
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 
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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�



23

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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