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С  д ъ жина
н  

ри 230V~
ена              

( е  . С)
ена                    

(  . С)
[m] [W] [ ] [ ]

140F1235 7 130 198,00 237,60

140F1236 10 180 207,00 248,40

140F1400 13 230 209,00 250,80

140F1237 15 270 229,00 274,80

140F1401 18 310 231,00 277,20

140F1238 22 395 258,00 309,60

140F1239 29 535 280,00 336,00

140F1240 34 615 296,00 355,20

140F1241 37 680 322,00 386,40

140F1242 44 820 353,00 423,60

140F1243 52 935 379,00 454,80

140F1410 54 1005 374,00 448,80

140F1244 59 1075 404,00 484,80

140F1245 68 1220 446,00 535,20

140F1246 74 1340 493,00 591,60

140F1247 82 1485 544,00 652,80

140F1248 90 1625 584,00 700,80

140F1249 105 1880 626,00 751,20

140F1250 118 2135 688,00 825,60

140F1251 131 2420 782,00 938,40

140F1252 155 2775 878,00 1053,60

140F1402 170 3050 947,00 1136,40

TM 18T

I xTM  е изкл чително 
висококачествен, двупроводен,                  

 екраниран нагревателен 
кабел с мощност   и здрава 
външна изолация без  защита. 

апълно отговаря на 
изискванията за механична якост 

 на европейския стандарт 
I : .

ри жени
Основно и комфортно подово отопление на вътрешни сухи и мокри 
помещения, системи против лед и сняг за тераси, стълби, тротоари, 
сателитни антени, системи против замръзване на тръби, цистерни и 
други.
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С  д ъ жина
н  

ри 230V~
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[m] [W] [ ] [ ]

140F1215 2 20 138,00 165,60

140F1216 4 40 146,00 175,20

140F1217 6 60 165,00 198,00

140F1218 8 80 160,00 192,00

140F1219 10 100 200,00 240,00

140F1407 15 131 207,00 248,40

140F1220 20 205 233,00 279,60

140F1408 25 240 248,00 297,60

140F1221 30 290 264,00 316,80

140F1409 35 350 280,00 336,00

140F1222 40 390 295,00 354,00

140F1223 50 505 344,00 412,80

140F1224 60 600 390,00 468,00

140F1225 70 695 464,00 556,80

140F1226 80 790 511,00 613,20

140F1227 90 920 557,00 668,40

140F1228 100 990 597,00 716,40

140F1229 120 1220 669,00 802,80

140F1230 140 1410 787,00 944,40

140F1231 160 1575 829,00 994,80

140F1232 180 1760 852,00 1022,40

140F1233 200 1990 925,00 1110,00

140F1234 210 2050 947,00 1136,40

TM 10T

I xTM  е изкл чително 
висококачествен, двупроводен,                  

 екраниран нагревателен 
кабел  с мощност   и здрава 
външна изолация без  защита. 

апълно отговаря на 
изискванията за механична якост 

 на европейския стандарт 
I : .

ри жени
омфортно подово отопление топъл под  на вътрешни сухи и мокри 

помещения, дървени подови конструкции, системи против 
преохлаждане на подовата конструкция на нискотемпературни хладилни 
камери, системи против замръзване на тръби, цистерни и други.
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С  д а ер
н  

ри 230V~
ена              

( е  . С)
ена                    

(  . С)
[m²] [W] [ ] [ ]

140F0328 0,5 75 239,00 286,80

140F0329 1,0 150 288,00 345,60

140F0330 1,5 225 317,00 380,40

140F0331 2,0 300 362,00 434,40

140F0332 2,5 375 407,00 488,40

140F0333 3,0 450 472,00 566,40

140F0334 3,5 525 533,00 639,60

140F0335 4,0 600 574,00 688,80

140F0336 5,0 750 630,00 756,00

140F0338 6,0 900 717,00 860,40

140F0339 7,0 1050 845,00 1014,00

140F0340 8,0 1200 955,00 1146,00

140F0337 9,0 1350 1019,00 1222,80

140F0341 10,0 1500 1082,00 1298,40

DEVIheat™ 150S

DEVIheatTM 150S

Висококачествена, еднопроводна,  
екранирана по цялата си дължина 
нагревателна рогозка с мощност 
150 W/m². 
Тънкият само  кръгъл 
нагревателен кабел е закрепен 
върху самозалепваща се мрежеста 
основа с широчина , което 
улеснява монтажа и  прави 
DEVIheat™ подходяща при 
реконструкции. 

ахранващите кабели са тип  
4m 1x1,0mm² с уплетка.

ри жени
Основно и комфортно топъл под  подово отопление на вътрешни сухи   
и мокри помещения, лежанки, парни бани, спа центрове, отопление на 
огледала против замъгляване и други.

