочая�рабочая�  
температ�ра �0�C �0�C
Мин� температ�ра� температ�ратемперат�ра  
монта�а -5�C

к �л�трафиолетовом� изл�чению� 
Кабел� так �е мо�но испол�зоват� 
для� защиты от снега и л�да нар��ных 
площаде��� Эти применения� кратко 
описываются� в настоя�ще�� инстр�кции� 
При необходимости �ы мо�ете на��ти 
дополнител�н�ю информацию в 
Пособия�х по применению систем DE�I�

Нагревательный кабель Deviflex™ DTCE-30
�в�х�ил�ны�� нагревател�ны��  
кабел� повышенно�� мощности  
Devifle��TM DTCE-30 испол�з�ется� 
для� нар��но�� �становки для� защиты 
от намерзания�  л�да и снега  на�в 
кровел�ных водосточных системах� 
Кабел� имеет нар��н�ю изоля�цию, 
имеющ�ю повышенн�ю сто��кост� 

ВНИМАНИЕ!!!
Нагревательный кабель запрещается укорачивать или удлинять,  
а также растягивать за соединительную муфту.
Установка должна производиться квалифицированным электриком.
При малых диаметрах пластиковых водосточных труб лучше устанавливать 
только одну линию кабеля.

Окраска проводов
Фаза (L)         - коричневый
Ноль(N)         - синий
Заземление - оплетка экрана
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Общие инструкции по установке
При �становке нагревател�ных кабеле�� 
необходимо соблюдат� след�ющие правила:

Нагревательный кабель 
должен применяться согласно 
рекомендациям DEVI.
Подключение дол�но проводит�ся� 
стационарно (не через розетк�) и 
в соответствии с де��ств�ющими 
правилами ПУЭ�
Кабел� и терморег�ля�тор 
дол�ны подключат�ся� через 
Реле Тока Утечки  (УЗО) с 
дифференциал�ным отключающим 
током не более 30мА!
Подключение нагревател�ного 
кабеля� дол�но проводит�ся� 
квалифицированным электриком�
Необходимо соблюдать 
рекомендованную и макс. 
мощность.
� пластиково�� водосточно�� тр�бе 
малого диаметра рекоменд�ется� 
�станавливат� тол�ко одн� линию 
кабеля� DTCE-30�
� водосточных тр�бах для� 
крепления� кабеля� рекоменд�ется� 
испол�зоват� металлические 
элементы крепления��
Нагревательный кабель 
запрещается укорачивать, 
удлинять или подвергать 
механическому напряжению 
и растяжению. Необходимо 
предохранять изоляцию кабеля от 
повреждений.
Основание, на которое 
укладывается кабель, должно 
быть очищено от мусора и острых 
предметов.
�иаметр изгиба кабеля� дол�ен быт� 
не менее 5 см�

Линии кабеля� не дол�ны касат�ся� 
или пересекат�ся� ме�д� собо�� и 
др�гими кабеля�ми�
Защитная� оплётка нагревател�ного 
кабеля� дол�на быт� заземлена в 
соответствии с де��ств�ющими 
правилами ПУЭ, СНиП
�о и после �становки кабеля� и 
после заливки раствором след�ет 
замерит� сопротивление кабеля� 
и сопротивление изоля�ции� 
Сопротивление кабеля� дол�но 
соответствоват� �казанном� 
на соединител�но�� м�фте в 
диапазоне -5% w +�0% при �0°С� 
Сопротивление изоля�ции дол�но 
проверя�т�ся� специал�ным тестером 
с рабочим системо�� необходимо 
обя�зател�но испол�зоват� 
терморег�ля�тор� Мы рекоменд�ем 
терморег�ля�торы DeviregTM � 
Рег�ля�тор дол�ен выключат� 
кабел�н�ю систем� защиты от снега 
и л�да при температ�ре выше +5°С�
После монта�а нагревател�ного 
кабеля� необходимо начертит� план 
с �казанием мест располо�ения� 
м�фт, холодного конца и 
направления� �кладки кабеля�, 
отметит� шаг �кладки, площад� 
�кладки, мощност� и т�п�
Укладка кабеля� при низких 
температ�рах мо�ет представля�т� 
сло�ност�, так как оболочка кабеля� 
становится� �ёстко��� Эта проблема 
решается� п�тём размотки кабеля� и 
его подключения� на короткое время� 
рабочего напря��ения��
Запрещается� включат� не 
размотанны�� кабел��
Не рекоменд�ется� �кладыват� 
кабел� при температ�ре ни�е -5°С�
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Кабел�ная� защита водосточно�� 
системы кровли от намерзания� 
снега и л�да мо�ет �станавливат�ся� 
практически на любом типе кровли� 
Система предотвращает образование 
сос�лек и замерзание тало�� воды в 
�елобах, ендовах, водоотбо��никах и 
водостоках� Задача нагревател�ного 
кабеля� – сопроводит� тал�ю вод� до 
земли�

Кабел�ные системы защиты от снега 
и л�да треб�ют опыта применения�, 
обследования� объекта и тщател�ного 
проектирования�� Нагревател�ны�� 
кабел� дол�ен �станавливат�ся� как 
миним�м в �елобах и водостоках 
для� обеспечения� отвода тало�� воды 
с кровли до поверхности земли� Так 
�е необходима �становка кабеля� в 
местах намерзания� или накопления� 
л�да и снега, например, в ендовах 
или на�возле мансардных окнах� 
Иногда треб�ется� �становка кабеля� и 
на кромке кровли� Но всегда след�ет 
помнит� и сообщат� заказчик�, что 
из-за разных комбинаци�� погодных 
�слови�� невозмо�но гарантироват� 
на �00% правил�ност� срабатывания� 
кабел�но�� системы�

Расчетная мощность
Чтобы определит� мощност� на � м� 
кабел�но�� системы, �станавливаемо�� 
на кровле и погонн�ю мощност� (�т�м) 
для� �елобов и тр�б, необходимо знат� 
констр�ктивные особенности крыши, 
ее теплово�� ре�им, а так�е местные 
климатические �словия��
Условно крыши мо�но разделит� на 
три типа:

Кабельные системы на кровле
�� «Холодная� крыша»� Это хорошо 
изолированная� крыша с низким 
�ровнем теплопотер� через 
поверхност�, часто с проветриваемым 
подкровел�ным пространством� 
Наледи, как правило, образ�ются� 
тол�ко при тая�нии снега на солнце� 
При этом температ�ра тая�ния� 
– не ни�е –5°С� Если для� таких крыш 
необходима система снеготая�ния�, ее 
мощност� мо�ет быт� минимал�но�� и 
кабел� рекоменд�ется� �станавливат� 
тол�ко в �елобах и водостоках�

�� «Теплая� крыша»� Это плохо 
изолированная� крыша� На таких 
крышах снег тает и при достаточно 
низких отрицател�ных температ�рах 
возд�ха� Талая� вода стекает вниз 
к холодном� краю и к водостокам, 
где намерзает и образовывает 
сос�л�ки� Минимал�ная� температ�ра 
тая�ния� – не ни�е –�0°С� К этом� 
тип� относя�т бол�шинство крыш 
старых административных здани�� 
с чердаком� �ля� «теплых крыш» 
необходима комплексная� система 
снеготая�ния� - �становка кабеля� как в 
�елобах и водостоках, так и на кромке 
кровли� Рекоменд�ется� испол�зоват� 
нагревател�ные кабели с повышенно�� 
мощност�ю (�5-30 �т�м)� След�ет 
стремит�ся� к максимал�но возмо�но�� 
�станавливаемо�� мощности� 
Это обеспечит эффективност� 
работы системы да�е при низких 
отрицател�ных температ�рах�
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Общие рекомендации:

Объект Холодная 
крыша

Теплая крыша Макс. 
мощность

Мощность 
кабеля

Поверхност� 
крыши,
ендова

�50-350 �т�м� 300-400 �т�м� 500 �т�м� �5-30 �т�м

Пластиковые 
водостоки и 

�елоба 

30-40 �т�м 40 �т�м 50 �т�м �5-30 �т�м

Металлические 
водостоки и 

�елоба 

30-40 �т�м 40 �т�м 40 �т�м �5-30 �т�м

�еревя�нные    
водостоки и 

�елоба

30-40 �т�м 40 �т�м 40 �т�м �5-30 �т�м

�одосточные 
тр�бы 

пластиковые 
малого диаметра

30 �т�м

3� «Горя�чая� крыша»� Это плохо 
изолированная� крыша, � которо�� 
чердак часто испол�з�ется� в 
технических целя�х или как �илое 
помещение� На таких крышах снег тает 
и при очен� низких отрицател�ных 
температ�рах возд�ха (ни�е –�0°С)� 
Поэтом� монта� кабел�но�� системы 
не решает проблемы при низких 
температ�рах� Такая� констр�кция� 
кровли треб�ет применения� 
теплоизоля�ции�

