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INTRODUCTIE

DEVI is de grootste Europese leveran-
cier van elektrische verwarmingssyste-
men. Onze bedrijfsfilosofie is gericht op 
het ontwikkelen en op de markt bren-
gen van elektrische verwarmingsoplos-
singen die zich duidelijk onderscheiden 
op de volgende punten:

• Meer comfort in het dagelijks leven
• Grotere betrouwbaarheid
• Beter ontwerp
• Gunstigere verbruikskosten

Complete systemen
DEVI is het enige bedrijf in de sector die 
complete systemen inclusief verwar-
mingskabels én thermostaten ontwik-
kelt, produceert en verkoopt. Hierdoor 
sluiten de afzonderlijke componenten 
in onze verwarmingssystemen perfect 
op elkaar aan. En dit betekent hoge 
prestaties, optimale betrouwbaarheid 
en bruikbaarheid en een navenant laag 
energieverbruik.

Complete oplossingen
DEVI produceert een breed assortiment 
beproefde verwarmingskabeloplos-
singen - variërend van systemen met 
dunne verwarmingsmatten voor 
renovatieprojecten tot complete ver-
warmingssystemen voor ruimteverwar-
ming in zowel particuliere woningen 
als kantoren en industriële gebouwen. 

Daarnaast levert DEVI outdooroplossin-
gen. Onze kabels en thermostaten zor-
gen wereldwijd voor veilige verkeerszo-
nes, laadperrons en dakconstructies in 
koude regio’s. 

We leveren systemen voor het vorstvrij 
houden van leidingen en dakgoten en 
voor het verwarmen van de grond in 
kassen, of zelfs voetbalvelden.

Milieu en kwaliteit
Bij DEVI stellen we hoge eisen aan onze 
producten, die allemaal worden ont-
worpen en getest volgens de strengste 
normen. Onze productiefaciliteiten in 
Vejle, Denemarken, zijn gecertificeerd 
volgens ISO 9001.
We doen er alles aan om zo milieuvrien-
delijk mogelijk te werken: 
• in het productieproces, door onze 

aandacht te richten op een mini-
maal energieverbruik en minimale 
uitstoot naar de omgeving; 

• door het gebruik van moderne ma-
terialen die bijvoorbeeld geen lood 
bevatten; 

• via het dagelijks gebruik van onze 
producten, zoals onze thermostaten, 
die de huidige standaard bepaalt 
voor maximaal comfort bij een mini-
maal energieverbruik.

• Geen CO2 uitstoot

De DEVI verwar-
mingsmatten zijn 
zelfklevend en snel en 
vlot te installeren. De 
matten zijn ideaal voor 
vernieuwingsprojecten 
of wanneer de hoogte 
of dikte van de vloer een 
belangrijke rol speelt.

De DEVI systemen 
voor vorstbescher-
ming en leidingver-
warming worden 
gebruikt voor de 
vorstbescherming 
van tanksystemen 
of in tal van andere 
industriële toepas-
singen.

De DEVI systemen voor vorstbesch-
erming en ontdooiing beschermen 
daken, goten en afvoerpijpen.

De DEVI ontdooisystemen 
worden toegepast als bodem-
verwarming in de landbouw 
of zelfs in de sportsector voor 
bijvoorbeeld het verwarmen van 
voetbalvelden.

De DEVI verwarmingskabels zijn 
zowel geschikt voor privéwoningen 
als kantoren, magazijnen enz.

De DEVI ontdooisystemen in kilgoten beschermen 
dakconstructies tegen vorstschade en zorgen ervoor 
dat het water heel de winter blijft stromen.

De DEVI systemen voor vorstbescherming en 
leidingverwarming zijn ideaal voor buizen 
voor vloeistoffen met een hoge viscositeit.

De DEVI ontdooisystemen 
houden werkzones vorstvrij 
en veilig voor het dagelijkse 
verkeer.

De DEVI ontdooisystemen kun-
nen worden toegepast op oprit-
ten, parkeerterreinen, voetpaden 
en zelfs bruggen.

De DEVI systemen voor 
vorstbescherming en 
leidingverwarming zorgen 
ervoor dat het water blijft 
stromen en vermijden 
winterschade aan de leidingen.

De DEVI ontdooisystemen 
zorgen ervoor dat opritten 
en trappen ijs- en sneeuwvrij 
blijven.

De DEVI verwarmingskabels zijn 
energie-efficiënt en betrouwbaar. 

De DEVI thermostaten 
maken deel uit van 
een volledig aanbod 
van sterk geavan-
ceerde elektronische 
thermostaten die voor 
elk type regelsysteem 
geschikt zijn.
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1.1 Algemene informatie
De vloerverwarmingssystemen van 
DEVI bestaan uit verwarmingskabels 
of verwarmingsmatten, elektronische 
thermostaten en installatiebenodigd-
heden. Grotere systemen kunnen 
desgewenst met een DEVI netwerkop-
lossing worden geïntegreerd 

Optimaal comfort
Alle warmte gaat naar boven! Dit sim-
pele feit verklaart waarom een vloer-
verwarmingssysteem meer aangename 
warmte levert dan het alternatieve 
radiatorsysteem. Een radiatorsys-
teem stuurt de warmte de lucht in op 
hoofdhoogte, waarna de warme lucht 
verder opstijgt tot aan het plafond om 
vervolgens weer omlaag te komen als 
koude tocht rondom de voeten.

De vloerverwarmingssystemen van 
DEVI leveren echter een aangename 
warmte voor voeten, lichaam en 
hoofd. Omdat er slechts een zeer lichte 
opwaartse luchtbeweging plaatsvindt, 
wordt de hoeveelheid stofdeeltjes in de 
lucht aanzienlijk verlaagd, wat uiter-
aard een zeer groot pluspunt is voor 
mensen die last hebben van allergieën 
of lijden aan astma.

Minimaal energieverbruik
Dankzij de verspreiding van de warmte 
vanaf de vloer en een nauwkeurige 
temperatuurregeling door middel van 
een DEVI thermostaat, kan de gemid-
delde kamertemperatuur worden 
verlaagd met 1-2 °C in vergelijking tot 
conventionele radiatorverwarming, 
zonder het warmtecomfort te beïnvloe-
den. Hierdoor kunnen de energiever-
liezen worden verlaagd met maar liefst 
10-20%, wat niet alleen goed is voor 
de portemonnee maar ook voor het 
milieu.

Een flexibel systeem 
Het vloerverwarmingssysteem van 
DEVI staat garant voor een behaaglijke 
kamertemperatuur: thuis, op kantoor, 
in de werkplaats, sporthal of in prak-
tisch elke andere ruimte waar behoefte 
is aan behaaglijke warmte. Een ander 
belangrijk punt is dat het vloerverwar-

mingssysteem van DEVI kan worden 
geïnstalleerd in en onder elk type vloer, 
of het nu gaat om nieuwe betonvloe-
ren, houten vloeren of gerenoveerde 
vloeren.

Een onzichtbare warmtebron 
Het vloerverwarmingssysteem is on-
zichtbaar. Omdat het systeem verbor-
gen is onder de vloer biedt het nieuwe 
spannende mogelijkheden voor het 
ontwerp en de aankleding van het in-
terieur, waarbij de ruimteverslindende, 
onaantrekkelijke radiatoren niet langer 
een probleem vormen.

Hoge duurzaamheid, geen onder-
houd
Het vloerverwarmingssysteem van 
DEVI gaat lang mee. Men kan er in 
principe van uitgaan dat de verwar-
mingskabels- en matten even lang 
mee zullen gaan als het huis waarin ze 
geïnstalleerd zijn - en dat zonder enig 
onderhoud!

20 jaar garantie op de verwarmings-
kabels en -matten van DEVI
Op de verwarmingskabels en -matten 
van DEVI wordt 20 jaar garantie ver-
leend. Op de DEVI thermostaten wordt 
2 jaar garantie verleend.

1 INDOOR VERWARMINGSSYSTEMEN
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1.2 Vloerverwarming onder  
tegels en plavuizen

Voor het comfortabel verwarmen van 
vloeren met tegels en plavuizen wordt 
een vermogen van 150 W/m2 geadvi-
seerd.

Het directe verwarmingssysteem kan 
worden geïnstalleerd als een totaal 
verwarmingssysteem of als een aanvul-
lend verwarmingssysteem. In geval van 
een totaal verwarmingssysteem is het 
DEVI systeem het enige verwarmings-
systeem in een ruimte. In geval van een 
aanvullend verwarmingssysteem dient 
het DEVI systeem als aanvulling op 
een ander verwarmingssysteem, zoals 
radiatoren. 

Het totale verwarmingssysteem wordt 
ontworpen op basis van het totale warm-
teverlies en voorziet in totale verwar-
ming, terwijl het aanvullende verwar-
mingssysteem bedoeld is om een warme 
en behaaglijke vloer te realiseren. 

Geïnstalleerd vermogen
Het geïnstalleerde vermogen geeft aan 
hoeveel watt per m² (W/m²) nodig is 
om het warmteverlies te compense-
ren en de benodigde verwarming te 
leveren. Het warmteverlies is met name 
afhankelijk van de klimaatomstandig-
heden en de isolatie in het gebouw. We 
zullen ervan uitgaan dat de informatie 
over het warmteverlies bekend is.

Om het totale verwarmingsvermogen 
voor een ruimte te bepalen, moet eerst 
een schatting worden gemaakt van de 
beschikbare ruimte (m²). Dit houdt in 
dat de ruimte die wordt ingenomen 
door kasten, badkuipen, toiletten enz. in 
mindering moet worden gebracht op de 
totale beschikbare ruimte in de ruimte. 
Daarom zal het benodigde geïnstalleer-
de vermogen in verhouding hoger zijn 
op het bruikbare vloeroppervlak.

Om een snel reagerend verwarmings-
systeem te verkrijgen, moet het 
berekende totale vermogen worden 
verhoogd met ongeveer 30%. De 
uitkomst van deze berekening geeft 
het benodigde vermogen voor het 
verwarmingselement: de kabel of mat. 
Normaliter komt het berekende vermo-
gen voor een nieuw en goed geïsoleerd 
gebouw uit op 40-60 W/m² tot  
150 W/m² voor badkamers. Wanneer 

het berekende geïnstalleerde vermo-
gen hoger is dan 150 W/m² raden we 
aan om aanvullende verwarmingssyste-
men te overwegen. 

In huizen met veel glas en deuren 
raden we aan om randzoneverwar-
ming toe te passen. Het geïnstalleerde 
vermogen voor een randzone bedraagt 
ongeveer 200 W/m². Zie de paragraaf 
“Accumulatieverwarming” voor meer 
informatie over randzoneverwarming. 

Productkeuze
Wanneer het DEVI verwarmingssys-
teem wordt geïnstalleerd als een direct 
verwarmingssysteem moet gebruik 
worden gemaakt van DEVI kabels met 
een vermogen van 
18 W/m. Maak gebruik van de DEVI 
bevestigingsstrips voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

U kunt echter ook gebruik maken van 
de DEVI kabelmat met een maximaal 
vermogen van 150 W/m². 

Wanneer het totaal benodigde vermo-
gen is berekend, moet de kabel met 
het dichtstbijzijnde, hogere vermogen 
worden geselecteerd.
Om optimaal comfort en rendement 
met het systeem te behalen, moet 
gebruik worden gemaakt van thermo-
staten met eenvoudige of intelligente 
timers - de devireg 535 of de DEVIreg 
Touch. 

Installatie
Verwarmingskabels of -matten moeten 

zo dicht mogelijk onder het nieuwe 
vloeroppervlak worden geïnstalleerd 
met een hart-op-hartafstand van 5-15 
cm. 

Voor het installeren van DEVI verwar-
mingskabels raden we het gebruik van 
DEVI bevestigingsstrips aan. De kabels 
kunnen echter ook worden bevestigd 
aan de betonwapening. 

De vloerconstructie moet goed geïso-
leerd zijn om de neerwaartse warmte 
tot een minimum te beperken. 

Een ander belangrijk punt is de isolatie 
van de verticale randzone. Deze isolatie 
moet afdoende zijn om te voorkomen 
dat warmte wordt overgedragen naar 
de wanden of aangrenzende ruimtes. 
De isolatie moet tevens berekend zijn 
op de horizontale uitzetting van de 
vloerconstructie.
Tot slot moet de isolatie voldoen aan 
de algemene en lokale voorschriften. 
In natte ruimtes (badkamers, e.d.) moet 
altijd worden voorkomen dat vocht de 
vloer binnen kan dringen. Zie de pa-
ragraaf “Algemene installatiegids” voor 
uitgebreide installatie-instructies.
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Vloeroppervlakken
Bijna alle vloeroppervlakken zijn 
geschikt voor elektrische vloerverwar-
ming, maar de leverancier van de vloer 
moet altijd worden geraadpleegd in 
verband met zaken zoals de te gebrui-
ken kleefmiddelen. De instructies van 
de leverancier moeten zeer nauwkeurig 
worden opgevolgd, zeker wanneer 
houten vloeren rechtstreeks worden 
gelegd op betonconstructies waarin 
vloerverwarming is geïnstalleerd. Zie 
de paragraaf “Houten vloeren” voor 
meer informatie over verwarming 
onder houten vloeren (pag. 9).