03



С  д а ер
н  

ри 230V~
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[m²] [W] [ ] [ ]

83030560 0,5 75 248,00 297,60

83030562 1,0 150 295,00 354,00

140F1744 1,5 225 327,00 392,40

83030566 2,0 300 374,00 448,80

140F1745 2,5 375 429,00 514,80

83030570 3,0 450 487,00 584,40

83030572 3,5 525 551,00 661,20

83030574 4,0 600 598,00 717,60

83030576 5,0 750 652,00 782,40

83030578 6,0 900 760,00 912,00

83030580 7,0 1050 874,00 1048,80

83030582 8,0 1200 973,00 1167,60

83030584 9,0 1350 1042,00 1250,40

83030586 10,0 1500 1109,00 1330,80

83030588 12,0 1800 1140,00 1368,00

DEVIcomfortTM 150T

Висококачествена, двупроводна,  
екранирана по цялата си дължина 
нагревателна рогозка с мощност 

 ². 
Тънкият само 4  кръгъл 
нагревателен кабел е закрепен 
върху самозалепваща се мрежеста 
основа с широчина , което 
улеснява монтажа и  прави 

I ™ подходяща при 
реконструкции. 

ахранващият кабел е тип  
4,  x , ² с уплетка.

ри жени
Основно и комфортно топъл под  подово отопление на вътрешни сухи   
и мокри помещения, лежанки, парни бани, спа центрове, отопление на 
огледала против замъгляване и други.
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С  д а ер
н  

ри 230V~
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[m²] [W] [ ] [ ]

140F1700 1,0 150 531,00 637,20

140F1701 1,5 225 564,00 676,80

140F1702 2,0 300 614,00 736,80

140F1703 2,5 375 651,00 781,20

140F1704 3,0 450 693,00 831,60

140F1705 3,5 525 726,00 871,20

140F1706 4,0 600 787,00 944,40

140F1707 5,0 750 901,00 1081,20

140F1708 6,0 900 955,00 1146,00

140F1709 7,0 1050 1005,00 1206,00

140F1710 8,0 1200 1110,00 1332,00

140F1711 9,0 1350 1191,00 1429,20

140F1712 10,0 1500 1271,00 1525,20

140F1713 12,0 1800 1319,00 1582,80

е ™ ™

Висококачествена, двупроводна,  
екранирана по цялата си дължина 
нагревателна рогозка с мощност 

  в комплект с електронен 
терморегулатор I  . 
Тънкият само 4  кръгъл 
нагревателен кабел е закрепен 
върху самозалепваща се мрежеста 
основа с широчина , което 
улеснява монтажа и прави 

I  подходяща при 
реконструкции. 

ри жени
Основно и комфортно топъл под  подово отопление на вътрешни сухи   
и мокри помещения, лежанки, парни бани, спа центрове, отопление на 
огледала против замъгляване и други.
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С  д а ери
н  

ри 230V~
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[mm] [W] [ ] [ ]

62000000 274 x 358 17,5 119,00 142,80

62000001 410 x 524 50 150,00 180,00

62000002 708 x 524 70 181,00 217,20

83000300 600 x 800 75 209,00 250,80

83000301 500 x 700 50 209,00 250,80

а ре а е н  и  DEVIfoil™ Mirror

а ре а е на р а DEVIheat™ 140S

DEVIfoil™ Mirror

DEVIfoil™  е нагревателно 
фолио за предпазване на огледала 
от замъгляване. онтира се 
изкл чително лесно като се 
залепя на гърба на огледалото  
посредством самозалепващата се 
повърхнина на фолиото.

ри жени
Предпазване на огледала от замъгляване.

DEVIheat™ 140S

DEVIheat™ 4  е нагревателна 
рогозка специално предназначена 
за предпазване на огледала от 
замъгляване. онтира се 
изкл чително лесно като се 
залепя на гърба на огледалото или 
в замазката зад него.
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С  д ъ жина
н  

ри 230V~
ена              

( е  . С)
ена                    

(  . С)
[m] [W] [ ] [ ]

140F1273 6 125 200,00 240,00

140F1274 12 245 248,00 297,60

140F1275 17 335 280,00 336,00

140F1276 25 505 310,00 372,00

140F1277 33 675 344,00 412,80

140F1278 42 830 383,00 459,60

140F1279 50 1000 464,00 556,80

140F1280 60 1200 532,00 638,40

140F1281 68 1370 591,00 709,20

140F1282 85 1700 637,00 764,40

140F1283 101 2040 709,00 850,80

140F1284 118 2360 760,00 912,00

140F1285 135 2685 838,00 1005,60

140F1286 152 3025 925,00 1110,00

140F1287 170 3385 1045,00 1254,00

140F1288 194 3895 1196,00 1435,20

DEVIsafe™ 20T

DEVIsafeTM   е изкл чително 
висококачествен, двупроводен,                  

 екраниран нагревателен 
кабел с мощност   и здрава 
външна изолация с  защита. 