Рекомендованные �станавливаемые мощности для� систем защиты от снега 
и л�да на кровел�ных констр�кция�х приведены в таблице:
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Количество �станавливаемых лини�� 
кабеля� в �елобах и водостоках зависит 
от мощности кабеля� и диаметра 
водосточно�� системы� Рекоменд�ется� 
применя�т� специал�ные кабели для� 
нар��но��  �становки на кровля�х�
� �елобах и водостоках мог�т 
�станавливат�ся� разные 
нагревател�ные кабели, но с точки 
зрения� �добства монта�а для� �елоба 
и бли�а��ших водостоков обычно 
применя�ется� один и тот �е кабел�� 
Желоба
�ля� крыши с подвесными водостоками 
диаметром �0-�5 см, рекоменд�ется� 
�станавливат�  мощност� 30-50 
�т�м, что соответств�ет максим�м 
дв�м линия�м кабеля�� При диаметре 
более �5 см количество лини�� кабеля� 
соответственно �величивается�� 
След�ет обратит� внимание на 
надё�ное и правил�ное крепление 
кабеля�, при котором его линии не 
дол�ны пересекат�ся��
� �елобах φ�0-�5 см нагревател�ные 
кабели монтир�ются� при помощи 
специал�ного пластикового 
«крепления� для� монта�а кабеля� в 
�елобах» - Devigut™� Так �е возмо�но 
применение и монта�но�� ленты  Devi-
fast™ - отрезки ленты �станавливаются� 
поперёк �елоба и крепится� саморезами 
или вытя��ными заклёпками в его 
верхне�� части с герметизацие�� 
отверсти�� герметиком для� нар��ных 
применени���
Водосточные трубы
Рекоменд�емые мощности для� 
водосточных тр�б соответств�ют 
требования�м для� �елобов� Однако 
при малом диаметре вертикал�но�� 
водосточно�� тр�бы (менее �0 см)  
рекоменд�ется� �станавливат� одн� 

Желоба, водосточные трубы и ендовы
линию кабеля� DTCE-30�
�о время� экспл�атации кровли 
возмо�но попадание лист�ев, иголок, 
м�сора и т�п� в водосточн�ю систем� 
и забивание водосточных тр�б� При 
�становке в вертикал�ные тр�бы 
бол�шо�� мощности (50-60 �т�м) 
возмо�ен перегрев и выход из строя� 
кабеля� в месте накопления� м�сора� 
Настоя�тел�но рекоменд�ется� обращат� 
внимание заказчика на эт� проблем� 
и проводит� очистк� водостоков 
перед включением кабел�но�� системы 
в осеннее время�� Так�е л�чше 
�становит� защитн�ю сетк� на входе в 
воронк� водосточно�� тр�бы�
� водосточных тр�бах для� крепления� 
нагревател�ного кабеля� бол�шо�� 
мощности (�5-30 �т�м) рекоменд�ется� 
испол�зоват� металлические 
элементы крепления�� Например, 
мо�но применит� стал�но�� трос 
(нер�авеющи�� или с пластиковым 
покрытием) или оцинкованн�ю 
металлическ�ю цеп� Devichain™, 
которые я�вля�ются� армир�ющим 
элементом и предотвращают обрыв 
кабеля� при дви�ении намерзающего 
л�да в тр�бе� � этом сл�чае кабел� 
закрепля�ется� на тросе или цепи при 
помощи отрезков ленты  Devifast™ или 
специал�ных металлических за�имов� 
Задача этого крепления� так�е развести 
две линии кабеля� др�г от др�га, чтобы 
отс�тствовало касание лини�� кабеля� и 
соответственно его перегрев�
Трос (цеп�) в верне�� части дол�ен 
быт� наде�но прикреплен к 
констр�кции здания�� Если длина 
тр�бы не превышает 3-4 м, крепления� 
мо�но испол�зоват� и без троса�
цепи� Крепления� рекоменд�ется� 
�станавливат� 3 – 4 шт� на метр длины� 
При выборе способа крепления� 
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н��но �читыват� гал�ваническ�ю 
совместимост� материалов водостоков 
и элементов крепления��
�ертикал�ные водосточные тр�бы 
– наиболее проблемны�� �часток 
водосточно�� системы в зимнее время�� 
Кабел� дол�ен доходит� до ни�не�� 
кромки тр�бы� � длинных тр�бах 
(более �5 м) из-за конвекции возд�ха 
ни�ня�я� част� тр�бы мо�ет сил�но 
переохла�дат�ся�� Чтобы избе�ат� 
замерзание тр�бы применя�ются� 
дополнител�ные линии кабеля� 
(�величение  мощности) в ни�не�� 
части тр�бы на длине примерно 0,5 
метра�
Ендовы
Нагревател�ные кабели, как правило, 
�станавливаются� так �е и в ендовах 
(вн�тренние �глы дв�х скатов 
кровли) при �грозе накопления� 
снега в них� Нагревател�ны�� 
кабел� равномерно монтир�ется� на 
поверхности, чтобы была достигн�та 
треб�емая� мощност� на м�� След�ет 
стремит�ся� к максимал�но�� мощности� 
Минимал�ная� ширина доро�ки 
нагревател�ного кабеля� дол�на быт� 
сравнима с толщино�� сне�ного 
покрова в данно�� местности� Обычно 
кабел� �станавливается� на ширине от 
40 до �00 см�
Мы рекоменд�ем испол�зоват� 
монта�н�ю лент� Devifast™ для� 
крепления� кабеля� в ендове� 
Монта�н�ю лент� крепя�т вытя��ными 
заклёпками или ш�р�пами с 
герметизацие�� отверсти�� силиконом� 
При выборе способа крепления� 
н��но �читыват� гал�ваническ�ю 
совместимост� материалов кровли и 
элементов крепления�� Если кровля� 
«мя�гкая�» то возмо�но привариват� 
монта�н�ю лент� разогретыми 
горелко�� отрезками покрытия� 
«мя�гко��» кровли�  

Зачаст�ю водостоки располагаются� в 
центре ендов� Отрезок кабеля� дол�ен 
сп�скат�ся� в водосточн�ю тр�б�� 
Если тр�ба проходит через тёплое 
помещение, то обычно кабел� заходит в 
тр�б� на �-�,5 м� След�ет испол�зоват� 
металлическое крепление лини�� 
кабеля�, например отрезки Devifast™, 
чтобы линии кабеля� не пересекалис��
�ля� защиты кабеля� от сползающих 
пластов снега или л�да на поверхности 
кровли дол�ны быт� �становлены 
снегозадер�атели (снегоотбо��ники)�
Пример 1
Кровля� с пластмассовым �елобом 
длино�� �4 м,  водостоком длино�� 4 м, 
диаметр �5 см�
�) Расчет необходимо�� длины 
дв�х�ил�ного кабеля� DTCE-30 для� 
дв�х лини�� в �елобе и  в водостоке:
        
 � �� (�4 м + 4 м) = 36 м кабеля��

�) �ыбор кабеля�: DTCE-30, 40 м, ��44 
�т (��0 �)� При �кладке �-х лини�� 
кабеля� �дел�ная� мощност� б�дет 55 
�т�м (��0 �)�
Чтобы закрепит� кабел� в �елобе, 
предлагается� испол�зоват� 
пластиковые крепления� Devigut™� 
Кабел� в водостоке мо�ет крепит�ся� 
на стал�но�� нер�авеющи�� трос с 
испол�зованием отрезков на три петли 
ленты  Devifast™, что даст расстоя�ние 
ме�д� линия�ми кабеля� 5 см�
3) �ыбор терморег�ля�тора: кабел�ная� 
система небол�шо�� мощности и, 
например, подходит Devireg™ 330 с 
датчиком температ�ры нар��ного 
возд�ха�
Пример 2
� этом примере описывается� 
ендова размером �0 м �� 0,3 м, 
заканчивающая�ся� пластмассовым 
водостоком длино�� 4 метра� 
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Напря��ение питания� ��0 ��
�ыбираем нагревател�ны�� кабел� 
DTCE-30 (��,5 �т�м при ��0 �), шаг 
�кладки кабеля� через �,5 см даст 
�станавливаем�ю мощност� 365 �т�м� 
(��0 �)�
�) Площад� �становки кабеля� в ендове: 
�0м �� 0,3м = 3 м�, однако на ширине  
30 см л�чше �становит� 5 лини�� кабеля� 
через �,5 см, что потреб�ет 50 м кабеля� 
на �0 м длины ендовы�
�) Нагревател�ны�� кабел� в водостоке: 
две линии кабеля�, всего � м� Тр�ба 4 м 
не очен� длинная� и монта� возмо�ен 
без испол�зования� троса (цепи)�
3) Общая� длина кабеля�:  