Vloerbedekkingsmaterialen met een 
hoge isolatiewaarde, zoals dikke wollen 
tapijten, kunnen de warmteafgifte van 
de vloer beperken. In dergelijke geval-
len dient u contact op te nemen met de 
leverancier van de vloerbedekking voor 
meer informatie. 

Voorbeeld
Het warmteverlies in een keuken van 
20 m² bedraagt 1200 W. De vloer zal 
worden afgewerkt met tegels. 7 m² van 
het vloeroppervlak wordt in beslag 
genomen door kasten en dergelijke.  
Er blijft dus 20 m² - 7 m² = 13 m² over 
om de kabels te installeren. 

1) Het benodigde geïnstalleerde ver-
mogen moet 30% hoger zijn dan het 
berekende warmteverlies:  
1200 W x 1,3 = 1560 W. 

2) Kabel met een vermogen dat het 
dichtst in de buurt komt: bij gebruik 
van de DEVIflex-18, is de meest ge-
schikte kabel 1625 W, 90 m.

3) Berekening van de onderlinge  
kabelafstand (hart op hart):   
13 m² x (100 cm/m)/(90 m) = 14,44 cm. 
Met behulp van DEVI bevestigingsstrips 
wordt de kabel gelegd met een h.o.h.-
afstand van 15 cm.

4) Selectie van een thermostaat voor het 
totale verwarmingssysteem: wij advise-
ren het gebruik van de devireg 535 of 
DEVIreg Touch.

Betonvloer op de begane grond - droge ruimtes

Vloerbedekking
Thermostaatvoeler
Gewapend beton
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrip
Vochtwerende folie
Isolerende en capillaire laag
Bv. zandbed
Bv. aarde

Vloerbedekking
Tegellijm
Thermostaatvoeler
Gewapend beton
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrip
Isolerende en capillaire laag
Bv. zandbed
Bv. aarde

Betonvloer op de begane grond - natte ruimtes

Vloerbedekking
Gewapend beton
Thermostaatvoeler
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrip
Isolatie
Geprefabriceerd betonelement

Verdiepingsvloer - droge ruimtes

Verdiepingsvloer - natte ruimtes

Vloerbedekking
Tegellijm
Gewapend beton
Thermostaatvoeler
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrip
Isolatie
Geprefabriceerd betonelement

Verdiepingsvloer - (Rionet)

Vloerbedekking
Tegellijm
Gewapend beton
Thermostaatvoeler
Rionet
DEVI verwarmingskabel
(kabelbinders)
Isolatie
Geprefabriceerd betonelement
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Matsystemen
DEVI heeft een speciaal systeem ont-
worpen voor woningrenovaties waarbij 
de constructiehoogte van de vloeren 
laag moet zijn. Het toepassen van DEVI 
verwarmingsmatten vereist een hoogte 
van ongeveer  
12 mm, inclusief de topvloer. Het 
systeem kan worden geïnstalleerd op 
een bestaande tegelvloer, houten vloer 
(max. 100 W/m2) of betonvloer. 

Het verwarmingssysteem is bij uitstek 
geschikt voor ruimtes zoals de keuken 
en de badkamer, maar kan ook in elke 
andere ruimte worden toegepast in het 
kader van een renovatieproject.

Geïnstalleerd vermogen
Het geïnstalleerde vermogen per m² 
wordt op dezelfde wijze berekend als 
voor directe verwarming in betonvloe-
ren. Zie de betreffende paragraaf voor 
meer informatie. 

Productkeuze
Nadat het geïnstalleerde vermogen per 
m² is berekend, kan een keuze wor-
den gemaakt uit een van de volgende 
verwarmingselementen voor installatie 
onder de nieuwe vloer:

1.  Een DEVI verwarmingsmat  
100 W/m².

2.  Een DEVI verwarmingsmat  
150 W/m². 

3. Een DEVI verwarmingskabel  
met maximaal 10 W/m. 

Wanneer de vloerhoogte cruciaal is, 
raden we het gebruik van de verwar-
mingsmat aan. Omdat de mat slechts  
3-5 mm dik is (inclusief de tegellijm/het 
kleefmiddel) en deze rechtstreeks op 
de bestaande vloer wordt geïnstalleerd, 
zal de toename van de vloerhoogte  
minimaal zijn. De onderlaag van  
DEVI verwarmingsmatten is zelfklevend 
en maakt een snelle en eenvoudige 
installatie mogelijk.

Wanneer de vloerhoogte minder be-
langrijk is, raden we het gebruik van de 
DEVI kabels aan. Dit is vaak het geval 
wanneer de oude vloer wordt verwij-
derd voordat het nieuwe vloeropper-
vlak wordt aangebracht.

Bij toepassing van houten constructies 
onder of boven de verwarmingsmat, 
moet altijd gebruik worden gemaakt 
van de versie van 100 W/m². Zie de 
paragraaf “Verwarming onder houten 
vloeren” voor meer informatie over 
verwarming onder houten vloeren. 

Om optimaal comfort en rendement 
met het systeem te behalen, moet 
gebruik worden gemaakt van thermo-
staten met eenvoudige of intelligente 
timers - de DEVI Devireg 550. 

Installatie van DEVI verwarmingsmat-
ten
De totale dikte van de DEVI verwar-
mingsmat (inclusief tegellijm/kleef-
middel) bedraagt 3-5 mm, afhankelijk 
van het type. De matten hebben een 
breedte van 50 cm en de lengte vari-
eert van 1 tot 24 m. De onderlaag van 
de verwarmingsmat is zelfklevend en 
maakt een snelle en eenvoudige instal-
latie mogelijk.

Om de DEVI verwarmingsmat te instal-
leren, moet deze vanaf de ene wand 
worden uitgerold in de richting van de 
tegenoverliggende wand. Vervolgens 
moet de mat weer in de andere richting 
worden gelegd, waarbij de onderlaag 
van de verwarmingsmat moet worden 
doorgeknipt. (Let op: de kabel mag 
hierbij NIET worden doorgeknipt!) 

Deze procedure moet worden herhaald 
totdat het gehele oppervlak is bedekt 
met de mat.

Installatie van DEVI verwarmingska-
bels
Wanneer de vloerhoogte niet essenti-
eel is, kan gebruik worden gemaakt van 
DEVI verwarmingskabels van 10 W/m. 
De maximale h.o.h.-afstand bedraagt 10 
cm; hiermee worden  
koude zones op het vloeroppervlak 
voorkomen. De vloerhoogte zal  
10-30 mm bedragen.

Bij het installeren van DEVI verwar-
mingskabels raden we het gebruik van 
DEVI bevestigingsstrips aan. De DEVI 
bevestigingsstrips zijn zodanig ontwor-
pen dat de h.o.h.-afstand kan worden 
ingesteld op 2,5 cm, 5 cm,  
7,5 cm of 10 cm.

De minimale buigdiameter voor een 
verwarmingskabel is 6 keer de kabel-
doorsnede.

Het is ook mogelijk om de kabels recht-
streeks vast te zetten op draadmatten 
met een draaddikte van 1 mm en een 
maasgrootte van 20 x 20 mm. Deze 
mat wordt bevestigd op de bestaande 
vloer. De kabels kunnen ook op de mat 
worden bevestigd met behulp van een 
lijmpistool. 
Bij gebruik van een thermostaat met 
een vloersensor moet de sensor wor-
den beschermd door middel van een 
kunststof buis met een doorsnede van 
9 mm. Hoe groter de diameter van de 
buis, hoe gemakkelijker het is om de 
sensor te plaatsen. De buis moet aan 
het uiteinde worden afgedicht zodat er 
geen beton naar binnen kan dringen.
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Wanneer de kabel of verwarmingsmat 
op een bestaande houten vloer wordt 
geplaatst, moet u zich ervan verzekeren 
dat de constructie ook onder een zware 
belasting stabiel blijft. Wanneer de 
vloerverwarming wordt geïnstalleerd op 
een bestaande houten vloer moet een 
vochtwerende folie en isolerende platen 
worden aangebracht om eventuele 
vochtabsorptie en ongewenste warmte-
overdracht te voorkomen. 
Zie de paragraaf “Algemene installatiegids” 
voor meer informatie over de installatie. 

Vloeroppervlakken
Alle vloeroppervlakken zijn geschikt 
voor vloerverwarming, maar de kabels 
moeten worden afgedekt met een be-
tonlaag van minstens 20-25 mm als het 
afwerkingsmateriaal uit hout of kunst-
stof bestaat. Neem altijd contact op met 
de leverancier van de vloer in verband 
met het installeren van vloerverwar-
mingskabels en informeer naar de 
eisen ten aanzien van de te gebruiken 
lijmsoorten en dergelijke. 

Voorbeeld
Een badkamer van 6 m² moet worden 
gerenoveerd. Het bruikbare vloeropper-
vlak bedraagt 5 m². De vloer zal worden 
afgewerkt met tegels. Het DEVI systeem 
is het enige verwarmingssysteem in de 
badkamer. 

1) We selecteerden de DEVI  
DTIF-150 voor 5 m² met een totaal 
vermogen van 750 W/m². 

2) We selecteerden een thermostaat 
met gecombineerde vloer- en ruim-
tevoelers en een timerfunctie: de 
DEVIreg Touch. 

Vloerbedekking
Thermostaatvoeler
Zelfegaliserende  
gietmortel of tegellijm
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrip
Bestaande betonvloer

Gerenoveerde vloer of bestaande betonvloer - droge ruimtes

Tegels
Tegellijm
Thermostaatvoeler
Zelfegaliserende  
gietmortel of tegellijm
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrip
Bestaande betonvloer

Vloerbedekking
DEVI verwarmingsmat
Zelfegaliserende  
gietmortel
Thermostaatvoeler
Bestaande betonvloer

Gerenoveerde vloer of bestaande betonvloer - droge ruimtes

Dunne vloer op bestaande betonvloer - droge ruimtes

Tegels
Tegellijm
Zelfegaliserende giet-
mortel
DEVI verwarmingsmat
Thermostaatvoeler
Bestaande betonvloer

Dunne vloer op bestaande betonvloer - natte ruimtes

Vloerbedekking
Vochtwerende folie
DEVI verwarmingsmat
Zelfegaliserende  
gietmortel
Thermostaatvoeler
Bestaande tegelvloer
Bestaande betonvloer

Gerenoveerde dunne vloer op bestaande tegelvloer -  
droge ruimtes

Tegels
Tegellijm
DEVI verwarmingsmat
Zelfegaliserende  
gietmortel
Thermostaatvoeler
Bestaande tegelvloer
Bestaande betonvloer

Gerenoveerde dunne vloer op bestaande tegelvloer -  
natte ruimtes
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1.3 Vloerverwarming onder 
hout en laminaat

Het DEVI verwarmingssysteem kan 
worden geïnstalleerd onder verschil-
lende soorten houten vloerafwerking, 
zolang de installatievoorschriften 
worden opgevolgd. De elektronische 
thermostaten DEVIreg Touch of Devireg 
535 kunnen worden begrensd op een 
maximale vloertemperatuur. Dit zorgt 
ervoor dat de temperatuur van de 
vloerconstructie altijd voldoet aan het 
aanbevolen tolerantieniveau van de 
fabrikant van de vloerafwerking.

Geïnstalleerd vermogen
Het geïnstalleerde vermogen per m² 
wordt op dezelfde wijze berekend als 
voor directe verwarming in betonvloe-
ren. Bij het installeren van vloerverwar-
ming onder houten vloeren moet echter 
rekening worden gehouden met enkele 
beperkingen:

1. Het geïnstalleerde vermogen voor 
houten vloeren op vloerbalken mag 
niet hoger zijn dan 80 W/m².

2. Het geïnstalleerde vermogen voor 
houten vloeren op of onder een 
betonlaag mag niet hoger zijn dan  
100 W/m².

3. Het geïnstalleerde vermogen voor 
vloeren op een houten ondergrond 
mag niet hoger zijn dan 100 W/m².

4. Het geïnstalleerde vermogen voor 
vloeren met DEVI Reflect warmtere-
flecterende isolatieplaten mag niet 
hoger zijn dan 100 W/m2.