апълно отговаря на 
изискванията за механична якост 

 на европейския стандарт 
I : .

ри жени
истеми против лед и сняг за улуци и водосточни тръби, козирки, 

воронки, барбакани, покриви, под климатични машини и други.
истеми за топене на лед и сняг на тераси, стълбища, площадки, 

отводнителни решетки и други.
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С  д ъ жина
н  

ри 230V~
ена              

( е  . С)
ена                    

(  . С)
[m] [W] [ ] [ ]

89845995 5 150 198,00 237,60

89846000 10 300 238,00 285,60

89846002 14 400 271,00 325,20

89846004 20 630 305,00 366,00

89846006 27 830 345,00 414,00

89846008 34 1020 397,00 476,40

89846010 40 1250 452,00 542,40

89846012 45 1350 487,00 584,40

89846014 50 1440 544,00 652,80

89846016 55 1700 618,00 741,60

89846018 63 1860 634,00 760,80

89846020 70 2060 699,00 838,80

89846022 78 2340 723,00 867,60

89846024 85 2420 791,00 949,20

89846026 95 2930 822,00 986,40

89846028 110 3290 885,00 1062,00

89846030 125 3680 979,00 1174,80

89846032 140 4110 1102,00 1322,40

DEVIsnowTM 30T  (230VAC)

DEVIsnowTM   е изкл чително 
висококачествен, двупроводен,                  

 екраниран нагревателен 
кабел с мощност   и здрава 
външна изолация с  защита. 

апълно отговаря на 
изискванията за механична якост 

 на европейския стандарт 
I : .
Предлага се и във вариант 4

ри жени
истеми за топене на лед и сняг на подходи към гаражи, транспортни 

рампи, рампи за достъпна среда, алеи, паркинги, тротоари, стълбища, 
площадки и други.

истеми против лед и сняг на улуци, козирки, покриви и под климатични 
машини.
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С  д а ер 
н  

ри 230V~
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[m²] [W] [ ] [ ]

83902039 1,35 410 443,00 531,60

83902040 1,95 637 491,00 589,20

83902041 4,05 1227 586,00 703,20

83902042 4,95 1447 620,00 744,00

83902043 6,90 2080 702,00 842,40

83902044 7,95 2285 907,00 1088,40

83902045 10,95 3300 921,00 1105,20

83902046 12,00 3824 1045,00 1254,00

С  д а ер 
н  

ри 230V~
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[m²] [W] [ ] [ ]

83902047 3,00 750 514,00 616,80

83902048 6,20 1907 674,00 808,80

83902049 12,00 3874 1076,00 1291,20

ир ина на р а а 75cm.

ир ина на р а а 100cm.

DEVIsnowTM 300T

Висококачествена, двупроводна,  
екранирана по цялата си дължина 
нагревателна рогозка с мощност 

 ². 
огозката е с висока механична 

устойчивост и с  защита. 
ахранващият кабел е фабрично 

изработен, тип  двупроводен 
с ширмовка и с дължина , . 

ри жени
истеми против лед и сняг на външни площи, подходи към гаражи, 

пътеки, алеи, паркинги и други.
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С  д ъ жина
н  

ри 400V~
ена              

( е  . С)
ена                    

(  . С)
[m] [W] [ ] [ ]

89845996 8,5 267 207,00 248,40

89846050 17,5 520 312,00 374,40

89846053 35 1090 446,00 535,20

89846056 70 2160 693,00 831,60

89846060 110 3225 979,00 1174,80

89846062 145 4295 1166,00 1399,20

89846063 170 4955 1373,00 1647,60

89846065 190 5770 1561,00 1873,20

89846067 215 6470 1762,00 2114,40

DEVIsnow™ 30T

DEVIsnowTM 30T  (400VAC)

DEVIsnowTM   са изкл чително 
висококачествени, двупроводни, 

 екранирани нагревателни 
кабели със здрава външна 
изолация с  защита. апълно 
отговарят на изискванията за 
механична якост  на 
европейския стандарт 
I : .