 50 м + � м = 5� м�
4) �ыбор кабеля�: из ассортимента DE�IDE�I 
наиболее подходя�щим я�вля�ется� кабел� 
DTCE-30, ��00 �т, 63 м�-30, ��00 �т, 63 м�
5) Система не очен� бол�шо�� мощ-
ности� Мо�но предло�ит� или De-De-
vireg™ 330 (3�6) с датчиком нар��ного™ 330 (3�6) с датчиком нар��ного 
возд�ха или Devireg™ �50 с датчикомDevireg™ �50 с датчиком™ �50 с датчиком 
вла�ности�
Конструкции кровли
Применение кабел�ных систем для� 
защиты водостоков и кровли от л�да 
я�вля�ется� самым сло�ным, как для� 
расчетов и проектирования�, так и для� 
монта�а и экспл�атации� Основно�� 
причино�� возникающих сло�носте�� 
я�вля�ется� то, что с�ществ�ет бол�шое 
разнообразие констр�кци�� крыш и 
водоотводных �стро��ств, ка�дая� из 
которых имеет свои особенности в 
плане �становки кабел�ных систем� 
Основная� задача системы снеготая�ния� 
– освободит� водосток и сопроводит� 
тал�ю вод� до земли�
�а�ным моментом я�вля�ется� защита 
кабеля� от механических повре�дени��� 
На поверхности кровли в течение зимы 

скапливается� снег, которы��, подтаивая� 
и �плотня�я�с�, к весне образ�ет сне�но-
ледовы�� пласт� При �становивше��ся� 
поло�ител�но�� температ�ре 
возд�ха тако�� пласт сползает по 
поверхности кровли, представля�я� 
сер�езн�ю опасност� для� кровел�ных 
констр�кци��, �елобов, водостоков и 
проходя�щих вниз� люде���
Таким образом, предотвращение 
механических повре�дени�� 
нагревател�ного кабеля� я�вля�ется� 
частно�� задаче�� защиты от сползания� 
сне�но-ледовых масс� Основно�� 
способ защиты – �становка мощного 
снегоотбо��ника (снегозадер�ателя�) 
на краю кровли� Его констр�кция� 
дол�на быт� �вя�зана с силовыми 
элементами крыши� Кровел�ные 
фирмы поставля�ют готовые элементы 
снегоотбо��ников под конкретные типы 
кровли�
На �естя�ных крышах с �елобом 
– водоотбо��ником обычно сам 
�елоб выполня�ет ф�нкцию 
снегоотбо��ника (если он имеет 
достаточно прочн�ю констр�кцию)� 
� этом сл�чае след�ет рекомендоват� 
�становк� снегозадер�ателя� выше 
нагревател�ного кабеля�� �озмо�на 
защита нагревател�ного кабеля� п�тем 
закрывания� его листами металла, 
аналогичными материал� кровли� При 
этом кабел� защищен от механических 
повре�дени�� и от солнечного 
�л�трафиолета, система становится� 
“невидимо��”, что мо�ет поло�ител�но 
с точки зрения� общего диза��на 
здания�, а так�е защиты от вандализма� 
Удобно очищат� водостоки от лист�ев 
и м�сора� Недостатком �казанного 
способа я�вля�ется� недост�пност� 
нагревател�ного кабеля� для� 
виз�ал�ного осмотра и сло�ности при 
поиске неисправности и ремонте�
Рекоменд�ется� �станавливат� 
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�ыбор мощности и типа нагревател�ного кабеля� зависит от констр�кции кровли� 
Выбор нагревательного кабеля

Объект Мощность Выбор кабеля
Норма Максим�м Devifle��™ Devi- 

iceguard™

Поверхност� 
металл, керамика

Поверхност� 
р�бероид и т�д�

300-400 �т�м�
�50-300 �т�м�

500 �т�м�
Кабел� �0 

�т�м

��
��

��
��

Холодная крыша
Водостоки:
Металл
Пластик
�ерево

30-40 �т�м
30-40 �т�м
30-40 �т�м

50 �т�м
50 �т�м
40 �т�м

��
��
��

��
��
��

Теплая крыша
Водостоки:
Металл
Пластик
�ерево

40-50 �т�м
40-50 �т�м

40 �т�м

�00 �т�м
50 �т�м
40 �т�м

��
��
��

��
��
��

�одосточные 
тр�бы

30 �т�м �� ��

нагревател�ны�� кабел� на кромке 
кровли, особенно для� «тёплых 
крыш»� Кабел� монтир�ется� 
полосо�� ширино�� 50-�00 см сраз� 
от кромки кровли до элементов 
снегозадер�ания�� У кровли с 
настенным �елобом рекоменд�ется� 
�станавливат� �-� лини кабеля� по 
линии срыва воды с края� крыши 
(так называемы�� капел�ник)� 
Особого внимания� треб�ют ендовы 
-  вн�тренние �глы, образованные 
стыком дв�х скатов сло�но�� 
кровли� �ля� ендов характерно 
накопление бол�ших объемов 
снега, да�е при значител�ных �глах 
наклона�
Пример 3
� этом примере описывается� 
�становка кабеля� на кромке кровли 
длино�� � метров� Напря��ение 

питания� ��0 �� �ыбираем 
нагревател�ны�� кабел�  
DTCE-30 (��,5 �т�м при ��0 �),  
шаг �кладки кабеля� через �,5 см 
даст �станавливаемая� мощност� 365 
�т�м� (��0 �)�
�) Площад� �становки кабеля� на 
кромке при ширине зоны обогрева 50 см: 
 � м �� 0,5 м = 4 м� 
�) расчётная� мощност� кабеля�:
 4 м� х 365 �т�м� = �460 �т 
3) �ыбор кабеля�: из ассортимента 
DE�I наиболее подходя�щим 
я�вля�ется� кабел� DTCE-30, �555 �т, 55 
м�

5) Система не очен� бол�шо�� 
мощности� Мо�но применит�  
Devireg™ 330 или Devireg™ 3�6 с 
датчиком нар��ного возд�ха�



12

Компания� DE�I создала широки�� 
диапазон моделе�� электронных 
терморег�ля�торов Devireg™ для� 
�правления� системами защиты кровли 
и водостоков от намерзания� снега и 
л�да�

Серия� терморег�ля�торов DE�I 
для� нар��ных �становок включает 
след�ющие модели: Devireg™ 3�6, 
Devireg™ 330,Devireg™ 6�0, и Devireg™ 
�50� Тип терморег�ля�тора для� систем 
стаивания� снега и л�да выбирается� 
в зависимости от требовани�� 
надё�ности, �слови�� �становки, 
�станавливаемо�� мощности и т�п�
� качестве наиболее экономично�� 
в экспл�атации системы защиты 
от намерзания� л�да и снега, мы 

рекоменд�ем испол�зоват� систем� с 
интеллект�ал�ным терморег�ля�тором 
Devireg™ �50 с датчиками вла�ности� 
Испол�зование этого терморег�ля�тора 
особенно �местно для� �становок, где 
полная� мощност� превышает �0-�5 к�т�
Благодаря� интеллект�ал�ным 
цифровым датчикам вла�ности 
и температ�ры система с Devireg™ 
�50 позволя�ет определя�т� наличие 
влаги и свести потребление энергии 
к миним�м�, не ставя� под �гроз� 
безопасност��

Терморегуляторы Devireg™ для кровельных систем

Установка на крышах, восточных желобах и 
- Обя�зател�но испол�зование 
терморег�ля�торов Devireg™ 
- Нагревател�ны�� кабел� дол�ен 
обя�зател�но отключат�ся� на летни�� 
период�
- �ля� фиксации кабеля� применя�ются� 
специал�ные металлические или 
пластиковые крепления� и�или 
монта�ная� лента DevifastTM 
(оцинкованная� или медная�)�
- Кабел� фиксир�ется� в �елобах�
водостоках крепления�ми примерно 
через ка�дые �5 см� 
- � �елобах при применение 
монта�но�� ленты Devifast™ отрезки 
ленты �станавливаются� поперёк 
�елоба и крепя�тся� саморезами 
или вытя��ными заклёпками в его 

верхне�� части с герметизацие�� 
отверсти�� герметиком для� нар��ных 
применени���
- � водосточных тр�бах для� крепления� 
нагревател�ного кабеля� бол�шо�� 
мощности (�5-30 �т�м) рекоменд�ется� 
испол�зоват� металлические 
элементы крепления�� Например, 
мо�но применит� стал�но�� трос 
(нер�авеющи�� или с пластиковым 
покрытием) или оцинкованн�ю 
металлическ�ю цеп� Devichain™, 
которые я�вля�ются� армир�ющим 
элементом и предотвращают обрыв 
кабеля� при дви�ении намерзающего 
л�да в тр�бе� Кабел� закрепля�ется� на 
тросе или цепи при помощи отрезков 
ленты  Devifast™ или специал�ных 
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Пластиковы�� фиксатор 
кабеля� в �елобе