Wanneer het berekende geïnstalleerde 
vermogen hoger is dan 100 W/m² moet 
gebruik worden gemaakt van een aan-
vullend verwarmingssysteem om een 
behaaglijke temperatuur in de ruimte 
te garanderen.

Productkeuze
We adviseren een DEVI verwarmings-
kabel met een maximaal vermogen van 
10 W/m of een DEVI verwarmingsmat 
van 100 W/m2. 

Voor het regelen van de verwarming 
onder houten vloeren zijn de DEVIreg 
Touch of Devireg 535 de beste keuze. 
Deze thermostaten zijn beide uitgerust 
met ingebouwde ruimtevoelers voor 
het regelen van de temperatuur in de 
ruimte en vloervoelers die de vloertem-

peratuur begrenzen. De temperatuur 
van het vloeroppervlak mag niet hoger 
zijn dan 27 °C. De DEVIreg Touch/De-
vireg 535 is uitgerust met een extra 
veiligheidsfunctie waardoor het ver-
warmingssysteem wordt uitgeschakeld 
als de voeler uitvalt.

Installatie in beton of op houten vloeren
Bij installatie onder houten vloeren 
die in beton of op bestaande houten 
vloeren worden gelegd mag de opper-
vlaktetemperatuur van de houten vloer 
niet hoger zijn dan 27 °C. Daarom moet 
altijd gebruik worden gemaakt van een 
vloervoeler om de temperatuur van de 
vloer te regelen. 
De vloervoeler moet worden aangeslo-
ten op de elektronische thermostaat met 
de temperatuurbegrenzingsfunctie. 
We adviseren de DEVIreg Touch of Devi-
reg 535 voor toepassing in combinatie 
met houten vloeren.

Het maximaal geïnstalleerde  
vermogen mag niet hoger zijn dan 
100 W/m². 

Neem altijd contact op met de leve-
rancier van de houten vloer in verband 
met het installeren van vloerverwar-
ming en het gebruik van de juiste lijm-
soorten en dergelijke. De aanbevelin-
gen van de vloerfabrikant ten aanzien 
van de installatie van vloerverwarming 
onder houten vloeren moeten altijd 
worden opgevolgd.

Sommige leveranciers stellen specifieke 
eisen ten aanzien van de installatie en 
ingebruikname van een verwarmings-
systeem onder houten vloeren. Bijvoor-
beeld voorafgaand aan het leggen van 
de houten vloer:
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Vloerbedekking (hout)
Vochtwerende folie
Thermostaatvoeler
Gewapend beton
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrips
Isolerende en capillaire laag
Zandbed
Aarde

Betonvloer op grond – houten vloer

Vloerbedekking
DEVI verwarmingsmat
Zelfegaliserende gietmortel
Vochtwerende folie
Thermostaatvoeler
Bestaande houten vloer
Bestaande vloerconstructie

Gerenoveerde dunne vloer met houten constructie

• Het vloerverwarmingssysteem moet 
minimaal 3 weken ingeschakeld zijn.

• Het systeem moet gedurende 4 da-
gen op maximaal vermogen hebben 
gewerkt.

• Nadat de houten vloer is gelegd, 
moet de temperatuur van het beton 
lager zijn dan 18 °C.

• De vloertemperatuur moet tijdens 
de eerste week geleidelijk worden 
verhoogd.

 

Installatie met DEVICEU warmtereflec-
terende platen onder hout
DEVICEU warmtereflecterende isola-
tieplaten bieden de perfecte oplossing 
voor een snelle en eenvoudige instal-
latie van elektrische vloerverwarming 
onder houten vloeren. DEVI Reflect 
warmtereflecterende platen kunnen 

op betonvloeren of rechtstreeks op 
bestaande houten vloeren worden 
geïnstalleerd zonder extra voorberei-
dingen. Tegelijkertijd biedt DEVICEU de 
benodigde isolatie voor de ondervloer. 
De combinatie van een isolerende 
ondervloer en een warmtereflecte-
rend oppervlak zorgt voor een opti-
male warmtereflectie naar boven toe. 
Daardoor is er relatief weinig vermogen 
nodig om het gewenste verwarmings-

comfort en een snelle responstijd te 
bereiken. 
De vloerverwarming kan worden inge-
schakeld zodra de topvloer is gelegd. 
Het enige punt waarmee u rekening 
moet houden is dat de vloertempera-
tuur tijdens de eerste week geleidelijk 
moet worden opgevoerd.
DEVICEU bestaat uit een 12 mm dikke 
polystyreen plaat en een 1 mm dikke 
aluminium toplaag met een speciaal 
profiel. Afhankelijk van het gewenste 
verwarmingseffect wordt de verwar-
mingskabel in elke, elke tweede of elke 
derde kabeluitsparing aangebracht. 

De DEVICEU platen zijn snel en een-
voudig op maat te maken voor schuine 
hoeken met behulp van een decou-
peerzaag, zodat ook aan de randen van 
de ruimte een goede warmteverdeling 
kan worden bereikt. 

Parketvloer
Geluidsabsorberende mat
DEVI verwarmingskabels
DEVICEU
Bestaande vloerconstructie
Vochtwerende folie

Houten vloeren met warmtereflecterende platen
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Vloerbedekking (houten)
Thermostaatvoeler
DEVI verwarmingskabel
Kippengaas
Isolatie
Vochtwerende folie
Gewapend beton

Houten vloer op balken

Houten vloeren op vloerbalken
Wanneer verwarming wordt geïnstal-
leerd onder houten vloeren die door 
vloerbalken worden gesteund, mogen 
de kabels een vermogen van maximaal 
10 W/m hebben en mag het maximaal 
geïnstalleerde vermogen niet hoger 
zijn dan 80 W/m². De vloerverwarming 
onder vloeren op vloerbalken zal opti-
maal werken bij een tussenruimte van 
3-5 cm tussen de kabels en de vloerbe-
dekking. 

De verwarmingskabels worden ge-
installeerd op draadmatten dat aan 
de dwarsliggers wordt bevestigd. De 
draadmatten moeten zodanig worden 
geïnstalleerd dat de afstand tussen de 
matten en de onderzijde van het vloer-
oppervlak minstens 30 mm bedraagt. 

De verwarmingskabel mag niet recht-
streeks in contact komen met de isola-
tie en mag ook niet langdurig in aan-
raking komen met het houtwerk. De 
afstand tussen de kabel en de houten 
planken en vloerbalken moet minstens 
30 mm bedragen. Telkens wanneer de 
kabel een vloerbalk kruist moet er een 
pad worden gemaakt en dit pad moet 
worden afgedekt met metaal (d.w.z. 
aluminiumtape). 

In een pad mag zich nooit meer dan 
één kabel bevinden. De buigdiameter 
van de kabels moet minstens 6 keer de 
kabeldoorsnede zijn. De kabel moet 
aan de draadmat worden bevestigd 
met een onderlinge afstand van 30 cm. 

Typen vloeroppervlak
DEVI vloerverwarmingssystemen kun-
nen worden gebruikt in combinatie 
met alle bekende typen hout, zowel in 
de vorm van planken als laminaat. Het 
is wel belangrijk om hierbij de aanbe-
velingen van de fabrikant ten aanzien 
van de maximale vloertemperatuur 
nauwkeurig op te volgen.

Voor de dikte van de houten vloer 
geldt dat vloerverwarming enkel mag 
worden geïnstalleerd als:

1. De maximale dikte van zacht hout 
(dichtheid 400-600 kg/m³ 

 - bv. grenen) bedraagt 2 cm.
2. De maximale dikte van hard hout 

(dichtheid 600 kg/m³ 
 - bv. beuken, eiken) bedraagt 3 cm. 

Voorbeeld
Het berekende warmteverlies voor een 
keuken van 20 m² is 1100 W. Het bruik-
bare vloeroppervlak is slechts 15 m². De 
vloer bestaat uit hout op beton. 

1) Het totaal benodigde vermogen 
moet 30% hoger zijn:  
1100 W x 1,3 = 1430 W.

2) Kabel met een vermogen dat het 
dichtst in de buurt komt: DTIF-10, 
1500 W, 150 m.

3) Totaal geïnstalleerd vermogen per 
m²: 1500 W/15 m² = 100 W/m². 

 Dit is toegestaan voor vloerverwar-
ming onder een houten vloer.

4) Berekening van de onderlinge kabel-
afstand (hart op hart): 

 omdat de kabel een oppervlak tot 
15 m² moet bestrijken, bedraagt de 
berekende h.o.h.-afstand 15 m² x  
(100 cm/m) / (150 m) = 10 cm.

5) Geschikte thermostaat: de DEVIreg 
Touch.
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De juiste thermostaat
DEVI heeft een breed assortiment 
elektronische thermostaten ontwikkeld 
voor het regelen van de DEVI verwar-
mingssystemen. Elektronische thermo-
staten regelen de temperatuur snel en 
nauwkeurig. Met de juiste thermostaat 
bent u verzekerd van comfort én finan-
cieel voordeel. 

Bij het kiezen van een DEVI thermo-
staat moet u rekening houden met 
onderstaande punten.

Voelertype
1. Vloervoelers worden aanbevolen 

voor aanvullende verwarmingssyste-
men om een behaaglijke vloertem-
peratuur te waarborgen.

2. Ingebouwde ruimtevoeler wordt 
niet aanbevolen, maar kan even-
tueel in gevallen waar het DEVI 
vloerverwarmingssysteem de enige 
verwarmingsbron in de ruimte is of 
het verwarmingssysteem bedoeld 
is om de gehele ruimte te verwarmen, 
worden toegepast. 

3. Een combinatie van vloer- en 
ruimtevoeler wordt aanbevolen voor 
toepassingen waarbij de vloertem-
peratuur moet worden begrensd, 
maar het verwarmingssysteem wel 
is bedoeld voor totale ruimtever-
warming, bv. in geval van houten 
vloeren.

Installatie
DEVI thermostaten voor indoorsyste-
men zijn geschikt voor montage op of 
in de wand. Wanneer de thermostaat 
gebruikmaakt van een extern voeler-
type kan de thermostaat zowel in als 
buiten de ruimte worden gemonteerd. 
Dit is handig wanneer het niet de be-
doeling is dat de gebruiker de tempera-
tuur zelf instelt, bv. in hotels, scholen, 
en dergelijke.
Thermostaten met een ruimtevoeler of 
zowel een vloervoeler als een ruim-
tevoeler moeten altijd in de ruimte 
worden gemonteerd waar het verwar-
mingselement zich bevindt.

Relaistype
Alle DEVI thermostaten zijn uitgerust 
met een elektronisch stuurcontact. 
Zonder extra relais is de maximale 
belastbaarheid van elke thermostaat 
gelijk aan het totale vermogen van het 
verwarmingselement.  
Tenzij de thermostaat een relais scha-
kelt kan het maximaal vermogen als 
volgt worden berekend:
maximaal vermogen =  
voedingsspanning x relaisstroom. 
(Voorbeeld: 230 V x 16 A = 3680 W).

Klokthermostaten
De DEVI DEVIreg Touch is uitgerust met 
een intelligente timer, terwijl de  
Devireg 535 een eenvoudige timer heeft.

Het intelligente deel bestaat eruit dat 
de DEVIreg Touch automatisch detec-
teert wanneer de verwarming moet 
worden ingeschakeld om de door de 
gebruiker ingestelde temperatuur op 
het gewenste tijdstip te bereiken. Dit 
zal gedurende het jaar worden aan-
gepast, bijvoorbeeld op basis van de 
warmtecondities binnen een ruimte.

Doordat de Devireg 535 met een 
gewoon timersysteem is uitgerust zal 
deze de verwarming pas inschakelen 
op het door de gebruiker ingestelde 
tijdstip.

1.4 Algemene richtlijnen  en
 productkeuze
Onderstaande tabel kan worden gebruikt als een richtlijn voor het selecteren van 
het juiste verwarmingselement.

Gebruiksdoel Normaal
vermo-
gen/m²

Max.
vermo-
gen/m²

DEVI ver-
warmings-
kabel max.  