ри жени
истеми против лед и сняг за козирки, воронки, барбакани, покриви, под 

климатични машини и други.
истеми за топене на лед и сняг на тераси, стълбища, площадки, 

отводнителни решетки, паркинги, алеи, тротоари, подходи към 
гаражи, рампи и други.
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С  д ъ жина
н  

ри +10 C
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[m] [W] [ ] [ ]

98300071 2 20 142,00 170,40

98300072 4 40 172,00 206,40

98300073 6 60 219,00 262,80

98300074 8 80 268,00 321,60

98300075 10 100 283,00 339,60

98300076 12 120 313,00 375,60

98300077 14 140 376,00 451,20

98300078 16 160 440,00 528,00

98300079 19 190 519,00 622,80

98300080 22 220 573,00 687,60

98300081 25 250 620,00 744,00

DEVIpipeheatTM 10T w/plug

DEVIpipeheat™ е саморегулиращ се 
нагревателен кабел, който 
променя мощността си в 
зависимост от околната 
температура. Предлага се на 
готови дължини с фабрично 
изготвен захранващ край с 
дължина ,  и завършващ с 
щепсел тип О.

ри жени
Предпазване на тръби и дренажи от замръзване.
Продуктът не е сертифициран и не се препоръчва за полагане в тръби за 
питейна вода  
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С  д ъ жина
н  

ри +10 C
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[m] [W] [ ] [ ]

98300835 2 36 182,00 218,40

98300836 4 72 219,00 262,80

98300837 6 108 268,00 321,60

98300838 8 144 313,00 375,60

98300839 10 180 368,00 441,60

98300840 15 270 501,00 601,20

98300841 23 414 691,00 829,20

98300842 30 540 863,00 1035,60

98300843 50 900 1373,00 1647,60

0 10 20 

40
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30

25

20

15

10

5

0

30 40 50 60

Температура на тръбата (°C)

DEVIiceguard™ 18 

ощ
но

ст
  [

W
/m

]

DEVIiceguardTM 18 RM

DEVIiceguard™   е  устойчив 
саморегулиращ се нагревателен 
кабел, който променя мощността 
си в зависимост от околната 
температура. 
Предлага се на готови дължини с 
фабрично изготвен захранващ 
край с дължина , .

ри жени
Предпазване на тръби и дренажи от замръзване. истеми против лед и 
сняг на улуци, водосточни тръби, воронки, барбакани и други.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

98301063 25,00 30,00

98301064 25,00 30,00

98301065 25,00 30,00

98301071 26,00 31,20

98301066 25,00 30,00

98301067 25,00 30,00

98301068 25,00 30,00

98301072 26,00 31,20

98301069 25,00 30,00

98301073 26,00 31,20

19805761 55,00 66,00

10 W/m,100 m на барабан

и ание

10 W/m,250 m на барабан

25 W/m, cut-to-length

33 W/m,250 m на барабан

33 W/m, cut-to-length

омплект за свързване и 
оформяне на краищата

10 W/m,750 m на барабан

10 W/m, cut-to-length

25 W/m,100 m на барабан

25 W/m,250 m на барабан

25 W/m,750 m на барабан

ощ
но

ст
 

/m
]

40
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0

0 10 20 30 40 50 60

Температура на тръбата (°C)

DEVIpipeguard™ 33

DEVIpipeguard™ 25

DEVIpipeguard™ 10

DEVIpipeguardTM Thermon LSZH 10, 25, 33 W/m

DEVIpipeguard™  е 
саморегулиращ се нагревателен 
кабел, който се използва за 
системи против замръзване и за 
поддържане на технологична 
температура на тръби. абелът 
може да се реже на произволни 
дължини. а всеки отделен кабел е 
необходим комплект за оформяне 
на краищата.

ри жени
истеми за предпазване на тръби и дренажи от замръзване. 

Поддържане на технологична температура на тръби и други.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

98300810 25,00 30,00

98300809 25,00 30,00

98300831 25,00 30,00

98300827 26,00 31,20

98300956 43,00 51,60

98300958 41,00 49,20

98300959 42,00 50,40

98300964 42,00 50,40

19805761 55,00 66,00
омплект за свързване и 

оформяне на краищата

DEVIiceguard ™  18W/m (UV и )

DEVIhotwatt™

800 m на барабан 

 cut-to-length

9W/m при 55° , 100m

12W/m при 70° , 270m

9W/m при 55° , cut-to-
length

и ание

100 m на барабан 

300 m на барабан

12W/m при 70° ,                           
cut-to-length

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

5

10

15

20

25

30

ощ
но

ст
 

35

DEVIhotwatt™ 70
DEVIhotwatt™ 55
DEVIiceguard™ 18

18 [W/m]

9 
12 [W/m]

Температура на тръбата 

DEVIhotwattTM , DEVIiceguardTM Thermon

DEVIhotwatt™  са 
двупроводни саморегулиращи се 
нагревателни кабели с метална 
екранировка, подходящи за 
системи против замръзване и за 
поддържане на технологична 
температура на тръби.                    
DEVIiceguard™ 18W/m  е с  
защита. абелите могат да се 
режат на произволни дължини.       