Металлически�� фиксатор 
кабеля� на тросе

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 9 Рис. 10

металлических за�имов� Задача 
этого крепления� так�е развести две 
линии кабеля� др�г от др�га, чтобы 
отс�тствовало касание лини�� кабеля� и 
соответственно его перегрев�
Трос (цеп�) в верне�� части дол�ен 
быт� наде�но прикреплен к 
констр�кции здания�� Если длина 
тр�бы не превышает 3-4 м, крепления� 
мо�но испол�зоват� и без троса�
цепи� При выборе способа крепления� 
н��но �читыват� гал�ваническ�ю 
совместимост� материалов водостоков 
и элементов крепления��
�ертикал�ные водосточные тр�бы 
– наиболее проблемны�� �часток 
водосточно�� системы в зимнее время�� 
Кабел� дол�ен доходит� до ни�не�� 
кромки тр�бы�
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Рис. 11

Roofhook – крепе�ны�� элемент для� металлочерепицы
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Рис. 12

Guardhook  – �ниверсал�ны�� крепе�ны�� элемент



Нарисуйте на 
этой странице 
план укладки 

кабеля



я�зыке и в верхнем левом �гл� 
перво�� страницы инстр�кции 
дол�но стоя�т� сокращение по код� 
ISO, обозначающее �аш� стран�� 
DE�I обя�з�ется� исправит� дефект 
или поставит� новое изделие 
бесплатно для� пок�пателя�, без 
вторичных расходов, свя�занных с 
ремонтом изделия�� � сл�чае дефекта 
терморег�ля�тора DE�I оставля�ет за 
собо�� право произвести бесплатны�� 
ремонт изделия� без необоснованных 
задер�ек для� пок�пателя�� 
Гарантия� не распространя�ется� 
на �становки, выполненные 
неквалифицированными 
электриками или дефекты, вызванные 
неправил�ным проектированием, 
выполненным др�гими, неправил�ным 
испол�зованием, повре�дением, 
причиненными др�гими, либо 
неправил�но�� �становко�� и любым 
послед�ющим повре�дением, 
которое мо�ет имет� место� � 
сл�чае, если DE�I предлагается� 
обследоват� или отремонтироват� 
неисправност�, вызванн�ю любым 
из выше�казанных сл�чаев, вся� эта 
работа б�дет производится� за плат�� 
Гарантия� не имеет сил�, если оплата за 
обор�дование задол�ена�
Мы всегда ответим честно,  
квалифицированно и немедленно все 
вопросы и раз�мные прос�бы наших  
пок�пателе���
�ыше�казанная� гарантия� касается� 
ответственности за прод�кцию, 
тогда как все юридические вопросы, 
свя�занные с прода�е�� товаров, 
подчиня�ются� местным законам�

�ы приобрели систем� Deviheat™, 
которая�, мы �верены, повысит 
комфорт и экономик� в �ашем  
доме� Система Deviheat™ обеспечивает 
полное решение отопления� с 
нагревател�ными кабеля�ми Devifle��™ 
или нагревател�ными матами  
Devi�at™, терморег�ля�торами Devireg™ 
и монта�ными лентами Devifast�
Если, однако, против всех о�идани��, 
с �аше�� отопител�но�� системо�� 
возникн�т проблемы, мы на 
фирме DE�I с производством в г� 
�а��ле, �ания�, как производители 
Европе��ского Союз отвечаем согласно 
общим правилам ответственности за 
прод�кцию, изло�енным в директиве 
�5�3�4� СЕЕ, а так�е согласно всем 
соответств�ющим местным законам�
DE�I гарантир�ет соответственно для� 
нагревател�ных кабеле��  
Devifle��™ и нагревател�ных матов 
Devi�at™ нa �0-летни�� период, для� 
саморег�лир�ющихся� кабеле�� на  
5-летни�� период и терморег�ля�торов  
Devireg™ на �-летни�� период 
отс�тствие дефектов материала�
Гарантия� предоставля�ется� на 
�словии, что Гаранти��ны�� 
сертификат на обороте заполнен 
надле�ащим образом в соответствии 
с инстр�кция�ми, и что дефект 
обследован �полномоченным 
дистриб�ютором DE�I или 
представлен ем��
По�ал���ста, обратите внимание, 
что для� вст�пления� гарантии в сил� 
текст Гаранти��ного сертификата на 
обороте дол�ен быт� на р�сском 

Гарантия DEVI
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Гарантия DEVI предоставляется
ФИО (название компании): Телефон:

Гарантийный 

Адрес: Почтовый индекс:

Внимание!
Для получения гарантии DEVI следующие графы должны  быть  

тщательно заполнены, проставлена печать официального дилера DEVI. 
Рекламации подаются через предприятие, продавшее Вам изделие.  

Прочие условия см. на обороте.
Исполнитель проектных работ: Дата исполнения:

Дата монтажа:Исполнитель электромонтажных работ:

Длина кабеля:

Код изделия: Код кабеля:

Применение:
q Настенный желоб (водоотбойник) q Поверхность кровли q водосточные трубы

q Подвесной желоб q  водосточные трубы q

Мощность, Вт:

DEVI  A/S  Дания
DK · �100 Vejle
Phone +�� �� �2 �� 00
Fax +�� �� �2 �� 03
www.devi.com

Код соединительной 
муфты:

0�0�02��  ·  01.01

Печать официального дилера:

Пластиковые

Металлические

ЗАО «Данфосс», Москва
12�01�, ул. Полковая, 13.
тел. (���) ��2 �� ��
факс (���) ��0 �3 ��
www.devi.ru

ЗАО «Данфосс», Санкт-Петербург
Филиал. 1��100, Пироговская наб.,1�, литера А.
тел. (�12) 320 20 �� · факс (�12) 32� �� �2 · www.devi.ru
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Інструкція з монтажу та застосуванню

Deviflex™ DTCE-30

Нагрівальний кабель двожильний 
для захисту від намерзання  
снігу й льоду в покрівельних 

водостічних системах
і на відкритих площадках 

UA
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Технічні дані

На��мен�вання�: DTCE-30
Тип кабелю: дво�ил�ни�� екрановани��
Напр�га: �30 � �
Пот��ніст�: 30 �т�м при �30 �
 ��,45 �т�м при ��0 �
�іаметр не біл�ш: � ��
Холодни��  
з’єдн�вал�ни�� провід: �,5 м; � х �,5 мм� + екран �,5 мм�

Ізоля�ція� вн�трішня�: �E�� + ��E��
Оболонка: полівінілхлорид ���C чорни��
Макс� робоча  
температ�ра: �0�C
Мін� температ�ра  
монта��: -5�C

Кабел� тако� мо�на використов�вати 
для� захист� зовнішніх поверхон� від 
сніг� і л�од��
Про ці застос�вання� ��дет�ся� в дані�� 
інстр�кції� За необхідності �и мо�ете 
зна��ти додатков� інформацію � 
Посібник� з застос�вання� кабел�них 
систем DE�I і в Каталозі прод�кції 
DE�I�

Нагрівальний кабель Deviflex™ DTCE-30
�во�ил�ни�� нагрівал�ни�� кабел� 
підвищеної пот��ності Devifle��TM 
DTCE-30 використов�єт�ся� для� 
зовнішн�ої �становки для� захист� 
від намерзання� л�од� і сніг� на�в 
покрівел�них водостічних системах� 
Кабел� має зовнішню ізоля�цію, 
я�ка має підвищен� сті��кіст� до 
�л�трафіолетового випромінювання�� 

УВАГА!!!  
- Нагрівальний кабель забороняється вкорочувати або подовжувати, а також 
 розтягувати за з’єднувальну муфту. 
- Установка повинна виконуватись кваліфікованим електриком.
- При малих діаметрах пластикових водостічних труб доцiльно встановлювати 
 тільки одну лінію кабелю.
- В водостічних трубах слід застосовувати тільки металеві кріплення кабелю.
- Лінії кабелю не повинні доторкатися одна одної з метою запобігання 
 перегріву і виходу з ладу кабелю.