18 W/m

DEVI verwar-
mingskabel 

max. 10 W/m

DEVI 
verwar-

mingsmat 
100 W

DEVI 
verwar-

mingsmat 
150 W

Directe verwarming,  
nieuwbouw 70-120 150 X

Directe verwarming,  
renovatie of dunne vloeren 100-150 150 X X X

Accumulatie- verwarming 125-200 200 X

Randzoneverwarming 200-250 250 X

Verwarming onder houten 
vloeren

80-100 100 X X

Verwarming met Reflect platen 80-100 100 X

Verwarming onder houten 
vloeren of op vloerbalken 60-80 80 X

1 INDOOR VERWARMINGSSYSTEMEN
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Devireg 130-serie
Elektronische thermostaat (IP 30/16A) voor opbouwmontage, in 3 verschillende varianten:

 Devireg 130 Vloervoeler 15 - 35°C 
 Devireg 131 Ruimtevoeler 5 - 35°C
 Devireg 132 Ruimte- en vloervoeler 5 - 35°C 

Devireg 527 en Devireg 530-serie
Elektronische thermostaat (IP31/15A) voor inbouwmontage in ø 55 mm DIN montagedoos,
in 3 verschillende varianten:

 Devireg 527  Regeling op basis van proportioneel tijd/vermogen
   Wordt toegepast indien vloervoeler niet meer vervangen kan worden
 Devireg 530 Vloervoeler 15 - 35°C
 Devireg 531 Ruimtevoeler 5 - 35°C
 Devireg 532 Ruimte- en vloervoeler 5 - 35°C

Devireg 535
Elektronische klokthermostaat  (IP31/15A) inbouwmontage in ø 55 mm DIN montagedoos

 - Met ruimtevoeler 5 - 35°C en/of  vloervoeler: 5 - 45°C
 - Vorstbeveiliging
 - Foutaanwijzing
 - Vloertemperatuur bewaking
 - Keuze uit diverse klokprogramma`s

DEVIreg™ Touch
Elektronische klokthermostaat (IP21/16A) met touchscreen, voor inbouwmontage in ø 55 mm DIN montagedoos:

 -  Touchscreen
 - Eenvoudig bedienbaar en instelbaar
 - Compatibel met vele bestaande temperatuur voelers
 - Regelbereik 5 - 35°C en/of  5 – 45°C
 - Vorstbeveiliging
 - Foutaanwijzing
 - Vloer- en/of ruimtetemperatuur bewaking
 - Keuze uit diverse klokprogramma’s

DEVI Link
Volledig draadloos regelsysteem voor elektrische vloerverwarming

 - Full color touchscreen voor bediening tot 50 ruimtes
 - Veilige en betrouwbare 2-weg communicatie via 868 MHz
 - Centraal geplaatste unit voor het regelen van de sensoren en thermostaten in het hele huis
 - Intelligent en gemakkelijk te bedienen display met zelflerende/adaptieve regeling
 - Vele extra functies: vakantieplanning, instelbeperkingen per ruimte, temperaturen en
   inschakeltijden per ruimte
 - Vorstbeveiliging en foutaanwijzingen
 - Bewaking van vloertemperatuur, temperatuurzones vrij configureerbaar
 - ook ideaal bij gebruik van ruimtes met grote elektrisch verwarmde oppervlakten;
   geen relaisschakelingen benodigd

Overzicht thermostaten indoor verwarmingssystemen
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1.5 Spiegelverwarming
In de meeste badkamers wordt vaak 
onvoldoende geventileerd. Als ge-
volg daarvan ontstaat vaak al na 
kort gebruik van douche of bad een 
overschot aan warme, vochtige lucht. 
Deze vochtige lucht slaat vervolgens 
snel neer op koudere oppervlakken in 
dezelfde badkamer. Dit is als eerste op 
de spiegel in de badkamer te merken 
omdat deze beslaat. Condens is nooit 
prettig maar zeker op een spiegel erg 
onpraktisch.

Met elektrische spiegelverwarming 
is op eenvoudige wijze een condens-

vrije spiegel te realiseren. Door de 
spiegel aan de achterzijde van een 
verwarmingfolie te voorzien wordt 
de oppervlaktetemperatuur van de 
spiegel verhoogd zodat er geen con-
densvorming ontstaat. De DEVI MHF 
spiegelverwarming heeft de volgende 
eigenschappen: 

- Robuuste, zelfklevende verwarmings-
  folie 
- Slechts 0,8 mm dun
- Absoluut veilig door extra isolatie
- Dichtheidsklasse IP 44

DEVI heeft keuze uit drie verschillende 
afmetingen elektrische spiegelver-
warming. Bij grotere maten spiegels 
kunnen eenvoudig meerdere spiegel-
verwarmingsfolies worden gebruikt. De 
spiegelverwarmingsfolies moeten op 
230 V en bij voorkeur via de bediening-
schakelaar voor de verlichting worden 
aangesloten.

Vermogen (W) Afmetingen (cm)

17,5 27,4 x 35,8

40 41,0 x 52,4

70 70,8 x 52,4

MHF spiegelverwarming

Ondergrond Vermogen Type Kabel / matten Afmetingen

Tegels en plavuizen

100 W/m2 DTIF-100
Zelfklevende, losse matten

0,5 tot 12m2

150 W/m2 DTIF-150 0,5 tot 12m2

10 W/m DEVIflex-10 Losse kabel 2 tot 210 m

18 W/m DEVIflex-18 Losse kabel 7 tot 170 m

Houten vloeren en laminaat

100 W/m2 DTIF-100 Zelfklevende, losse matten 0,5 tot 12m2

10 W/m DTIF-10 Losse kabel 20 tot 70 m

10 W/m DTIE-10
Losse kabel voor Drywood 

systeem (in combinatie met 
DEVIcell)

10 tot 200 m

Losse matten en kabels:

Ondergrond Vermogen Type Kabel / matten Afmetingen

Tegels en plavuizen 150 W/m2 DTIF-15 Matset met Devireg Touch 
regeling

Complete sets matten en kabels met regeling:
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2 OUTDOOR: GROND- EN DAKSYSTEMEN

2.1 Algemene informatie
DEVI grond- en dak verwarmingssys-
temen (hieronder ontdooisystemen 
genoemd) dienen ter voorkoming van 
sneeuw- of ijsvorming op plaatsen 
waar dat niet gewenst is

Veiligheid
Het DEVI ontdooisysteem dient om de 
veiligheid te verhogen – voor men-
sen, voertuigen en gebouwen – door 
middel van veilige wandel- en rijpaden 
tijdens de winter en het beperken van 
schade aan gebouwen.

Flexibel systeem
Het DEVI ontdooisysteem functio-
neert prima met de meeste gangbare 
afdekmaterialen zoals asfalt, beton en 
tegels. Het is bovendien geschikt voor 
het vorst- en sneeuwvrij houden van 
elke type dakconstructie, dakgoten, 
afvoerpijpen en kilgoten.

Automatisch
Het DEVI ontdooisysteem werkt volle-
dig automatisch. Het systeem detec-
teert automatisch de noodzaak tot 
ontdooien en schakelt de verwarming 
automatisch in en uit.

Een zuinig alternatief
De DEVI Devireg 850 thermostaten met 
geavanceerde vochtsensoren zorgen 
voor optimale resultaten met het laagst 
mogelijke energieverbruik. De instal-
latiekosten en operationele kosten van 
het DEVI ontdooisysteem zijn laag als 
rekening wordt gehouden met de pre-
ventieve voordelen van het systeem. Zo 
is het bijvoorbeeld niet meer nodig om 
sneeuw te schuiven of zout te strooien. 
Bovendien wordt bespaard op de 
reparatiekosten die het gevolg zijn van 
schade door ijs, sneeuw en zout.

Tevens wordt vaak een laag- en hoog 
vermogenschakeling toegepast. Hier-
voor zijn 2 redenen:
1. Ter voorkoming van materiaalspan-
ning in het wegdek (opstarten van het 
verwarmingssysteem)
2. Laag vermogen als basis minimum 
wegdektemperatuur en hoog vermo-
gen bij detectie van sneeuw en ijs

Comfort
Dankzij het DEVI ontdooisysteem wordt 
het gebied altijd vorst- en sneeuw-
vrij gehouden, zodat uitgebreid zout 
strooien, sneeuwschuiven of vorstscha-
de wordt voorkomen.
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2.2 Grondsystemen
Op de grond wordt het DEVI ont-
dooisysteem het meest toegepast bij 
parkeerterreinen, opritten, bestrating, 
buitentrappen, laadperrons en brug-
gen.

Geïnstalleerd vermogen
Bij het berekenen van het benodigde 
vermogen (W/m²) van een ontdooisys-
teem moet rekening worden gehouden 
met een aantal punten:

1. De plaats waar het systeem moet 
worden geïnstalleerd - geografische 
locatie en specifieke toepassing.

2. De eisen waaraan het systeem moet 
voldoen, bv. de periode dat het ont-
dooisysteem moet worden gebruikt.

Het nominale geïnstalleerde vermogen 
voor Nederland is bijvoorbeeld  
200-250 W/m². Voor Rusland is dit  
echter 250-500 W/m². 

Op plaatsen zoals bruggen en laad-
perrons worden de kabels zowel van 
bovenaf als van onderen blootgesteld 
aan koude weersomstandigheden en 
wind. Op dergelijke plaatsen moet het 
vermogen met maximaal 50% worden 
verhoogd om compensatie te bieden 
voor de extra hoeveelheid kou. Het is 

daarom ook aan te raden om geschikt 
isolatiemateriaal onder de kabels aan 
te brengen om warmteverlies naar 
onderen tot een minimum te beperken. 
Wanneer het niet mogelijk is om de 
ondergrond van de verwarmingskabels 
te isoleren, adviseren we een vermogen 
van 300-500 W/m².

Typisch geïnstalleerd vermogen van di-
verse grondtoepassingen zijn te vinden 
in onderstaande tabel.

Oppervlak Gemiddeld benodigd vermogen

Parkeerterreinen 200-250 W/m²

Opritten 200-250 W/m²

Bestrating 200-250 W/m²

Buitentrappen, geïsoleerd 200-250 W/m²

Laadperrons, geïsoleerd 200-250 W/m²

Bruggen, geïsoleerd 200-250 W/m²

Buitentrappen, niet geïsoleerd 300-375 W/m²

Laadperrons, niet geïsoleerd 300-375 W/m²

Bruggen, niet geïsoleerd 300-375 W/m²

Relevante buitentemperatuur Vermogen op de grond Vermogen op hellingen, bruggen 
(niet geïsoleerd)

-10 °C 200 W/m² 250 W/m²

-15 °C 250 W/m² 300 W/m²

-20 °C 300 W/m² 350 W/m²

-25 °C 350 W/m² 400 W/m²

-30 °C 400 W/m² 450 W/m²

-35 °C 450 W/m² 500 W/m²

-40 °C 500 W/m² 550 W/m²

Hieronder worden de algemene richtlijnen voor het bepalen van het vermogen van de installatie gegeven.

Voor de meeste toepassingen in zand en beton wordt gebruik gemaakt van kabels van het type DTCE-30 of de matuitvoering 
DTCE-250 en DTCE-300. Voor toepassingen in asfalt dient gebruik te worden gemaakt van de speciale kabel DSVK-25 of de 
matuitvoering DTIK-300. 
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Het geïnstalleerde vermogen moet 
hoger zijn als:

1. De installatie wordt geplaatst in een 
gebied met veel wind gedurende de 
winter Een windsnelheid van  
10 m/s zorgt voor een extra relatieve 
temperatuurverlaging van ongeveer 
5 °C. Hoe hoger de windsnelheid, 
hoe hoger de temperatuurverlaging. 

2. De installatie wordt geplaatst op een 
hooggelegen geografische locatie. 
We raden aan om 50 W/m² toe te 
voegen voor elke 1000 m voor loca-
ties op een hoogte meer dan 1000 m 
boven zeeniveau.

3. Het gebied wordt gekenmerkt door 
aanzienlijke sneeuwval. Bij een hoe-
veelheid sneeuw die vergelijkbaar is 
met 6,3 mm water per 6 uur, of meer, 
moet 50 W/m² extra worden bere-
kend.

Producten voor grondtoepassingen
Voor ontdooitoepassingen kan gebruik 
worden gemaakt van DEVI verwar-
mingskabels met een minimaal vermo-
gen van 17 W/m. Voor toepassingen 
in asfalt adviseren we het gebruik van 
DEVI DVSK. 

Voor het regelen van het systeem moet 
gebruik worden gemaakt van de Devi-
reg 850 met een grondsensor. 

Installatie onder asfalt
Voor asfalt wordt meestal een van de 
volgende twee installatiemethoden 
toegepast:

1. De kabels worden afgedekt met 
zand of beton voordat het asfalt 
wordt aangebracht. Voordat het 
asfalt wordt aangebracht, wordt een 
dunne laag zand of beton (minstens 
2 cm) aangebracht om de boven-
zijde van de kabels af te dekken en 
te beschermen tegen de warmte van 
het asfalt. Laat het asfalt afkoelen 
tot een temperatuur van 130-140 °C 
alvorens dit aan te brengen.