а всеки отделен кабел е 
необходим комплект за оформяне 
на краищата.

ри жени
истеми за предпазване на тръби и дренажи от замръзване. 

Поддържане на технологична температура на тръби и други.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1084 926,00 1111,20

140F1086 674,00 808,80

140F1088 713,00 855,60

140F1089 212,00 254,40

19119977 31,00 37,20утия за сензор земя

DEVIreg™ 850 без сензори

ифров сензор за покрив

ифров сензор за земя

Трансформатор 24V=

и ание

DEVIregTM 850

I   е микропроцесорно 
управление с  екран за 
управление на системи против лед 
и сняг за външни площи и 
покриви. ъм него могат да се 
свържат до 4 броя цифрови 
сензора отчитащи едновременно 
влага и температура, като може да 
управлява независимо до две 
отделни системи. В комплект с 
трансформатор 4  . 

ез цифрови сензори.

ри жени
правление на системи за топене на лед и сняг на улуци и водосточни 

тръби, покриви, улами и други. правление на системи против лед и сняг 
на външни площи, рампи, алеи, тротоари, стълби, площадки, мостове, 
тераси и други. 

140F1088 140F1086 140F1089 140F108919119977

15
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1139 1609,00 1930,80

и ание

DEVIreg Multi

р ра ир е н р ер TM Multi 

I   е програмируем 
канален контролер за монтаж на 
I  шина. Той е разработен на 

база хардуера на  с 
изцяло обновен софтуер, 
осигуряващ по лесна работа, 
гъвкавост и възможност за 
множество приложения. 

онтролерът разполага с 
възможност за интеграция към 

 система посредством 
интерфейс 4 . 

омплекта вкл чва един брой   
 сензор  при ° .

ри жени
Предпазване на тръби от замръзване
Поддържане на технологична температура на тръби
Отопление на нискотемпературни камери

омфортно подово отопление
Основно подово отопление

истеми против лед и сняг на външни площи
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1080 285,00 342,00

и ание

от -10°C  до  +50°C

С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1096 94,00 112,80

и ание

Външен сензор IP 44

DEVIregTM 610

I   е електронен 
терморегулатор за външен  
стенен монтаж, в комплект с 
жичен сензор   при 
25° .  Товар . 

лас на защита IP44
азполага с  индикация за 

текущия режим. егулира 
отоплението в диапазона от °C 
до °C.

ри жени
правление на системи против лед и сняг за външни площи, системи 

против замръзване на тръби, поддържане на технологична температура 
и други.

ън ен е ера рен ен р

Изнесен външен температурен 
сензор   при °C.  

есен монтаж на стена или върху 
тръба. тепен на защита IP44.

ъвместим е с всички модели 
терморегулатори с марката I.

ри жени
правление на системи против лед и сняг на улуци и водосточни тръби, 

воронки, козирки, покриви. Поддържане на технологична температура   
в топлинни камери и други. 
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1070 212,00 254,40

140F1072 212,00 254,40

140F1073 387,00 464,40

и ание

от -10°C  до  +10°C

от +5°C  до  +45°C

от +60°C  до  +160°C

С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1075 276,00 331,20

и ание

от -10°C  до  +50°C

DEVIregTM 330

I   е електронен 
терморегулатор за монтаж на I  
шина в комплект с жичен сензор 

  при ° .  Товар .
ез прекъсвач на захранването.

ри жени
правление на системи против лед и сняг за външни площи, отопление 

на нискотемпературни камери, системи против замръзване на тръби, 
поддържане на технологична температура и други.

DEVIregTM 316

I   е електронен 
терморегулатор за монтаж на I  
шина в комплект с жичен сензор 

  при ° .  Товар .
ез прекъсвач на захранването.
опълнителни настройки на 

минимална работна температура, 
хистерезис, както и вечерно 
температурно намаление.

ри жени
правление на системи против лед и сняг за улуци и водосточни тръби, 

козирки, покриви и воронки, външни площи, поддържане на 
технологична температура и други.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1010 205,00 246,00

140F1011 205,00 246,00

и ание

DEVIreg™ 130

DEVIreg™ 132

С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1030 235,00 282,00

140F1034 228,00 273,60

140F1037 234,00 280,80DEVIreg™ 532

и ание

DEVIreg™ 530

DEVIreg™ 531

DEVIregTM 130 / 132

I   и I   са 
електронни терморегулатори за 
монтаж на стена външен  в 
комплект с жичен сензор  

 при ° .  Товар .
I   е с изнесен жичен 

подов сензор. иапазон на работа 
 на степени от  до .

I   е с комбинирано 
управление с изнесен жичен 
подов сензор и с вграден 
въздушен сензор. иапазон на 
работа от °  до ° .

ри жени
правление на системи за електрическо подово отопление. истеми 

против замръзване на тераси и други.