Окраска проводів:
Фаза (L)  – коричневий
Нуль (N)  – синій
Заземлення –  оплетіння 

(оболонка) екрану

Додаткова інформація
�иріб не містит� шкідливих речовин� Зберігати в с�хом�, теплом� місці при 
температ�рі від +5°С до +30°С� Прод�кція� повинна використов�ватися� тіл�ки за 
призначення�м� Інші �мови з �становки �� експл�атації даної прод�кції мо��т� 
міститися� в рекомендація�х сервісного центра або продавця� даної прод�кції� Прод�кція� 
сертифікована «Укрметртестстандарт», 03�43, м� Київ, Метрологічна, 4�
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Загальна інструкція з установки
При �становці нагрівал�них кабелів 
необхідно дотрим�ватися� таких правил:

Нагрівальний кабель повинен 
застосовуватися згідно рекомендацій 
DEVI.
Підключення� повинно проводитис� 
стаціонарно (не через розетк�) і � 
відповідності до діючих правил ПБЕ 
(Правила б�дови електро�становок, 
ПУЭ), СНиП (Б�дівел�ні норми і 
правила) і �БН�
Кабел� і терморег�ля�тор повинні 
б�ти пiдключеними через Пристрі�� 
Захисного �имикання� (ПЗ��РТУ�УЗО� 
�ифреле) з вiдповiдними величинами 
стр�мiв витiкання�!
Підключення� нагрівал�ного кабелю 
повинне проводитис� кваліфікованим 
електриком�
Необхідно дотримуватися величини 
рекомендованої і максимальної 
потужності.
� пластикові�� водостічні�� тр�бі малого 
діаметр� рекомендовано встановлювати 
тіл�ки одн� лінію кабелю DTCE-30��
� водостічних тр�бах для� 
кріплення� кабелю рекомендовано 
використов�вати металеві елементи 
кріплення��
Нагрівальний кабель забороняється 
вкорочувати, подовжувати або 
піддавати механічному навантаженню 
й розтягу. Необхідно запобiгати 
пошкодженню iзоляцiї.
Основа, на яку кладеться кабель, 
повинна бути очищеною від сміття  
й гострих предметів.
�іаметр згин� кабелю повинен б�ти  
не менш ні� 5 см�
Лінії кабелю не повинні торкатися� 
або перехрещ�ватися� мі� собою та 
перетинатис� іншими кабеля�ми�

Захисна оплітка (оболонка) 
нагрівал�ного кабелю повинна 
б�ти заземленою � відповідності до 
діючих правил ПБЕ (Правила б�дови 
електро�становок, ПУЭ), �БН, СНиП�
�о і після� встановлення� кабелю і після� 
залиття� розчином слід заміря�ти опір 
кабелю і опір ізоля�ції� Опір кабелю 
повинен відповідати вказаном� на 
з’єдн�вал�ні�� м�фті в діапазоні -5% ÷ 
+�0% при �0°С� Опір ізоля�ції повинен 
перевіря�тися� спеціал�ним тестером з 
робочою 
напр�гою 500 -�000 ��
�ля� кер�вання� кабел�ною системою 
необхідно обов’я�зково використов�вати 
терморег�ля�тор� Ми рекоменд�ємо 
терморег�ля�тори Devireg™� Рег�ля�торDevireg™� Рег�ля�тор� Рег�ля�тор 
повинен вимикати кабел�н� систем� 
захист� від сніг� �� л�од� при 
температ�рі 
вище +5°С�
Після� монта�� нагрівал�ного 
кабелю необхідно накреслити план з 
зазначення�м місц� розташ�вання� м�фт, 
холодного кінця� і напря�мк� �кладки 
кабелю, відмітити крок �кладки, площ� 
�кладки, пот��ніст� тощо�
Забороня�єт�ся� включати не розмотани�� 
кабел��
Не рекомендовано �кладати кабел� при 
температ�рі ни�че -5°С�

Укладка кабелю при низ�ких 
температ�рах мо�е б�ти �складненою, 
оскіл�ки оболонка кабелю стає 
�орсткою� Ця� проблема виріш�єт�ся� 
шля�хом розмотки кабелю і ��ого 
підключення� на коротки�� час до 
робочої напр�ги�
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Кабел�ни�� захист водостічної системи 
покрівлі від намерзання� сніг� �� л�од� мо�е 
встановлюватис� практично на б�д�-я�ком� 
типі покрівлі� Система запобігає намерзанню 
води, що тане, і �творенню б�р�л�ок в 
�олобах, ринвах (єндовах), водовідбі��никах 
і водостоках� Задача нагрівал�ного кабелю 
– с�проводити тал� вод� до землі�

Кабел�ні системі захист� від сніг� �� 
л�од� потреб�ют� досвід� застос�вання�, 
обсте�ення� об’єкт� і ретел�ного 
проект�вання�� Нагрівал�ни�� кабел� повинен 
встановлюватися� я�к мінім�м в �олобах 
і водостоках для� забезпечення� відвод� 
води, що тане з покрівлі до поверхні землі� 
Тако� необхідна �становка кабелю в місця�х 
намерзання� або накопичення� л�од� �� сніг�, 
наприклад в ринвах або на�біля� мансардних 
вікон� Іноді потрібна �становка кабелю і на 
краю покрівлі� Але зав�ди слід пам’я�тати 
і повідомля�ти замовника, що через різні 
комбінації погодних �мов, немо�ливо 
гарант�вати на �00% правил�ніст� роботи 
кабел�ної системи� 

�ля� кер�вання� кабел�ними системами захист� 
від сніг� �� л�од� слід застосов�вати електронні 
рег�ля�тори Devireg™� Мо�ливе застос�вання� 
я�к «простих» терморег�ля�торів (наприклад,  
Devireg™ 330 або Devireg™ 3�6), я�кі аналіз�ют� 
тіл�ки температ�р� зовнішн�ого повітря�, так 
і «складних» рег�ля�торів (наприклад Devireg™ 
�50), я�кі аналіз�ют� температ�р� зовнішн�ого 
повітря� і ная�вніст� вологості в водостоках або 
на поверхні і вмикают� нагрівал�ни�� кабел� 
лише в моменти загрози замерзання� цієї 
вологи� 

Розрахункова потужність
Щоб з’я�с�вати пот��ніст� на � м� кабел�ної 
системи, що встановлюєт�ся� на покрівлі, і 
погонн� пот��ніст� (�т�м) для� �олобів і тр�б, 
необхідно знати констр�ктивні особливості 
покрівлі, її теплови�� ре�им, а тако� місцеві 
кліматичні �мови�  
�иходя�чи з теплового ре�им� �мовно дахи 
мо�на розділити на три типи:

Кабельні системи на покрівлі
�� «Холодни�� дах»� Це добре ізол�овани�� 
дах з низ�ким рівнем тепловтрат через 
верхні перекриття�, часто з провітрюваним 
підпокрівел�ним простором� Намерзання� 
л�од�, я�к правило, створюєт�ся� тіл�ки 
під час танення� сніг� на сонці� При ц�ом� 
температ�ра танення� – не ни�ча –5°С� Якщо 
для� таких покрівел� необхідна система 
сніготанення�, її пот��ніст� мо�е б�ти 
мінімал�ною, і кабел� рекомендовано 
встановлювати тіл�ки в �олобах і 
водостоках�

�� «Тепли�� дах»� Це погано ізол�овани�� дах� 
На таких дахах сніг тане і при достатн�о 
низ�ких мін�сових температ�рах повітря� 
через паразитни�� підігрів поверхні� Тала 
вода стікає вниз до холодного краю і до 
водостоків, де намерзає и �творює б�р�л�ки� 
Мінімал�на температ�ра танення� – не ни�че 
–�0°С� �о ц�ого тип� віднося�т� біл�шіст� 
покрівел� старих адміністративних б�дівел� 
з горищем� �ля� «теплого дах�» необхідна 
комплексна система сніготанення� - 
�становка кабелю я�к в �олобах і водостоках, 
так і на краю покрівлі� Рекомендовано 
використов�вати нагрівал�ні кабелі з 
підвищеною пот��ністю (�5-30 �т�м)� 
Слід прагн�ти до максимал�но мо�ливої 
встановлюваної пот��ності� Це забезпечит� 
ефективніст� роботи системи навіт� при 
низ�ких мін�сових температ�рах�

3� «Гаря�чи�� дах»� Це неізол�овани�� дах, 
горище я�кого часто використов�єт�ся� в 
технічних ціля�х або я�к �итлове приміщення�� 
На таких дахах сніг тане і при д��е низ�ких 
мін�сових температ�р повітря� (ни�че –�0°С)� 
Том� монта� кабел�ної системи не виріш�є 
проблеми при низ�ких температ�рах� � 
перш� черг� така констр�кція� потреб�є 
встановлення� теплоізоля�ції� 

Рекомендовані встановлювані пот��ності 
для� систем захист� від сніг� і л�од� на 
покрівел�них констр�кція�х зведені в таблиці:
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Загальні рекомендації

Область 
використання

«Холодний 
дах»

«Теплий дах» Макс. 
потужність

Потужність 
кабелю

Поверхня� 
покрівлі, ринви �50 - 350 �т�м� 300 - 400 �т�м� 600 �т�м� �5 - 30 �т�м

�одостоки, 
�олоби 

пластикові 
30 - 40 �т�м 40 �т�м 50 �т�м �5 - 30 �т�м

�одостоки, 
�олоби
металеві 

30 - 40 �т�м 40 - 60 �т�м �00 �т�м
�5 - 30 �т�м

�одостоки, 
�олоби

дерев’я�ні
30 - 40 �т�м 40 �т�м 40 �т�м

�5 - 30 �т�м

�одостічні тр�би 
пластикові 

малого діаметр�
30 �т�м

�5 - 30 �т�м
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Кіл�кіст� встановлюваних ліні�� кабелю 
в �олобах і водостоках зале�ит� 
від пот��ності кабелю і діаметр� 
водостічної системи� Рекоменд�єт�ся� 
застосов�вати спеціал�ні кабелі для� 
зовнішн�ої �становки на покрівля�х�
� �олобах і водостоках мо��т� 
встановлюватися� різні нагрівал�ні 
кабелі, але з точки зор� зр�чності 
монта�� для� �олоба і на��бли�чих 
водостоків звича��но застосов�єт�ся� 
один і то�� сами�� кабел��

Жолоба
�ля� покрівлі з підвісними водостоками 
діаметром �0-�5 см, рекомендовано 
встановлювати пот��ніст� 30-50 �т�м, 
що відповідає максим�м двом лінія�м 
кабелю� При діаметрі біл�ш ні� �5 
см кіл�кіст� ліні�� кабелю відповідно 
збіл�ш�єт�ся�� Слід зверн�ти �ваг� на 
наді��не �� правил�не кріплення� кабелю, 
при я�ком� ��ого лінії не повинні 
перехрещ�ватися��

� �олобах ���0-�5 см нагрівал�ні  
кабелі встановлюют�ся� за допомогою 
спеціал�ного пластикового «кріплення� 
для� монта�� кабелю в �олобах» - 
Devigut™� Тако� мо�ливе застос�вання� 
монта�ної стрічки  Devifast™ - відрізки 
стрічки встановлюют�ся� поперек 
�олоба і кріпля�т�ся� за допомогою 
саморізів або витя��них заклепок � 
��ого верхні�� частині з герметизацією 
отворів герметиком для� зовнішніх 
застос�ван��

Водостічні труби
Рекомендовані пот��ності для� 
водостічних тр�б відповідают� 
вимогам для� �олобів� Однак при 
малом� діаметрі вертикал�ної 
водостічної тр�би (менше �0 см)  
рекомендовано встановлювати одн� 
лінію кабелю DTCE-30�

Жолоба, водостічні труби і ринви
Під час експл�атації покрівлі мо�ливе 
потрапля�ння� листя�, голок, сміття� тощо 
до водостічної системи �� забивання� 
водостічних тр�б� При встановленні 
в вертикал�ні тр�би великої 
пот��ності (50-60 �т�м) мо�ливи�� 
перегрів �� вихід з лад� кабелю в 
місці накопичення� сміття�� Насті��но 
рекомендовано звертати �ваг� 
замовника на цю проблем� і проводити 
очистк� водостоків перед включення�м 
кабел�ної системи в осінні�� період� 
Тако� рекомендовано встановити 
захисн� сітк� на вході до воронки 
водостічної тр�би�

� водостічних тр�бах для� 
кріплення� нагрівал�ного кабелю 
великої пот��ності (�5-30 �т�м) 
рекомендовано використов�вати 
металеві елементи кріплення�� 
Наприклад, мо�на застосов�вати 
сталеви�� трос (нер�авіючи�� або 
з пластиковим покриття�м) або 
оцинковани�� металеви�� ланцюг  
Devichain™, я�кі є арм�ючим елементом 
і запобігают� обрив� кабелю при р�сі 
л�од�, що намерзає в тр�бі� � ц�ом� 
випадк� кабел� закріплюєт�ся� на тросі 
або ланцюзі за допомогою відрізків 
стрічки  Devifast™ або спеціал�них 
металевих затискачів� Задача ц�ого 
кріплення� тако� розвести дві лінії 
кабелю одна від одної, щоб запобігти 
дотиканню ліні�� кабелю і, відповідно, 
��ого перегрів�� 
Трос (ланцюг) в верхні�� частині 
повинен б�ти наді��но закріпленим до 
констр�кції б�динк�� Якщо дов�ина 
тр�би не перевищ�є 3-4 м, кріплення� 
мо�на використов�вати і без трос��
ланцюга� Кріплення� рекомендовано 
встановлювати 3 – 4 шт� на метр 
дов�ини� При виборі способ� 
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кріплення� необхідно врахов�вати 
гал�ванічн� с�місніст� матеріалів 
водостоків і елементів кріплення�� 
�ля� мідної покрівлі�водостоків 
застос�вання� мідної монта�ної стрічки 
є обов’я�зковим�

�ертикал�ні водостічні тр�би 
– на��біл�ш проблемна діля�нка 
водостічної системи в зимови�� період� 
Кабел� повинен доходити до ни�н�ої 
кромки тр�би� � довгих тр�бах 
(біл�ше �5 м) через конвекцію повітря� 
ни�ня� частина тр�би мо�е сил�но 
переохолод��ватися�� Щоб запобігти 
замерзанню тр�би застосов�ют�ся� 
додаткові лінії кабелю (збіл�шення� 
пот��ності) в ни�ні�� частині тр�би 
на дов�ині близ�ко 0,5 метр� і�або 
робит�ся� повітря�на зас�вка�

Ринви
Нагрівал�ні кабелі, я�к правило, 
встановлюют�ся� тако� і в ринвах 
(вн�трішні к�ти двох скатів покрівлі) 
при загрозі накопичення� в них сніг�� 
Нагрівал�ни�� кабел� рівномірно 
монт�єт�ся� на поверхні, щоб б�ло 
дося�гн�то потрібної пот��ності на 
м�� Слід прагн�ти до встановлення� 
максимал�ної пот��ності� Мінімал�на 
ширина дорі�ки нагрівал�ного кабелю 
повинна б�ти порівня�ною з товщиною 
снігового покров� в дані�� місцевості� 
За звича�� кабел� встановлюєт�ся� на 
ширині від 40 до �00 см�

Ми рекоменд�ємо використов�вати 
монта�н� стрічк� Devifast™ для� 
закріплення� кабелю в ринві� Монта�н� 
стрічк� закріпля�ют� витя��ними 
заклепками або ш�р�пами з 
герметизацією отворів силіконом� 
При виборі способ� кріплення� 
необхідно врахов�вати гал�ванічн� 
с�місніст� матеріалів покрівлі і 

елементів кріплення�� Якщо покрівля� 
«м’я�ка», то мо�ливо приварювати 
монта�н� стрічк� розігрітими 
пал�никами відрізками «м’я�кої» 
покрівлі�

Часто водостоки розташовані в 
центрі ринв� �ідрізок кабелю повинен 
сп�скатися� до водостічної тр�би� 
Якщо тр�ба проходит� кріз� тепле 
приміщення�, то кабел� за звича�� 
заходит� до тр�би на �-�,5 м� Слід 
використов�вати металеві кріплення� 
ліні�� кабелю, наприклад відрізки 
Devifast™, щоб лінії кабелю не 
перетиналися��

�ля� захист� кабелю від сповзаючих 
пластів сніг� або л�од� на поверхні 
покрівлі повинні б�ти встановлені 
снігозатрим�вачі (сніговідбі��ники)�

Приклад 1

Покрівля� з пластмасовим �олобом 
дов�иною �4 м,  водостоком дов�иною 
4 м, діаметр �5 см�

�) Розрах�нок необхідної дов�ини 
дво�ил�ного кабелю DTCE-30 для� двох 
ліні�� в �олобі і  в водостоці:

� �� (�4 м + 4 м) = 36 м кабелю�

�) �ибір кабелю: DTCE-30, 40 м, ��44 
�т (��0 �)� При встановленні �-х ліні�� 
кабелю питома пот��ніст� б�де 55 
�т�м (��0 �)�

Щоб закріпити кабел� в �олобі, 
пропон�єт�ся� використов�вати 
пластикові кріплення� Devigut™� 
Кабел� в водосток� мо�е кріпитися�, 
наприклад, на сталеви�� нер�авіючи�� 
трос з використання�м відрізків на 
три петлі стрічки  Devifast™, що дає 
відстан� мі� лінія�ми кабелю 5 см�
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3) �ибір терморег�ля�тора: кабел�на  
 система невеликої пот��ності і, том� 
наприклад, мо�на обрати Devireg™ 330 
з датчиком температ�ри зовнішн�ого 
повітря��

Приклад 2
� ц�ом� прикладі наводит�ся� ринва 
розміром �0 м �� 0,3 м, що закінч�єт�ся� 
пластмасовим водостоком дов�иною 4 
метри� Напр�га �ивлення� ��0 ��

При виборі нагрівал�ного кабелю  
DTCE-30 (��,5 �т�м при ��0 �) і при 
відстані �кладки кабелю �,5 см  
пот��ніст�, що встановлюєт�ся�, 
складатиме 365 �т�м� (��0 �)�

�) Площа �становки кабелю в ринві: 
�0м �� 0,3м = 3 м�, однак на ширині 30 см 
краще встановити 5 ліні�� кабелю через 
�,5 см, що потреб�є 50 м кабелю на �0 м 
дов�ини ринви�

�) Нагрівал�ни�� кабел� в водосток�: 
дві лінії кабелю, загалом � м� Тр�ба 4 м 
не д��е довга і монта� мо�ливи�� без 
використання� трос� (ланцюга)�

3) Загал�на дов�ина кабелю:  
50 м + � м = 5� м�

4) �ибір кабелю: з асортимент�  
DE�I кабел� DTCE-30, ��00 �т, 63 м�

5) Система не д��е великої пот��ності� 
Мо�на запропон�вати або Devireg™ 330 
(3�6) з датчиком зовнішн�ого повітря�, або 
Devireg™ �50 з датчиком вологості�

Конструкції покрівлі
�икористання� кабел�них систем для� 
захист� водостоків і покрівлі від л�од� є 
на��біл�ш складним, я�к для� розрах�нків 
і проект�вання�, так і для� монта�� і 
експл�атації� Основною причиною 
складнощів, що виникают�, є те, що існ�є 
велика різноманітніст� констр�кці�� 
покрівел� і водовідводних пристроїв, 
ко�ен з я�ких має свої особливості в плані 

встановлення� кабел�них систем� Основна 
задача системи сніготанення� – звіл�нити 
водостік і с�проводити тал� вод� до землі�

�а�ливим моментом є захист кабелю від 
механічних пошкод�ен�� На поверхні 
покрівлі протя�гом зими накопич�єт�ся� 
сніг, я�ки��, тан�чи і �щіл�нюючис�, навесні 
�творює снігово-л�одови�� пласт� При 
плюсові�� температ�рі повітря� таки�� пласт 
сповзає по поверхні покрівлі, створюючи 
сер��озн� небезпек� для� покрівел�них 
констр�кці��, �олобів, водостоків і люде��, 
що проходя�т� вниз��

Таким чином, запобігання� механічним 
пошкод�ення�м нагрівал�ного кабелю є 
окремою задачею захист� від сповзання� 
снігово-л�одових мас� Основни�� спосіб 
захист� – встановлення� пот��ного 
сніговідбі��ника (снігозатрим�вача) на 
краю покрівлі� Його констр�кція� повинна 
відповідати силовим елементам покрівлі� 
Покрівел�ні фірми постачают� готові 
елементи сніговідбі��ників під конкретні 
типи покрівлі�
На �ерстя�них покрівля�х з �олобом 
– водовідбі��ником за звича�� сам �олоб 
викон�є ф�нкцію сніговідбі��ника (я�кщо 
він має достатн�о міцн� констр�кцію)� 
� ц�ом� випадк� слід рекоменд�вати 
�становк� додаткового снігозатрим�вача 
вище нагрівал�ного кабелю� Мо�ливи�� 
захист нагрівал�ного кабелю шля�хом 
закриття� ��ого листами метал�, 
аналогічними матеріал� покрівлі� 
При ц�ом� кабел� захищени�� від 
механічних пошкод�ен� і від соня�чного 
�л�трафіолет�, система стає “невидимою”, 
що є позитивним з точки зор� загал�ного 
диза��н� б�дови, а тако� захист� від 
вандалізм�� �одостоки зр�чно очищати 
від листя� і сміття�� Недоліком вказаного 
способ� є недося��ніст� нагрівал�ного 
кабелю для� віз�ал�ного огля�д� і 
складності при пош�к� несправносте�� і 
ремонті�
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�ибір пот��ності і тип� нагрівал�ного кабелю зале�ит� від констр�кції покрівлі� 

Вибір нагрівального кабелю

Область 
використання

Потужність Вибір кабелю

Нормал�на Максимал�на Devifle��™ Devi- 
iceguard™

Поверхня� метал, 
кераміка
Поверхня� 
р�бероїд тощо

300-400 �т�м�

�50-300 �т�м�

600 �т�м�

�0 �т�м кабелю

��
��

��
��

Холодна 
покрівля
�одостоки
Металеві
Пластикові
�ерев’я�ні

30-40 �т�м
30-40 �т�м
30-40 �т�м

50 �т�м
50 �т�м
40 �т�м

��
��
��

��
��
��

Тепла покрівля
�одостоки
Металеві
Пластикові
�ерев’я�ні

40-50 �т�м
40-50 �т�м

40 �т�м

�00 �т�м
50 �т�м
40 �т�м

��
��
��

��
��
��

Рекомендовано встановлювати 
нагрівал�ни�� кабел� на краю 
покрівлі, а для� «теплих покрівел�» 
це обов’я�зково� Кабел� монт�єт�ся�’я�зково� Кабел� монт�єт�ся�� Кабел� монт�єт�ся� 
см�гою 40-�00 см завширшки відраз� 
від кромки покрівлі до елементів 
снігозатримання�� У покрівлі з 
настінним �олобом рекомендовано 
встановлювати �-� лінії кабелю по лінії 
зрив� води з краю покрівлі (так звани�� 
«крапел�ник»)�

Особливої �ваги потреб�ют� ринви 
(єндови) -  вн�трішні к�ти, �творені 
стиком двох скатів складної покрівлі� 
�ля� ринв (єндов) характерне 
накопичення� великих обся�гів сніг�, сніг�,, 
навіт� при значних к�тах нахил��
Приклад 3
� ц�ом� прикладі наводит�ся� 
�становка кабелю на краю покрівлі 
дов�иною � метрів� Напр�га �ивлення� 

��0 �� Обираємо нагрівал�ни�� кабел� 
DTCE-30 (��,5 �т�м при ��0 �), шаг 
�кладки кабелю через �,5 см дає 
встановлювана пот��ніст� 365 �т�м� 

(��0 �)�

�) Площа �становки кабелю на краю 
при ширині зони обігрів� 50 см: 

� м �� 0,5 м = 4 м� 

�) розрах�нкова пот��ніст� кабелю: 

4 м� х 365 �т�м� = �460 �т 

3) �ибір кабелю: з асортимент�  
DE�I на��біл�ш підходя�щим є кабел�  
DTCE-30, �555 �т, 55 м�

5) Система не д��е великої пот��ності� 
Мо�на застос�вати Devireg™ 330 або 
Devireg™ 3�6 з датчиком зовнішн�ого 
повітря��
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Компанія� DE�I створила широки�� 
діапазон моделе�� електронних 
терморег�ля�торів Devireg™ для� 
кер�вання� системами захист� покрівлі 
і водостоків від намерзання� сніг� �� 
л�од��

Серія� терморег�ля�торів DE�I 
для� зовнішніх �становок включає 
наст�пні моделі: Devireg™ 3�6, Devi-
reg™ 330, Devireg™ 6�0 і Devireg™ �50� 
Тип терморег�ля�тора для� систем 
захист� від намерзання� сніг� �� л�од� 
обираєт�ся� в зале�ності від вимог 
наді��ності, �мов встановлення�, 
встановлюваної пот��ності тощо�

� я�кості на��біл�ш економічної 
в експл�атації системи захист� 
від намерзання� л�од� �� сніг�, ми 
рекоменд�ємо використов�вати 
систем� з інтелект�ал�ним 
терморег�ля�тором Devireg™ �50 з 
датчиками вологості� �икористання� 
ц�ого терморег�ля�тора є особливо 
доречним для� �становок, де повна 
пот��ніст� перевищ�є �0 -�5 к�т�
Завдя�ки інтелект�ал�ним  цифровим 
датчикам вологості і температ�ри 
система з Devireg™ �50 дозволя�є 
визначити ная�вніст� вологи і звести 
витрати електроенергії до мінім�м�,  
не ставля�чи під загроз� безпек��

Терморегулятори Devireg™ для 
покрівельних систем

Установка на покрівлях, водостічних  
жолобах і трубах
- Обов’я�зкове використання� 
терморег�ля�торів Devireg™�
- Нагрівал�ни�� кабел� повинен 
обов’я�зково вимикатися� на літні�� 
період�
- �ля� фіксації кабелю застосов�ют�ся� 
спеціал�ні металеві або пластикові 
кріплення� і�або монта�на стрічка Devi-
fast™ (оцинкована або мідна)�
- Кабел� фікс�єт�ся� в �олобах�
водостоках кріплення�ми приблизно 
через ко�ні 30 см� 
- � �олобах при застос�ванні 
монта�ної стрічки Devifast™ відрізки 
стрічки встановлюют�ся� поперек 
�олоба і кріпля�т�ся� саморізами або 
витя��ними заклепками в ��ого верхні�� 
частині з герметизацією отворів 
герметиком для� зовнішніх застос�ван��

- � водостічних тр�бах для� 
кріплення� нагрівал�ного кабелю 
великої пот��ності (�5-30 �т�м) 
рекомендовано використов�вати 
металеві елементи кріплення�� 
Наприклад, мо�на застос�вати 
сталеви�� трос (нер�авіючи�� або 
з пластиковим покриття�м) або 
оцинковани�� металеви�� ланцюг De-
vichain™, я�кі є арм�ючим елементом 
і запобігают� обрив� кабелю при 
р�сі замерзлого л�од� в тр�бі� Кабел� 
закріплюєт�ся� на тросі або ланцюзі за 
допомогою відрізків стрічки  Devifast™ 
або спеціал�них металевих затискачів� 
Задача ц�ого кріплення� тако� розвести 
дві лінії кабелю одна від одної, щоб 
запобігти торканню ліні�� кабелю і 
відповідно ��ого перегрів��
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Пластикове кріплення� 
в �олобі