 
Voor een dergelijke installatie advise-
ren we een DEVI kabel zoals de DTIP of 
de DSIG. 
 
2. Asfalt wordt rechtstreeks aange-

bracht op de kabels of matten.

DEVI adviseert het gebruik van DEVI 
verwarmingskabels of verwarmings-
matten DSVK voor installatie in asfalt, 
omdat deze kortstondig temperaturen 
tot 240 °C kunnen verdragen. 

Bij gebruik van dit type kabel is het niet 
nodig om de kabel eerst af te dekken 
met zand. Dit bespaart tijd en installa-
tiekosten. Om de kabels niet te beschadi-
gen, mogen hierop geen zware machines 
(walsen of asfalteringsmachine) worden 
gebruikt.

Het asfalt moet minimaal 5 cm dik zijn, 
gemeten vanaf de bovenzijde van de 
DEVI verwarmingskabels.

Voor en na het asfalteren moeten de 
kabelweerstand en de isolatieweer-
stand door een elektricien worden 
gemeten.

Asfalt, één van meer-
dere lagen
Zand
DEVI verwarmings-
kabel
DEVI bevestigings-
strip
Isolatie
Onderlaag van steen-
slag
Aarde

Asfalt (met isolatie)

Asfalt, één van meerdere 
lagen
Zand
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrip
Onderlaag van steenslag

Aarde

Asfalt

Zacht asfalt

Zacht asfalt
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrip
Onderlaag van steenslag
Aarde
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Installatie onder betontegels
Let er bij het installeren van verwar-
mingskabels onder tegels goed op dat 
de kabels niet worden beschadigd.

Het oppervlak moet geheel vlak zijn 
en vrij van stenen of andere scherpe 
voorwerpen. Eventuele gaten moeten 
worden opgevuld.

De verwarmingskabels moet dicht 
onder de tegels worden geïnstalleerd, 
meestal in een laag zand (2-3 cm).

Installatie onder beton
Het installeren van DEVI verwarmings-
kabels of -matten is vergelijkbaar met 
de procedure voor tegels of asfalt.

De kabels moeten stevig worden 
vastgezet met DEVI bevestigingsstrips 
(die aan de betonwapening kunnen 
worden bevestigd), zodat ze niet 
verschuiven wanneer het beton wordt 
aangebracht. Het beton moet de kabels 
volledig bedekken zonder luchtblazen.
Het betonmengsel mag geen scherpe 
steentjes bevatten, omdat deze de 
kabels kunnen beschadigen. Het beton 
moet 30 dagen uitharden voordat het 
verwarmingssysteem wordt ingescha-
keld.

Voor en na het aanbrengen van het be-
ton moeten de kabelweerstand en de 
isolatieweerstand door een elektricien 
worden gemeten. Op plaatsen waar de 
verwarmingskabels dwars over uitzet-
voegen lopen, mogen de kabels niet 
worden blootgesteld aan mechanische 
spanning met betrekking tot bewegin-
gen in de constructie.

Parkeerterreinen
Gewoonlijk is een parkeerterrein een 
groot oppervlak waar een snelle ont-

dooiing noodzakelijk is. Het installeren 
van een ontdooisysteem biedt diverse 
voordelen. Het reageert snel en efficiënt 
op sneeuw en blijkt een uitstekend pre-
ventief middel tegen ijsvorming. Het pro-
bleem met het verwijderen van sneeuw 
van bezette parkeerplaatsen wordt geëli-
mineerd en bovendien kan het volledige 
parkeerterrein worden benut. 

Voor een effectief gebruik van een 
dergelijk ontdooisysteem moet gebruik 
worden gemaakt van een Devireg 850  
thermostaat en een DEVI verwarmings-
kabel of -mat. De verwarmingskabels en 
-matten dienen te worden gemonteerd 
op het bewapeningsnet van 150 mm x 
150 mm. De betondekking bovenop de 
kabels dient minimaal 2 cm en maximaal 
5 cm te zijn.

Voorbeeld
Op een parkeerterrein van 150 m² moet 
een ontdooisysteem worden geïnstal-
leerd. 
Voor deze toepassing selecteerden we 
een DEVI DSIG-20 en een geïnstalleerd 
vermogen van 250 W/m², wat voldoen-
de is voor de klimaatomstandigheden.

1) Berekening van het totaal  
benodigde vermogen:  
150 m² x 250 W/m² = 37,5 kW. 

2) Kabel(s) met een vermogen dat het 

dichtst in de buurt komt: voor deze 
toepassing zijn de 12 DEVI DSIG 
verwarmingskabels van 3175 W, 158 
m, 400 V. 

 In totaal komt dit uit op 38,1 kW.

Als de installatie is uitgerust met een 
ster-driehoekschakeling moet het aantal 
kabels deelbaar zijn door 3 of de belas-
ting gelijkmatig worden verdeeld over 
3 fasen. Dit zorgt voor een gelijkmatige 
belasting van de fasen.

3) Berekening van de onderlinge  
kabelafstand (hart op hart): 

H.o.h. = 20 W/m x 100 cm/m = 8 cm
                     250 W/m²

Wanneer de kabels worden vastgezet 
met behulp van DEVI bevestigingsstrips-
moet de onderlinge kabelafstand 7,5 cm 
zijn.

4) Geschikte thermostaat: 
 We kozen voor de DEVI Devireg 850 

vanwege de grootte van het oppervlak. 

Beton (kabels op beton)

Gewapend beton
DEVI verwarmings-
kabel
DEVI bevestigings-
strips
Beton
Onderlaag van 
steenslag
Aarde

Betontegels

Betontegels
Zand
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrips
Onderlaag van steenslag

Aarde

Beton (kabels op zand)
Gewapend beton 
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrips
Zand
Onderlaag van steenslag

Aarde
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Opritten
Een van de grote voordelen van een 
ontdooisysteem is het feit dat oprit-
ten altijd vorst- en sneeuwvrij worden 
gehouden waardoor deze dag en nacht 
goed te gebruiken zijn. Dit is met name 
belangrijk in speciale omstandigheid 
waarbij een vrije doorgang noodzake-
lijk is voor ambulances en andere typen 
voertuigen.
 
Voor het installeren van een ontdooi-
systeem onder een oprit bestaan er 
twee opties:
 
1. Het gehele oppervlak bedekken met 

verwarmingskabels of -matten.
2. Enkel het wielspoor bedekken.

Voor alle belangrijke rijzones met inten-
sief verkeer raden we de eerste optie 
aan. Het verwijderen van de sneeuw 
en ijsafzetting die kunnen voorkomen 
bij toepassing van de tweede optie kan 
lastig zijn.

De tweede optie is geschikt voor min-
der belangrijke zones, zoals opritten 
naar particuliere garages. Wanneer de 
rijzone een helling heeft, adviseren we 
om het gehele oppervlak te bedekken 
met verwarmingskabels of -matten. 

Bij het installeren van een ontdooisys-
teem op steile hellingen kan het nodig 
zijn om onderaan de helling te zorgen 
voor een goede afwatering voor het 
smeltwater. Ook het afwateringssys-
teem moet worden beschermd tegen 
ijsafzetting.

Op- en Afritten voor normaal gebruik 
zijn voldoende verwarmd met rijspoor-
verwarming. Bij afwijkende op- of 
afritten zoals: ziekenhuizen, overige 
gebouwen gezondheidszorg, openbare 
gebouwen, laadkuilen etc. wordt vlak-
verwarming aanbevolen. Zie hiervoor 
ook het schema bij hoofdstuk 6: Instal-
latie richtlijnen.

Voorbeeld
In dit voorbeeld hebben gekozen voor 
een middelgrote oprit met een lengte 
van 10 m en een breedte van 2 m. De 
kabels moeten worden geïnstalleerd 
onder de twee wielsporen, die beide 
0,5 meter breed zijn. 

Voor deze toepassing bedraagt het 
geïnstalleerde vermogen 250 W/m² en 
is de DEVI DSIG kabel gebruikt.

1) Berekening van de oppervlakte waar 
de kabel moet worden geïnstalleerd: 

 10 m x 0,5 m x 2 = 10 m²

2) Berekening van het totale vermogen 
voor het oppervlak:  
10 m² x 250 W/m² = 2500 W.

3) Geschikte kabel: DEVI DSIG  
verwarmingskabel, 2520 W, 126 m.

4) Berekening van de onderlinge  
kabelafstand (hart op hart): 

10 m² x 100 cm/m = 7,9 cm
126 m

Wanneer de kabels worden vastgezet 
met behulp van DEVI bevestigingsstrips-
moet de onderlinge kabelafstand 7,5 cm 
zijn.

5) Geschikte thermostaat: omdat het 
oppervlak vrij klein is, kozen we voor 
de Devireg 330 thermostaat met 
temperatuurvoeler. 

Bestrating
Een ontdooisysteem kan zorgen voor 
een veilig wandelgebied voor voet-
gangers. Behalve het sneeuwvrij 

houden van voetgangersgebieden 
zorgt het ontdooisysteem ook voor een 
schone toegang naar alle winkels.
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Buitentrappen
Een ontdooisysteem kan worden toege-
past als een efficiënt preventief middel 
tegen gladde en gevaarlijke trappen.

We raden aan om buitentrappen te iso-
leren wanneer deze aan de onderkant 
open zijn en aan kou worden blootge-
steld. In geval van een massieve trap is 
isolatie echter niet nodig.

Het vermogen/m² in trappen moet 
altijd hoger zijn dan het vermogen/m² 
in het gebied net voor de trap. Als dit 
niet het geval is, kunnen er ongelukken 
gebeuren doordat het gebied voor de 
trap vrij van ijs is terwijl de traptreden 
glad zijn.

Bij het berekenen van de kabellengte 
voor een traptoepassing moet ook 
rekening worden gehouden met het 
extra stuk kabel dat nodig is om steeds 
naar de volgende trede te gaan.

De kabels worden in gelijkmatige 
lussen over alle treden heen en weer 
geleid. 

Wanneer de verwarmingskabels niet 
worden geïnstalleerd op het opstaande 
deel van de treden moet de eerste kabel-
lus zo dicht mogelijk vanaf de rand van 

de trede (5 cm) worden gelegd om een 
efficiënte ontdooiing te garanderen.

Bij het installeren van de kabels moe-
ten alle steentjes of scherpe voorwer-
pen van het oppervlak worden verwij-
derd om beschadiging van de kabels te 
voorkomen. 

Voor trappen met een standaard diepte 
van de trede wordt voor de verwar-
ming 2 slagen met kabels van 30 W/m 
toegepast. In onderstaand voorbeeld 
worden 4 slagen toegepast ivm. die-
pere treden.

De kabels worden rechtstreeks op het 
beton geïnstalleerd en moeten worden 
afgedekt met een betonlaag van 3-5 cm. 

Voorbeeld
We hebben een voorbeeld van een trap: 
12 treden met een diepte van 0,32 m, 
een hoogte van 0,17 m en trapbreedte 
van 1,00 m.

Bij gebruik van een DSIG-18 verwar-
mingskabel en een benodigd vermo-
gen van 250 W/m² is de h.o.h.-afstand:

h.o.h. = 18 W/m x 100 cm/m = 7,2 cm
                  250 W/m²

Omdat elke trede 0,32 m diep is, is er 
ruimte voor 4 kabelsporen op elke 
trede, wat neerkomt op 4 m kabel per 
trede.

4 m kabel x 12 (treden) = 48 m kabel 
plus de kabellengte aan de voorzijde 
van elke trede: 12 x 0,17 m = 2 m.

Dit komt uit op een totaal van 50 m ka-
bel, en daarom is een DEVIflex-18 kabel, 
935 W en 52 m, geschikt. 

Het totale oppervlak van de trap is: 
12 x 1 m x 0,32 m = 3,84 m² 

Het geïnstalleerde nominale vermogen 
is dus: 
935 W/3,84 m² = 244 W/m²

Als er nog een stuk kabel overblijft, 
moet deze worden geïnstalleerd in het 
gebied vlak voor de trap.

Om maximale veiligheid te creëren, is 
het belangrijk dat de verwarmingska-
bel zo dicht mogelijk tegen de voor-
rand van de trede wordt geplaatst.
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Laadzones
Laadzones moeten veilig zijn en moe-
ten daarom ijs- en sneeuwvrij zijn. Het 
DEVI ontdooisysteem verlaagt de kans 
op ongelukken en zorgt ervoor dat het 
werk altijd door kan gaan.