DEVIregTM 530 / 531 / 532

I     са електронни 
терморегулатори за конзолен 
монтаж в комплект с жичен сензор 

  при ° .  Товар .
I   е с изнесен жичен 

подов сензор. иапазон на работа 
 на степени от  до .

I   е с вграден въздушен 
сензор.

I   е с комбинирано 
управление с вграден въздушен 
сензор и изнесен жичен сензор.  

ри жени
правление на системи за електрическо подово отопление и други.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1055 313,00 375,60

и ание

DEVIreg™ Opti - бял

С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1091 57,00 68,40

140F1098 66,00 79,20

и ание

NTC сензор - 3 метра

NTC сензор - 10 метра

DEVIregTM Opti

I    електронен 
терморегулатор с екран реагиращ 
на допир, съчетаващ  в себе си 
едновременно прецизен контрол 
над подовото отопление и 
елегантен, изчистен дизайн. 

есен за настройка и работа 
поради предварително зададените 
фабрични режими. азполага с 
множество функции като отворен 
прозорец, седмичен таймер, 
защита от деца и други.

ри жени
правление на системи за електрическо подово отопление и други.

е ера рен ен р

ичен температурен сензор тип 
   при ° . 

ъвместим е с всички 
терморегулатори с марката I.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1064 361,00 433,20

140F1065 344,00 412,80

140F1069 361,00 433,20

140F1071 361,00 433,20

140F1078 361,00 433,20

Полярно бял - RAL 9016

лонова кост - RAL 1013

и ание

ял - RAL 9010

ял без рамка- RAL 9010

ерен - RAL 9005

DEVIregTM Touch

I    интуитивен 
програмируем терморегулатор за 
управление на електрическо 
подово отопление. 

I   е предназначен за 
конзолен монтаж. Той е съвместим 
с широка гама декоративни рамки 
и сензори на различни 
производители благодарение на 
специалната си конструкция от две 
отделни части. азполага с  
сензорен дисплей.

ри жени
правление на системи за електрическо подово отопление и други.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1140 511,00 613,20

140F1141 511,00 613,20

140F1142 511,00 613,20

140F1143 511,00 613,20

и ание

Полярно бял - RAL 9016

ял - RAL 9010

лонова кост - RAL 1013

ерен - RAL 9005

DEVIregTM Smart

I    интуитивен 
програмируем терморегулатор с 

, който се управлява от  
мобилен телефон посредством 
приложението I . 
Терморегулаторът е предназначен 
за конзолен монтаж и 
благодарение на специалната си 
конструкция  от две отделни 
части, той е съвместим с широка 
гама рамки и сензори. азполага с 
множество функции.

ри жени
правление на системи за електрическо подово отопление и други.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

140F1130 628,00 753,60

140F1131 260,00 312,00

140F1132 5089,00 6106,80

18055300 16,00 19,20

и ание

DEVIcell™ Dry 5m²

DEVIcell™ Dry 2m²

DEVIcell™ Dry 50m²

ензорен комплект

DEVIcell™  Dry

DEVIcellTM   е система за сух 
монтаж, която представлява 
топлоизолационна плоскост  
покрита с алуминиево покритие и 
фабрично изготвени канали, в 
които се монтира нагревателния 
кабел. Подходящ за помещения с 
финална настилка от дърво, 
ламинат, паркет, линолеум и други 
неизискващи мокри процеси 
покрития. ебелината на 
плоскостта е .

ри жени
а електрическо подово отопление под ламинат, паркет, линолеум и 

други настилки неизискващи мокри процеси.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

60800075 317,00 380,40

60802071 291,00 349,20

60802204 399,00 478,80

60800109 354,00 424,80

60802105 317,00 380,40

60802253 366,00 439,20

60802113 306,00 367,20

60802261 399,00 478,80

60801156 397,00 476,40

60802402 511,00 613,20

60802451 525,00 630,00

110-240V 40W/10°C

220-400V 20W/10°C

220-400V 40W/10°C

240V 70W/10°C

240V 100W/10°C

240V 160W/10°C

и ание

12-48V 15W/10°C

12-48V 20W/10°C

12-48V 40W/10°C

110-240V 15W/10°C

110-240V 20W/10°C

а ре а е а а ™ 

DEVItronicTM  е електрически
нагревател за електротабла, който
предотвратява появата на конденз
и поддържа положителна
температура в таблата. 
DEVItronicTM е с голяма отдаваща 
повърхнина и ниска повърхностна 
температура. Подходящ е за 
монтаж в електротабла от 
всякакъв материал.