Металеве кріплення�

Мал. 6 Мал. 7

Мал. 9 Мал. 10

Трос (ланцюг) в верхні�� частині 
повинен б�ти наді��но закріплени�� до 
констр�кції б�дівлі� Якщо дов�ина 
тр�би не перевищ�є 3-4 м, кріплення� 
мо�ливо використов�вати і без 
трос��ланцюга� При виборі способ� 
кріплення� необхідно врахов�вати 
гал�ванічн� с�місніст� матеріалів 
водостоків і елементів кріплення��
�ертикал�ні водостічні тр�би 
– на��біл�ш проблемна діля�нка 
водостічної системи в зимови�� період� 
Кабел� повинен доходити до ни�н�ого 
краю тр�би�

- �ля� водостічних систем діаметром 
до �5 см за звича�� встановлюют�ся� 
дві паралел�ні лінії кабелю� При 
збіл�шенні діаметр� пропорці��но 
збіл�ш�єт�ся� кіл�кіст� ліні�� кабелю�

- �ля� водостічних тр�б діаметром до 
�0 см рекомендовано встановлювати 
питом� пот��ніст� не біл�ше 30 �т�м� 
Тобто для� кабеля� DTCE мо�ливо 
встановлювати тіл�ки одн� лінію 
кабеля��
- Застосов�ют�ся� два способи �кладки: 
один кабел� � вигля�ді петлі, або 
декіл�ка паралел�них кабелів, що 
закінч�ют�ся� в кінці �олоба�тр�би�
- При проект�ванні необхідно 
забезпечити здатніст� талої води 
стікати по поверхні ґр�нт� в систем� 
каналізації�
- При включенні системи перед 
зимовим сезоном необхідно очистити 
водостоки з кабеля�ми від сміття� - 
листя�, голок, віток тощо�

�одатков� інформацію мо�на зна��ти в 
посібник� «Кабел�ні системи DE�I»�
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Roofhook – пластикове кріплення кабелю  
під покрівельний бовт

Мал. 11
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Мал. 12

Guardhook - пластикове кріплення 
кабелю на кромку покрівлі і до елементів 
снігозатримання 



Намалюйте 
план укладки 
кабелю на цій 

сторінці



оплачена пок�пцем, я�кщо інше не б�ло спеціал�но 
застере�ене в договорі к�півлі-прода��� У том� 
випадк�, я�кщо дотримані всі перераховані вище 
�мови, фірма DE�I бере на себе зобов’я�зання� 
зді��снити безкоштовни�� ремонт вироб� або � 
зробити ��ого замін�, без б�д�-я�ких додаткових 
плате�ів з бок� пок�пця�� Якщо � ненале�не 
ф�нкціон�вання� обладнання� пов’я�зане з 
незначними дефектами, фірма DE�I залишає 
за собою право запропон�вати спо�ивачеві, 
заміст� заміни дефектного прилад�, зді��снити 
��ого безоплатни�� ремонт, гарант�ючи, при ц�ом�, 
що таки�� ремонт б�де виконани�� я�кісно �� без 
б�д�-я�ких необґр�нтованих затримок� У наданні 
гаранті��ного обсл�гов�вання� (безкоштовного 
�с�нення� дефектів або безкоштовної заміни 
прод�кції) спо�ивачеві б�де відмовлено, я�кщо 
ненале�не ф�нкціон�вання� системи або її окремихокремих 
складових об�мовлено:
- пор�шення�м правил зберігання�, транспорт�вання�, 
проект�вання�, �становки або експл�атації 
прод�кції;
- ная�вністю механічних �шкод�ен� системи або її 
складових;
- несанкціонованим (без дозвол� Сервісного центра 
або іншої, спеціал�но �повнова�еної фірмою DE�I, 
особи) втр�чання�м � робот� системи;
- б�д�-я�ким іншим пор�шення�м спеціал�них правил 
і вимог, я�кі викладені в технічні�� док�ментації, 
видані�� ко�ном� пок�пцеві прод�кції DE�I, або 
містя�т�ся� в рекомендація�х сервісного центра або 
продавця� зазначеної прод�кції� При ная�вності 
обставин, я�кі позбавля�ют� пок�пця� права на 
гаранті��ни�� ремонт або замін� прод�кції, таки�� 
ремонт або заміна проводя�т�ся� на оплатних �мовах� 
При ц�ом� оплаті підля�гают� я�к роботи, пов’я�зані з 
безпосереднім �с�нення�м дефектів, так і ті роботи, 
я�кі б�ли проведені з метою вия�влення� цих дефектів 
і�або причин їхн�ого виникнення��
�икладені вище гаранті��ні �мови стос�ют�ся� 
виня�тково зобов’я�зан�, пов’я�заних із забезпечення�м 
я�кості прод�кції фірми DE�I A�S� Б�д�-я�кі 
юридичні питання�, пов’я�зані із прода�ем, 
доставкою, іншими відносинами мі� продавцем 
і пок�пцем, регламент�ют�ся� чинними законами 
�ашої країни� Незале�но від того, � я�ком� 
ст�пені до �ас мо��т� застосов�ватися� ті або інші 
поло�ення�  даного док�мента, �и зав�ди мо�ете 
розрахов�вати на одер�ання� від фахівців фірми 
«�анфосс ТО�» об’єктивної, кваліфікованої �� 
оперативної інформації щодо прод�кції фірми DE�I 
A�S, а тако� на задоволення� всіх роз�мних прохан�, 
що стос�ют�ся� даної прод�кції�

�и придбали прод�кцію датс�кої фірми DE�I 
A�S, що, за нашим переконання�м, дозволит� 
підвищити комфорт � �ашом� приміщенні�
Якщо �, вс�переч всім очік�вання�м, придбана 
�ами прод�кція� перестане ф�нкціон�вати 
нале�ним чином, представництво датс�кої фірми 
DE�I A�S в Україні ТО� з іі «�анфосс ТО�», що 
вист�пає я�к виробник Європе��с�кого Союз�, 
б�де відповідати за вирішення� таких проблем 
� точні�� відповідності до загал�них правил 
відповідал�ності за я�кіст� прод�кції, я�кі викладені 
в �ирективі �5�3�4�СЕЕ� Крім того, фірма DE�I 
A�S зобов’я�з�єт�ся� викон�вати всі вимоги щодо 
забезпечення� я�кості прод�кції, я�кі передбачені 
націонал�ним законодавством �ашої країни�
За �мови дотримання� всіх, �становлених � 
технічних док�ментах, правил використання� 
прод�кції, фірма DE�I A�S гарант�є відс�тніст� 
виробничих дефектів прод�кції �� матеріалів, а 
тако� - їхнє нормал�не ф�нкціон�вання�, � ме�ах 
наст�пних гаранті��них строків:
- для� нагрівал�них кабелів  
Devifle��™, нагрівал�них матів Devi�at™ і 
монта�них наборів Devicell™ Dry – �0 років;
- для� нагрівал�них матів Devi�at™ для� дзеркал – � роки;
- для� силіконових кабелів – � роки;
- для� саморег�люючихся� кабелів – 5 років;
- для� іншої прод�кції – � роки� 
�сі гаранті��ні строки обчислюют�ся� з момент� 
�становки �� підключення� приладів  офіці��ним 
дилером представника DE�I A�S в Україні  
(з відповідною позначкою в гаранті��ном�  
сертифікаті) або - з момент� прода�� обладнання�, 
я�кщо �становка �� підключення� приладів виконані 
іншими фахівця�ми� Обов’я�зковими формал�ними 
�мовами для� надання� гарантії на всі види 
прод�кції є:
- ная�вніст� гаранті��ного сертифіката, нале�ним 
чином (повністю) заповненого �� завіреного 
печаткою офіці��ного дилера DE�I, бланк 
я�кого містит�ся� на звороті� У разі необхідності 
підтверд�ення� факт� наб�ття� прод�кції � 
представника фірми DE�I чи її �повнова�еного 
дилера, додатково мо�е вимагатис� надання� 
розрах�нкового док�мент� (чек�, квитанції, 
платі�ного дор�чення� тощо), виданого спо�ивач� 
продавцем під час придбання� товар�;
- факт ная�вності дефект� підтверд��єт�ся� 
відповідним актом, що повинен б�ти складени�� за 
рез�л�татами обсте�ення� прод�кції, зробленого 
Сервісним центром фірми DE�I або іншою, 
спеціал�но вповнова�еною фірмою DE�I, 
особою, або � - при обов’я�зкові�� �часті одного із 
зазначених осіб;
- вартіст� прод�кції повинна б�ти повністю 
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