Laadperrons zijn meestal open en zijn 
daarom gevoeliger voor koude weers-
omstandigheden. 
We raden aan om alle laadzones en 
laadperrons goed te isoleren om neer-
waarts warmteverlies te voorkomen. 
Wanneer het niet mogelijk is om het 
gebied onder een laadzone te isoleren, 
moet het vermogen per m² worden 
verhoogd tot 300-400 W/m².
Voor laadzones wordt vlakverwarming 
aanbevolen i.v.m. laad- en losactivitei-
ten om de vrachtwagens heen.

Voorbeeld - laadzones
Het DEVI ontdooisysteem moet worden 
geïnstalleerd in een niet-geïsoleerde 
laadzone van 2,5 m x 15 m. 

1) Productkeuze en benodigd vermo-
gen per m²: de benodigde kabel is 
een DEVI DSIG-20 kabel en het geïn-
stalleerde vermogen is  
350 W/m².

2) Berekening van het oppervlak:  
2,5 m x 15 m = 37,5 m²

3) Berekening van het totaal benodig-
de vermogen:  
37,5 m² x 350 W/m² = 13.125 W.

4) Geschikte kabel: drie DEVI DSIG-20 
kabels, 4575 W, 229 m, 400 V werden 
gekozen voor deze installatie.

5) Berekening van de totale kabelleng-
te die moet worden geïnstalleerd:  
3 x 229 m = 687 m. 

6) Berekening van de onderlinge kabel-
afstand (hart op hart): 

h.o.h. = 37,5 m² x 100 cm/m = 5,5 cm
                        687 m

Wanneer de kabels worden vastgezet 
met behulp van DEVI bevestigingsstrips-
moet de onderlinge kabelafstand 5,0 cm 
zijn.

Bruggen
Bruggen zijn nog gevoeliger voor kou-
de weersomstandigheden dan laadzo-
nes omdat ze bijna altijd open zijn. Dit 
zorgt voor een aanzienlijke verlaging 
van het effect van de verwarmingska-
bels, zodat de onderkant van bruggen 
altijd goed geïsoleerd moeten worden. 
Wanneer dit niet mogelijk is, moet het 
vermogen per m² worden verhoogd tot 
300-400 W/m².

De Devireg 850 thermostaat en de DEVI 
verwarmingskabel voor 400 V zal in de 
meeste gevallen de beste keuze zijn 
voor een ontdooisysteem voor bruggen.

De verwarmingskabels mogen nooit 
dwars over de koppeldelen van een 
brug worden gelegd.
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2.3 Daksystemen
Het DEVI ontdooisysteem voor het ijs- 
en sneeuwvrij houden van daken en 
dakgoten kan worden geïnstalleerd bij 
vrijwel elk type dakconstructie waar-
bij het nodig is om de ophoping van 
smeltwater in dakgoten te voorkomen 
en schade aan constructies zoals bevro-
ren gevels en daken te beperken.

Het ontdooisysteem moet worden 
geïnstalleerd langs de dakrand of op 
plaatsen waar een risico bestaat op 
opeenhoping van ijs of sneeuw. In 
dakgoten en afvoerpijpen kan schade 
worden voorkomen door een efficiënte 
en onbelemmerde afvoer van smeltwa-
ter, wat tevens een vereiste is om het 
systeem goed te laten werken. 

Elektronische DEVI thermostaten 
zorgen voor optimale resultaten met 
het laagst mogelijke energieverbruik. 
Om dit te bereiken, worden de weers-
omstandigheden uiterst nauwkeurig 
bewaakt door voelers en thermostaten, 
zodat de verwarming automatisch 
steeds op het juiste moment wordt in- 
en uitgeschakeld. 

Het systeem is met name geschikt voor 
dakconstructies, dakgoten en afvoerpij-
pen en kilgoten.

Benodigd vermogen
Bij het bepalen van het benodigde 
vermogen (W/m2) voor een ontdooi-
systeem voor een dak moet rekening 
worden gehouden met de betreffende 
dakconstructie en de lokale weersom-
standigheden.

In het algemeen zijn alle daken te ver-
delen in twee categorieën:

1. Een koud dak Een koud dak is een 
goed geïsoleerd dak met een laag 
opwaarts warmteverlies. Een koud 
dak zal met name ijsvorming veroor-
zaken in de periode dat de zon de 
sneeuwformaties op het dak doet 
smelten.

 
2. Een warm dak Een warm dak is niet 

goed geïsoleerd en/of de zolder wordt 
gebruikt als leefruimte. Warme daken 
doen de sneeuw gedeeltelijk smelten, 
waarna het smeltwater omlaag stroomt 
naar de rand van het dak en hier vervol-
gens bevriest.

Voor warme daken moet het nominale 
geïnstalleerde vermogen daarom ho-
ger zijn dan voor koude daken. Dit zal 
zorgen voor een goed rendement, ook 
bij lage temperaturen. 

Voor daktoepassingen worden kabels 
met een vermogen van 18-30 W/m ge-
bruikt. Wanneer de kabels op een dak 
worden geïnstalleerd met behulp van 
een smeltbaar materiaal mag het nomi-
nale vermogen van de verwarmingska-
bel niet hoger zijn dan 20 W/m.

Het benodigde vermogen per m² is 
vergelijkbaar met dat van grondtoepas-
singen.

Voor dakgoten die langs de rand van 
een koud dak lopen, is gewoonlijk 30-
40 W/m vereist. Voor warme daken is 
40-50 W/m voldoende. Om voor deze 
toepassingen het minimaal benodigde 
vermogen, of soms een hoger vermo-
gen, te realiseren, kunnen 2 of 3 DEVI 
kabels worden gebruikt.

Zie onderstaand schema voor meer 
informatie.

Oppervlak Koud dak Warm dak Max. vermogen Kabelvermogen

Kilgoot, dakoppervlak 200-250 W/m² 250-300 W/m² 300 W/m² 15-25 W/m

Afvoerpijpen,  
kunststof dakgoten 30-40 W/m 40-50 W/m 50 W/m 15-25 W/m

Afvoerpijpen,  
metalen dakgoten 30-40 W/m 40-50 W/m 100 W/m 15-25 W/m

Afvoerpijpen,  
houten dakgoten 30-40 W/m 40 W/m 40 W/m 15-25 W/m
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Dakgoten en afvoerpijpen
De kabel wordt net zo vaak langs de 
goot heen en weer geleid als nodig is 
om het vereiste vermogen te behalen.
Gewoonlijk is twee kabellengtes (heen 
en terug) voldoende.

Bij verwachte buitentemperaturen bo-
ven 0 °C hebt u het volgende nodig:

1 kabellengte in een dakgoot die is 
bevestigd aan een koud dak;
2 kabellengtes in een dakgoot die is 
bevestigd aan een warm dak.

Als de verwachte buitentemperatuur 
lager is dan 0 °C hebt u het volgende 
nodig:
2 kabellengtes in een dakgoot die is 
bevestigd aan een koud dak;
3 kabellengtes in een dakgoot die is 
bevestigd aan een warm dak.

De verwarmingskabels kunnen op 
verschillende manieren in dakgoten 
en afvoerpijpen worden geïnstalleerd, 
maar in de meeste gevallen wordt één 
kabel gebruikt voor zowel de dakgoten 
als de afvoerpijpen.

De verwarmingskabels moeten in de 
dakgoten worden bevestigd door mid-
del van afstandsklemmen met de juiste 
onderlinge afstand (h.o.h.-afstand). 
Bij afvoerpijpen wordt een 5 mm dik 
koord in de pijp gehangen waaraan de 
afstandsklemmen vervolgens worden 
bevestigd.

Als de kabel niet langer dan 10 m is, is 
gebruik van het koord niet nodig. De 
kabel moet worden beschermd tegen 
de scherpe randen van de afvoerpijp.

Wanneer voor daktoepassingen een 
zelfbegrenzende kabel (DEVI iceguard 
SLIG) wordt gebruikt, is het meestal vol-
doende om 1 m kabel te gebruiken per 
1 m dakgoot en afvoerpijp. Bij gebruik 
van zelfbegrenzende verwarmingska-
bels is het niet nodig om een koord in 
de afvoerpijp te gebruiken als de af-
voerpijp niet langer is dan 20 meter. De 
kabel moet worden beschermd tegen 
de scherpe randen van de afvoerpijp.

Voorbeeld
Onderstaand voorbeeld heeft betrek-
king op een kunststof dakgoot met 
een lengte van 15 m die eindigt in een 
afvoerpijp van 4 m.

1) Berekening van de benodigde kabel-
lengte: 2 kabellengtes in de dakgoot 
komt neer op

2 x (15 m + 4 m) =
34 m kabel.

2) Geschikte kabel: 
 we hebben gekozen voor een DEVI 

DTIE-30, 1020 W, 34 m. Door de 
kabel dubbel te vouwen zijn we in 
staat om zowel de dakgoot als de 
afvoerpijp te voorzien van een geïn-
stalleerd vermogen van 60 W/m.

Om de kabel in de juiste positie in de 
dakgoot te houden, moeten afstands-
klemmen worden gebruikt. De kabel 
moet worden beschermd tegen de 
scherpe randen van de afvoerpijp.

3) Geschikte thermostaat:
 een Devireg 610 met een buitenvoe-

ler is geschikt voor deze installatie.

Kilgoten
Het installeren van verwarmingskabels 
in kilgoten is met name van toepassing 
bij grotere gebouwen. De verwarmings-
kabel wordt langs de goot heen en weer 
geleid totdat het juiste vermogen per 
m2 is bereikt, op vergelijkbare wijze als 
voor grondtoepassingen.

Voor het bevestigen van de kabel in de 
kilgoot raden we het gebruik van DEVI 
bevestigingsstrips aan en voor het be-
vestigen van de kabel aan de metalen 
ketting in de afvoerpijp zijn de DEVI 
kunststof kabelklemmen zeer geschikt.
De bevestigingsstrip wordt bevestigd 
door middel van hotmeltlijm of silico-
nenlijm.
In het midden van de kilgoot bevinden 
zich vaak meerdere afvoerpijpen. Wan-
neer slechts een korte kabellengte door 
de afvoerpijp wordt geleid, moeten 
afstandsklemmen worden gebruikt om 
te voorkomen dat de kabeldelen elkaar 
niet kruisen. De kabels mogen elkaar 
nooit raken.

Als de kabel helemaal tot onder aan 
de afvoerpijp loopt (meer dan 10 m), 
moet hij worden ondersteund door een 
koord dat vanaf de bovenkant van de 
pijp omlaag hangt.
De haak of steunbalk van het koord 
mag nooit boven op de kabels in de 
dakgoot worden geplaatst.

Voorbeeld
Onderstaand voorbeeld heeft betrek-
king op een kilgoot met een lengte 
van 10 m x 0,30 m die eindigt in een 
kunststof afvoerpijp van 3 m.

We hebben gekozen voor een DEVI-
flex-18 verwarmingskabel en willen een 
installatie met een vermogen van 250 
W/m2 realiseren.

1) Berekening van het installatieopper-
vlak: Het installatieoppervlak voor 
de kabel bedraagt:

10 m x 30 cm = 3 m²

2) Berekening van het totaal benodigde 
vermogen:

250 W/m² x 3 m² = 750 W

Daarnaast is er nog de verwarmingska-
bel voor de afvoerpijp:

3 m = 3 m x 30 W/m = 60 W
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Dit komt neer op een totaal vermogen 
van

750 W + 60 W = 810 W

3) Geschikte kabel: voor dit voorbeeld 
is de DTCE-30, 830 W, 27 m uit het 
DEVI kabelassortiment het meest 
geschikt.

4) Berekening van de onderlinge kabel-
afstand (hart op hart):

 de afstand tussen de kabels voor de 
kilgoot wordt als volgt berekend:

h.o.h. = 
250 W/m² / 30 W/m = 8 m kabel/m²

100 cm / 8 = 12,5 h.o.h.

Om de kabel in de juiste positie in 
de dakgoot te houden, moeten DEVI 
bevestigingsstrips en afstandsklemmen 
worden gebruikt.

5) Geschikte thermostaat:
 voor het detecteren van ijs en 

sneeuw is gekozen voor een 
vochtsensor in combinatie met een 
Devireg 850 thermostaat met een 
aantal voelers voor het dak- en dak-
gootsysteem.

Dakconstructies
‘s Winters kan het volgende onplezieri-
ge fenomeen zich voordoen (met name 
bij warme daken).
Een grote hoeveelheid sneeuw en ijs 
verzamelt zich op het onverwarmde 
lagere deel van het dak. Deze laag 
condenseert en verandert in een dikke 
ijslaag. 
In het voorjaar, of wanneer het weer 
tijdens de winter zachter wordt, kan 

deze ijslaag via het dak omlaag schui-
ven, wat schade kan veroorzaken aan 
dakgoten en andere dakconstructies en 
een gevaar oplevert voor iedereen die 
naast het huis staat.