ри жени
а предпазване на електротабла от поява на конденз.
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

19808234 25,00 30,00

19808236 61,00 73,20

19808238 417,00 500,40

19805076 63,00 75,60

140F1511 62,00 74,40

19805258 16,00 19,20

19805220 49,00 58,80

19805266 5,00 6,00

109030 5,00 6,00

19805193 86,00 103,20

19805192 49,00 58,80

18055350 134,00 160,80

19805761 55,00 66,00

18055240 122,00 146,40

18055249 69,00 82,80

140F1091 57,00 68,40

140F1098 66,00 79,20

140F1096 94,00 112,80

онтажна лента 
DEVIfast™ Cu 25m./пак.

луминиева лепенка  
38mm. x 50m.

коби за водосточни 
тръби 25бр./пак.

коби за улук 25бр./пак.

PVC монтажна лента 
DEVIclip™ CC 10бр. x 1m.

NTC жичен сензор 3m.

NTC жичен сензор 10m.

NTC външен сензор IP44

PVC монтажна лента               
6,6mm x 8,0mm x 1,0m

PVC монтажна лента               
5,6mm x 6,5mm x 1,0m

DEVIclip™ GuardHook 
20бр./пак.

DEVIclip™ RoofHook 
25бр./пак.

емонтен комплект 
DEVIcrimp™

омплект за свързване и 
оформяне на краищата

емонтен комплект за 
DEVIheat™

емонтен комплект за 
DEVIsnow™

и ание

онтажна лента 
DEVIfast™ Zn 5m./пак.

онтажна лента 
DEVIfast™ Zn 25m./пак.

н ажни а е ари
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н ажни а е ари

140F1511 19805258 19805220 19805266

109030 19805193 19805192 18055350

19805761 18055240 18055249

19808234 19808236 19808236 19808236

140F1091

140F1098 140F1096
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С  д
ена                       

( е  . С)
ена                      

(  . С)
[ ] [ ]

69810562

69811537

69812543

69813509

69814515

19400514

19400522
Планка за монтаж на 

стена на DEVItemp™ 115T 
/ 121Т

по запитване

по запитване

по запитване

по запитване

по запитване

по запитване

по запитване

и ание

DEVItemp™ 103T - 3kW

DEVItemp™ 106T - 6kW

DEVItemp™ 109T - 9kW

DEVItemp™ 115T - 15kW

DEVItemp™ 121T - 21kW
Планка за монтаж на 

стена на DEVItemp™ 106T 
/ 109Т

е ри е и а ри ери ™ 

Електрически трифазни 
калорифери за отопление на 
халета, цехове, складове, 
строителни площадки, магазини и 
други.
Изработени са от галванизирана 
стомана, прахово боядисани и 
устойчиви на ръжда с ниско 
температурни нагреватели. Висок 
клас на влаго и прахоустойчивост 
IPx4, позволяващ им да работят 
във влажни и запрашени 
помещения.

ри жени
Отопление на : скалдове, халета, цехове, магазини, строителни площадки 
и други.

27



и на и а н аж

агревателните кабели и рогозки трябва да се експлоатират само по начина препоръчан от 
производителя   посочен в ръководството за монтаж на конкретния продукт.
 

агревателните елементи трябва да се предпазват от силен натиск и опън. 

Основата, на която ще се монтират, трябва да е добре почистена от остри предмети. 

иаметърът на огъване на кабела не трябва да е по малък от  шест  пъти диаметъра на кабела.

агревателните кабели с фиксирана мощност и рогозките не трябва да се режат, скъсяват или свързват 
последователно, както и да се подлагат на опън в зоната на фабрично изготвената муфа.

агревателните кабели не трябва да се допират или кръстосват.

Екранът на нагревателните кабели и рогозки трябва да се заземи съгласно действащата нормативна 
уредба.

агревателните кабели и рогозки трябва да се защитят от дефектнотокова защита с максимален ток на 
утечка .

Електрическото свързване трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Препоръчително е след монтажа на нагревателните елементи да се измери съпротивлението им
преди да се положи финалната настилка.

Препоръчително е да се осигури възможност за изкл чване на нагревателните кабели и рогозки 
посредством терморегулатор следящ и температурата на пода.

е е препоръчителен монтаж на нагревателните елементи при температури под º .

агревателните кабели за подово отопление трябва да се монтират на равномерни разстояния по 
цялата подова площ и да се заобикалят местата, където има P  тръби или където ще се поставят вани, 
гардероби и други фиксирани мебели, които нямат отстояние от пода.

Подовото отопление не трябва да се вкл чва преди пълното изсъхване на бетона  около  тридесет  
дни за бетон и  седем  дни за заливни смеси.

а точно и лесно полагане на нагревателния кабел препоръчваме използването на монтажна лента 
I ™, с помощта на която кабелът се фиксира на равномерни междукабелни разстояния към пода.

абелът и съединителната връзка трябва да се залеят в бетона замазката. В случай, че нагревателният 
кабел попадне в контакт с изолационен материал е възможно повърхностната му температура на 
материала  да стане твърде висока и това да доведе до дефектиране на нагревателния кабел.

Трябва да се вземат специални мерки да не се увредят нагревателните кабели с инструменти и други 
при нанасянето на замазката бетона.

При подово отопление на дървени подове задължително се използва терморегулатор с подов сензор.

Препоръчително е да се направи схема на разположението на кабела в пода.

Изчисляване на междукабелното разстояние 

Всички цени са препоръчителни. „ анфос  ЕОО  си запазва правото на 
промяна на цените без предизвестие.

„ анфосс  не може да поеме отговорност за възможни грешки в каталози, брошури и други печатни 
материали. „ анфосс  си запазва правото да променя продуктите без предизвестие. Това се отнася и за 
вече заявени продукти, при условие, че промените са възможни без произтичащи от това промени във 
вече договорените спецификации. Всички търговски марки в настоящия каталог са собственост на 
съответните дружества. I и логото на I са собственост на  . Всички права запазени. 

свободна площ ²   x 
    дължина на кабела      

аранционни срокове:

 двадесет  години за нагревателни кабели I x™, I ™ и I ™  
 двадесет  години за нагревателни рогозки I ™, I ™ и I ™    
 десет  години за изолзционните плоскости I ™
 десет  години за саморегулиращи се нагревателни кабели I   

 пет  години за останалите саморегулиращи се нагревателни кабели I™ 
 пет  години за електронни терморегулатори I ™ , I ™ 
 две  години за електронни терморегулатори I ™, електрически калорифери I ™ 
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Приложение
агервателен 

елемент
правление абележки

DEVI exTM 18T

DEVIreg™ 13х, 
53x, DEVIreg™ 

Touch, DEVIreg™ 
Smart, DEVIreg™ 

Multi

180 [W/m2 ]                       
ерамично покритие

DEVI exTM 10T

DEVIreg™ 13х, 
53x, DEVIreg™ 

Touch, DEVIreg™ 
Smart, DEVIreg™ 

Multi

100 [W/m²]                                  
покритие от дървен 
паркет или ламинат

DEVIheat™ 150S

DEVIreg™ 13х, 
53x, DEVIreg™ 

Touch, DEVIreg™ 
Smart, DEVIreg™ 

Multi

150 [W/m²  ]                    
ерамично покритие

DEVIcomfort™ 
150T

DEVIreg™ 13х, 
53x, DEVIreg™ 

Touch, DEVIreg™ 
Smart, DEVIreg™ 

Multi

150 [W/m² ]                    
ерамично покритие

DEVIsnow™ 30T

DEVIreg™ 330, 
DEVIreg™ 610, 
DEVIreg™ 850, 

DEVIreg™ Multi 

250-300 [W/m² ]

DEVIsnow™ 300T

DEVIreg™ 330, 
DEVIreg™ 610, 
DEVIreg™ 850, 

DEVIreg™ Multi

300 [W/m²]

истеми против 
лед и сняг на 

улуци и 
водосточни 

тръби

DEVIsafe™ 20T

DEVIreg™ 316, 
DEVIreg™ 610, 
DEVIreg™ 850, 

DEVIreg™ Multi

минимум 2-3 кабелни 
дължини в улуците и 
максимум 2 кабелни 

дължини във 
водосточните тръби

DEVI ex™ 10T

DEVIreg™ 330, 
DEVIreg™ 316, 
DEVIreg™ 610, 

DEVIreg™ Multi

DEVIpipeguard™ 

DEVIreg™ 330, 
DEVIreg™ 316, 
DEVIreg™ 610, 

DEVIreg™ Multi

DEVIiceguard™ 18

DEVIreg™ 330, 
DEVIreg™ 316, 
DEVIreg™ 610, 

DEVIreg™ Multi

Подово 
отопление при 

ново 
строителство

Подово 
отоплениe при 
реконструкция

истеми против 
лед и сняг за 

външни площи

Отопление на 
тръби, дренажи, 

цистерни и други

абелът се облепя с 
алуминиева лепенка по 
цялата си дължина към 

тръбата. ко тръбата не 
е метална то и под 
кабела трябва да се 

облепи с алуминиева 
лепенка, за да няма 

директен контакт между 
нагревател и 

изолационен материал.

ре ръ и

„ ан

офия, ул. езбарска 
phone : 02 962 69 29
e-mail : Bulgaria@devi.bg
website : www.devi.bg

Партн ор на 

ард
гр. офия, бул. имеоновско шосе , 
офис 
телефон :    
e-mail : iceguard@iceguard.bg
website : www.iceguard.bg