Het vermogen voor een dak is meestal 
250 W/m².

Om ijsafzetting te voorkomen, moeten 
verwarmingskabels worden geïnstal-
leerd in het lagere deel van het dak. 
Wanneer verwarmingskabels op 
daken worden geïnstalleerd, wordt 
de installatie vaak gecombineerd met 
een sneeuwstopper om te voorkomen 
dat de sneeuw gaat schuiven. Deze 
sneeuwstopper wordt meestal op een 
afstand van 50-100 cm boven de dak-
rand geplaatst.

De verwarmingskabel wordt geïn-
stalleerd in kabellussen die vanaf de 
dakrand 50-100 cm omhoog worden 
gelegd tot aan de sneeuwstopper. Het 
is belangrijk om de kabel in een lus 
omhoog en omlaag te leggen en niet in 
een rechte lijn in de lengterichting van 
het dak.
De kabel moet op regelmatige af-
standen worden vastgezet, zodat de 
installatie bestand is tegen zware 
weersomstandigheden. Hiervoor kunt u 
de borghaak of de dakhaak gebruiken, 
afhankelijk van de dakconstructie.
In sommige gevallen kan de kabel ook 
worden afgedekt met afdekplaten van 
hetzelfde materiaal als de standaard 
dakbedekking. Dit beschermt de kabel 
tegen mechanische beschadiging, direct 
zonlicht, vallende bladeren, zaden enz.

Voorbeeld
Onderstaand voorbeeld heeft betrek-
king op een koud dak. Het dak is 8 m 
lang en de kabel is in lussen gelegd 
vanaf de dakrand tot 0,5 m naar boven. 
Het geïnstalleerde vermogen van de 
installatie op het dak moet 250 W/m2 
bedragen.

1) Berekening van het installatieopper-
vlak: 

 Het installatieoppervlak bedraagt
8 m x 0,5 m = 4 m²

2) Berekening van het totaal benodig-
de vermogen:

4 m² x 250 W/m² = 1000 W

3) Productkeuze: in dit voorbeeld kan 
de installatie worden gerealiseerd 
met een DEVI DTCE-30, 1020 W, 34 m 
en een Devireg 316 met buitenvoe-
ler.

4) Berekening van de onderlinge kabel-
afstand (hart op hart):

 de h.o.h.-afstand tussen de kabellus-
sen bedraagt
h.o.h. = m² x (100 cm/m) = 12 cm
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Geschikte Devireg thermostaat
DEVI heeft een reeks elektronische 
thermostaten ontwikkeld voor het 
regelen van de buitentoepassingen voor 
het oplossen van diverse problemen 
met betrekking tot vorst, ijs en sneeuw. 
Elektronische thermostaten regelen de 
temperatuur snel en nauwkeurig. De 
juiste thermostaat kan zorgen voor veilig-
heid én financieel voordeel.

Het DEVI assortiment buitenthermo-
staten omvat de volgende typen: de 
Devireg 316, de Devireg 330, de Devireg 
610 en de Devireg 850. De keuze voor 
een bepaald type thermostaat voor 
het ontdooisysteem hangt af van uw 
vereisten en de lokale omstandigheden 
bij de installatie. Om te zorgen voor 
lage bedrijfskosten en te profiteren van 
het optimale comfort van het ontdooi-

systeem raden we het gebruik van de 
Devireg 850 aan. Dit geldt met name 
voor toepassingen waarbij het totale 
vermogen hoger is dan 6 kW. 

Dankzij de intelligente, digitale voelers 
werkt het Devireg 850 systeem uitermate 

nauwkeurig; dit zorgt voor een maximale 
energiebesparing waarbij de veiligheid 
blijft gewaarborgd.  Er dienen 2 digitale 
grondsensoren te worden toegepast in 
combinatie met de Devireg 850 voor een 
optimale werking van het systeem.

2.4 Productkeuze 
De keuze voor een bepaald product hangt af van het toepassingsgebied en het vermogen. Zie onderstaande tabel voor een 
overzicht.

Toepassingsgebied Benodigd vermogen Productkeuze

Normaal Maximaal Verwarmingskabel 
min. 17 W/m

Verwarmingsmat 
300

DEVI 
iceguard

Parkeerterreinen 200-300 W/m² 300 W/m² X X

Opritten 200-300 W/m² 300 W/m² X X

Bestrating 200-300 W/m² 300 W/m² X X

Geïsoleerd: 

Trappen 200-300 W/m² 300 W/m² X

Laadperrons 200-300 W/m² 300 W/m² X X

Bruggen 200-300 W/m² 300 W/m² X X

Niet geïsoleerd: 

Trappen 300-375 W/m² 400 W/m² X

Laadperrons 300-375 W/m² 400 W/m² X X

Bruggen 300-375 W/m² 400 W/m² X X

Dak: pannen, metaal 300-375 W/m² 350 W/m² X X

Dak; teerpapier 150-300 W/m² 20 W/m kabel X X

Koud dak

Dakgoot/afvoerpijp:

Metaal 30-40 W/m 50 W/m X X

Kunststof 30-40 W/m 40 W/m X X

Hout 30-40 W/m 40 W/m X X

Warm dak

Dakgoot/afvoerpijp:

Metaal 40-50 W/m 50 W/m X X

Kunststof 40-50 W/m 40 W/m X X

Hout 40 W/m 40 W/m X X
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Ondergrond Vermogen Type afmetingen Kabel / Mat

Opslagsystemen

100 W/m2 DTCE-100 2,4 tot 12 m2

Mat
150 W/m2 DTCE-150 2 tot 12m2

175 W/m2 DTCE-175 1 tot 16m2

200 W/m2 DTCE-200 1,5 tot 15m2

Beton en afwerkvloer 18 W/m DTCE-18 7 tot 155 m Kabel

Beton en zand

250 W/m2 DTCE-250 2 tot 21m2

Mat
300 W/m2 DTCE-300 1,7 tot 21m2

30 W/m DTCE-30 18 tot 215m Kabel

Asfalt
300 W/m2 DTCE-300 2,3 tot 12m2 Mat

25 W/m DTCE-25 46 tot 146 m Kabel

Overzicht outdoor verwarmingselementen:
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Overzicht thermostaten outdoor verwarmingssystemen

Devireg 316
Elektronische universele thermostaat (IP20/16A) voor DIN-railmontage

 - Wordt voor vorstbeveiligingssystemen ingezet (differentatiethermostaat) bij o.a. goten
 - Temperatuurbereik 1: -10 tot + 50°C
 - Temperatuurbereik 2: -10 tot + 5°C
 - Diverse voelers toepasbaar: leiding-, buiten- en ruimtevoeler

Devireg 330
Elektronische thermostaat (IP20/16A) voor DIN-railmontage

Universele Outdoor thermostaat met LED-aanduiding in 4 verschillende versies:

Toepassing Temperatuurbereik Voeler Nachtverlaging

Koelinstall. + vorstbeveiling -10 tot +10°C Leidingvoeler geen nachtverlaging

Vloerverwarming, klimaatbeheersing +5 tot +45°C Leidingvoeler 5°k nachtverl.

Ruimtetemp., klimaatsystemen +15 tot +30°C Ruimtevoeler 5°k nachtverl 

Vorstbeveiling, verwarmingssystemen +30 tot +90°C Leidingvoeler geen nachtverlaging

Devireg 610
Elektronische thermostaat (IP44/10A) voor opbouwmontage

 - Extra hoge beschermingsklasse IP44 voor buitenmontage
 - Voorzien van leidingvoeler NTC 15kΩ bij 25°C
 - Montage op wand of leiding mogelijk
 - Toepassing: industrieel, kassenbouw, pijptracing, etc.

Devireg 850 III
Computergestuurde ijs- en sneeuwregeling

Digitale regeling voor DIN-railmontage (IP30/16A)
 - Mogelijkheid voor aansturing van zones in single-, dual of combimodus
 - Geschikt voor alle dak- en grondsystemen
 - instellen van naverwarming, vochtigheid, temperatuur, prioriteitstelling van zones
 - Mogelijkheid systeemeisen voor laag energieverbruik of hogere zekerheid
 - Digitale grond- en daksensoren
 - Toepassing: op- en afritten, vlak- en perronverwarming, voetpaden, goten en daken, etc.
 - Prioriteitsstelling van zones
 - Bij duaal systeem zijn dak- en grondsystemen gecombineerd te gebruiken
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3.1 Algemene informatie
De leidingverwarmingssystemen van 
DEVI bestaan uit verwarmingskabels, 
thermostaten en installatiebenodigd-
heden. DEVI thermostaten met voelers 
zorgen voor optimale resultaten met het 
laagst mogelijke energieverbruik.

DEVI leidingverwarmingssystemen 
kunnen worden gebruikt voor twee 
hoofddoelen:

1. Het vorstvrij houden van leidingen.
2. Het handhaven van de vereiste tem-

peratuur in leidingen. 

Systemen voor vorstbescherming 
worden geïnstalleerd op locaties waar 
bevriezing van waterleidingen en sani-
taire leidingen en hieruit voortvloeiend 
schade moet worden voorkomen.

Systemen voor temperatuurhandha-
ving zorgen ervoor dat de vereiste 
temperatuur in warmwater- of vloei-
stofleidingen wordt gehandhaafd. 

DEVI leidingverwarmingssystemen 
kunnen zowel in als op de leiding wor-
den toegepast en voor leidingsystemen 
binnen én buiten.

Leidingverwarmingssystemen bieden 
de volgende voordelen:
• IJsvrije leidingen 
• Constante stroming in leidingen

• Hogere ligging voor ondergrondse 
leidingen

• Geen reparatiekosten na een strenge 
winter

• Geen uitharding van vette produc-
ten in leidingsystemen

• Efficiënte warmwatervoorziening

3.2 Verwarmingskabels op 
leidingen

Verwarmingskabels kunnen op onder-
grondse en bovengrondse leidingen 
worden geïnstalleerd. 

Installatie van kabels op bovengrond-
se leidingen buiten
Bovengrondse leidingen buiten gebou-
wen worden in hoge mate blootgesteld 
aan koude en moeten daarom goed 
geïsoleerd zijn.

Er zijn diverse manieren waarop de 
kabel aan de leiding kan worden be-
vestigd:

1. Een of meer kabels worden in een 
rechte lijn langs de zijkant van de 
leiding geleid; zie fig. 1 en 2.

2. De kabel wordt in een golfvorm aan 
de leiding bevestigd; zie fig. 3.

3. De kabel wordt in spiraalvorm rond 
de leiding gewikkeld; zie fig. 4 en 5.

Leidingen worden gewoonlijk geïso-
leerd met behulp van kunststof schuim, 
minerale wol of een ander type isolatie, 
die kunnen variëren in dikte, meestal 
zo’n 10-50 mm.

De isolatie moet worden beschermd te-
gen vocht waardoor de isolatie bescha-
digd kan raken en het rendement ervan 
wordt verlaagd.

Sensor

Heating cable
Aluminium tape

Insulation

Sensor

Heating cable
Aluminium tape

Insulation

Heating cable

Pipe

Heating cable

Aluminium tapeInsulation

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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Verwarmingskabel Verwarmingskabel

Verwarmingskabel
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Isolatie
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Leiding

Sensor
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Wanneer de kabels bovengronds wor-
den geïnstalleerd in een behuizing, moet 
deze behuizing veilig en stevig zijn. Hij 
moet tevens worden voorzien van een 
zeer duidelijke waarschuwing, nl. 

“WAARSCHUWING: 230 VOLT  
VERWARMINGSKABELS”.

In de meeste gevallen zal een vermo-
gen van 10 W/m voldoende zijn indien:

• de buitenleiding een diameter heeft 
van maximaal 50 mm; 

• de isolatielaag minstens 50 mm dik is;
• de buitentemperatuur niet lager 

wordt dan -30 °C.

Installatie van kabels op ondergrond-
se leidingen buiten
Wanneer leidingen met vorstbescher-
ming ondergronds worden geïnstalleerd, 
hoeven ze niet zo diep worden ingegra-
ven als leidingen zonder leidingverwar-
ming.

De verwarmingskabel wordt rechtstreeks 
op de leiding bevestigd en vastgezet 
met aluminium tape om een optimaal 
contact tussen de kabel en de leiding te 
waarborgen.

Alle leidingsleuven moeten duidelijk 
worden gemarkeerd om aan te geven 
dat daar elektrische verwarmingskabels 
zijn geïnstalleerd. Dit is mogelijk door 
kunststof tape (rood, geel enz.) over het 
gebied te leggen of op de buitenman-
tel waarin de kabels zijn geïnstalleerd. 
De leiding moet tevens worden voor-
zien van een zeer duidelijke waarschu-
wing, nl.

“WAARSCHUWING: 230 VOLT  
VERWARMINGSKABELS”.

Onderstaande voorbeelden zijn bedoeld 
als hulp bij het kiezen van het juiste 
vorstbeschermingssysteem en laten 
enkele standaard installatieopties zien.

Kunststof leiding met verwarmings-
kabels geïnstalleerd in een grotere 
kunststof buis
Deze installatiemethode wordt vaak 
toegepast voor ondergrondse waterlei-
dingen. Hierdoor worden de leidingen 
tot op zekere hoogte beschermd tegen 
mechanische invloeden en wordt het 
koelvermogen van het omringende 
water verlaagd.

Leiding met verwarmingskabels in 
gasbetonblokken
Gasbetonblokken bieden een grondige 
bescherming voor de leiding en de 
kabels. De gasbetonblokken moeten 
op een stevige ondergrond van steen 
worden geplaatst.

Leiding met verwarmingskabels voor 
vorstbescherming
De bovenkant van de leiding bevindt 
zich minstens 50 cm onder de grond 
en wordt afgedekt met betontegels. 
De kabel wordt omgeven door zand. 
Boven op het beton wordt kunststof 
tape (rood, geel enz.) gelegd om aan te 
geven dat zich vlak hieronder verwar-
mingskabels bevinden.

Sensor

Rise

Heating cable

Aluminium tape Insulation

Fig. 5

Fig. 4
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          Bult

Isolatie
Aluminium tape

Verwarmingskabel



30

3 OUTDOOR: TRACING

3.3 Verwarmingskabels in  
leidingen

Het is heel goed mogelijk om de ver-
warmingskabel in de leiding zelf te 
installeren. Voor deze installatiemethode 
zijn de DEVI DTIV-9 (230 V, 9 W/m) en 
de DEVI-pipeheat™ 10 beschikbaar. De 
methode is zeer effectief doordat de 
kabel rechtstreeks in contact komt met 
de stof die moet worden verwarmd.  
De DEVI DTIV-9 is ontworpen voor 
installatie in leidingen. 

De verwarmingskabel is tamelijk stijf, 
waardoor deze eenvoudiger te instal-
leren is. De polyetheen coating be-
schermt de kabel en voorkomt aantas-
ting van de smaak van het drinkwater.

Dit, plus het feit dat de verwarmings-
kabel zich in de leiding bevindt, biedt 
grote voordelen voor boeren en 
tuinders, die behoefte hebben aan 
een vorstvrije watervoorziening in hun 
buiteninstallaties.

Voor dit specifieke type installatie is het 
nodig om de benodigde leidinglengte 
nauwkeurig op te meten omdat de 
kabel niet kan worden ingekort of tot 
een lus kan worden gebogen. De ver-
warmingskabel mag niet door afsluiters 
worden geleid.

Verwarmingskabels voor drinkwater-
leidingen moeten worden aangesloten 
via een aardlekschakelaar (RCD). De lei-
ding moet tevens worden voorzien van 
een zeer duidelijke waarschuwing, nl. 

“WAARSCHUWING: 230 VOLT  
VERWARMINGSKABELS”.

3.4 Self limiting  
verwarmingskabels

De self limiting verwarmingskabels van 
DEVI worden toegepast voor het ijs- en 
sneeuwvrij houden van dakgoten en 
afvoerpijpen, voor het vorstvrij houden 
van leidingen en voor het handhaven 
van de temperatuur van de warmwater-
voorziening.

Self limiting verwarmingskabels zijn 
uitgerust met een temperatuursafhan-
kelijke weerstand tussen twee parallelle 
koperen geleiders. Wanneer de gelei-
ders op het net worden aangesloten, 
loopt er een stroom door het tempera-
tuursafhankelijke weerstandselement, 
waardoor dit wordt verwarmd. Wan-
neer het element warmer wordt, neemt 
de weerstandswaarde toe, waardoor de 
stroom afneemt en de het afgegeven 
vermogen wordt verlaagd. Dit verklaart 
het zelfbegrenzende vermogen.

Deze autonome regeling van het ver-
mogen heeft betrekking op de gehele 
kabel en werkt op basis van de actuele 
omgevingstemperatuur. Wanneer de 
omgevingstemperatuur stijgt, wordt 
het afgegeven vermogen van de kabel 
verlaagd. Vanwege deze zelfbegren-
zende werking kan oververhitting van de 
kabel worden voorkomen, ook wanneer 
twee verwarmingskabels elkaar raken of 
kruisen.

Dankzij de parallelle voeding kan de 
verwarmingskabel op elke gewenste 
positie worden ingekort of verlengd. 
Door deze flexibiliteit wordt de plan-
ning en installatie een stuk eenvoudi-
ger.

Het maximale vermogen voor de diver-
se installaties en het bedrijfsvermogen 
moeten in acht worden genomen.

De buigdiameter van de verwarmings-
kabels moet minstens 50 mm zijn.

De kabel mag uitsluitend worden ge-
bogen aan de platte kant.
Om het energieverbruik te beperken, 
moet de verwarmingskabel worden in- 
en uitgeschakeld door middel van een 
DEVI thermostaat als de kabel langer is 
dan ongeveer 3 m.

BELANGRIJK!
Verbind de twee geleiders van de zelf-
begrenzende kabel NOOIT met elkaar, 
omdat dit kortsluiting kan veroorzaken!
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Self limiting kabels zijn leverbaar in 
diverse typen:

1. De DEVI-iceguard™ dient voor het 
ijs- en sneeuwvrij houden van dak-
goten en afvoerpijpen.

2. De DEVI-pipeguard™ is geschikt voor 
elke type koude leiding of installatie 
voor vorstbescherming en ter voor-
koming van het uitharden van vette 
producten in het leidingsysteem. 

3. Het DEVI-hotwatt™ is toe te passen 
in leidingverwarmingssystemen 
voor het handhaven van de tempe-
ratuur van warm water of andere 
vloeistoffen in alle warme leidingen.

*Vermogen in ijs ongeveer 30 W/m
Spanning 230 V AC
Max. temperatuur AAN = 65 °C, max. temperatuur (accumulatief ) UIT = 85 °C
Voor DEVI hotwatt™ 55 geldt echter AAN = 80 °C, max. temperatuur (accumulatief boven 1000 uur) = 100 °C

Specificaties voor de self limiting kabels

De vermelde maximale lengte voor self 
limiting verwarmingskabels is niet en-
kel gebaseerd op het energieverbruik 
van de kabel onder normale omstan-
digheden, maar tevens - en hoofdzake-

lijk - op het energieverbruik tijdens het 
inschakelen, wat wel 1,8 tot 2,3 keer zo 
hoog kan zijn.

De noodzakelijke overwegingen en 
berekeningen voorafgaand aan het in-
stalleren van een leidingverwarmings-
systeem met behulp van self limiting 
kabels zijn vergelijkbaar met die voor 

seriële verwarmingskabels van DEVI. 
In tegenstelling tot andere DEVI kabels 
kunnen self limiting kabels echter zeer 
eenvoudig worden ingekort of verlengd 
tot de gewenste lengte.

De maximale lengte voor self limiting 
kabels is te vinden in onderstaande 
tabel.

*Zekeringen van type C

Max. kabellengte bij verschillende omgevingstemperaturen

Kabel Toepassing Type Vermogen / T Kleur Afm. (mm) Kabelmantel

DEVI-iceguardTM Vorstbeveiliging van dakgo-
ten en daken

DEVI ICE 
GUARD-18 18 W/m bij 0°C zwart 6 x 12 Polyolefin

DEVI-pipeguardTM Vorstbeveiliging van leidin-
gen (montage op leiding)

DEVI Pipeguard-10 10 W/m bij 10°C blauw

6 x 12 PolyolefinDEVI Pipeguard-26 26 W/m bij 10°C rood

DEVI Pipeguard-33 33 W/m bij 10°C grijs

Danfos-pipeheatTM
Vorstbeveiliging van lei-
dingen (montage in en op 
leidingen)

DEVI Crimp DPH 10 W/m bij 10°C blauw 7,3 x 5,3 Helar

DEVI-hotwattTM Temperatuurshandhaving 
van leidingen

DEVI-Hot Watt-45 7 W/m bij 45°C zwart

6 x 12 PolyolefinDEVI-Hot Watt-55 9 W/m bij 55°C groen

DEVI-Hot Watt-70 12 W/m bij 70°C rood

Kabelvermogen 10 W/m bij 10°C 10 W/m bij 10°C 10 W/m bij 10°C

Type kabel DEVI PIPEGUARD-10 DEVI PIPEGUARD-26 DEVI PIPEGUARD-33

Zekering (A) Zekering (A) Zekering (A)

10 16 20 10 16 20 32 10 16 20 32 40

Omgvingstemp. Maximale kabellengte bij 230 V / 50 Hz

-20°C 87 133 167 49 51 63 101 29 45 58 88 105

-10°C 102 143 186 55 57 71 113 35 52 65 105 123

0°C 116 167 208 63 64 80 128 41 62 78 124 146

+10°C 125 205 X 74 77 96 154 46 70 90 139 164
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3.5 Siliconen  
verwarmingskabels

Dankzij de siliconen isolatie zijn de 
siliconen verwarmingskabels zeer flexi-
bel en kunnen deze in extreem koude 
en warme omstandigheden worden 
gebruikt.

De maximaal toegestane oppervlak-
tetemperatuur voor siliconen kabels 
bedraagt 170 °C.
 Het maximaal toegestane vermogen 
voor siliconen kabels is 40 W/m
Siliconen verwarmingskabels worden 
toegepast op leidingen waarbij een hoge 
temperatuur (boven 40 °C) of een hoog 
vermogen (tot 40 W/m) nodig is.

Siliconen verwarmingskabels worden 
op dezelfde manier geïnstalleerd als 
andere DEVI verwarmingskabels.

Siliconen verwarmingskabels mogen 
niet in contact komen met olie of 
dierlijk vet.

Siliconen kabels moeten worden 
geregeld door middel van DEVI ther-
mostaten. Er zijn diverse Devireg 330 
thermostaten leverbaar om voor elke 
toepassing exact de juiste regeling te 
realiseren met een temperatuurbereik 
variërend van -10 ... +10 °C tot +60 ... 
+160 °C.

3.6 Installatie
Berekening van de kabellengte
In de meeste gevallen is voor de vorst-
bescherming van leidingen een vermo-
gen van 10 W/m voldoende als  
de leiding een diameter van maximaal 
50 mm heeft en de isolatielaag minstens 
50 mm dik is.

In dat geval is een DEVI verwarmings-
kabel met een maximaal vermogen 
van 10 W/m een geschikte keuze voor 
kabels die aan de buitenkant van de 
leiding worden geïnstalleerd en is een 
DEVI DTIV-9 een goede keuze voor ka-
bels die in de leiding worden geïnstal-
leerd.

Om de juiste lengte van de DEVI kabel 
per meter leiding te bepalen, wordt het 
benodigde vermogen per meter leiding 
gedeeld door het kabelvermogen per 
meter.

Voorbeeld 1
Wanneer het benodigde vermogen  
10 W/m is en een DITP-8 kabel wordt 

gebruikt, bedraagt de benodigde  
kabellengte per meter leiding

10 W/m = 1,25 m 
 8 W/m

Voorbeeld 2
Wanneer het benodigde vermogen  
15 W/m is en een DEVIflex-10 kabel 
wordt gebruikt, bedraagt de beno-
digde  
kabellengte per meter leiding

15 W/m = 1,5 m
10 W/m

Bij het berekenen van de lengte  
voor DEVI-iceguard™ of DEVI-hotwatt™ 
moet rekening worden gehouden met 
de volgende punten:

• Lengte van de te verwarmen leiding 
• Aantal aansluitingen, speciale voor-

zieningen, vermenigvuldigd met  
0,3 m verwarmingskabel

• Lengte van verwarmingskabel voor 
flenzen, fittingen

• Gemeten leidingverlengstukken

De som van de metingen zal de beno-
digde lengte van de DEVIiceguard™ 
of DEVI-hotwatt™ verwarmingskabel 
geven.

Berekening van de onderlinge  
kabelafstand (hart op hart)
De tabel biedt een richtlijn bij het 
vinden van de vereiste h.o.h.-afstand (bij 
benadering) nadat de benodigde kabel-
lengte per meter leiding is berekend.

Sensor

Heating cable
Aluminium tape

Insulation

Heating cable

Buiten- 
diameter

(mm)

Binnen-
diameter

(mm)

Binnen-
diameter

(“)
H.o.h.-afstand (mm)

m kabel per m leiding

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

34 25 1 250 170 140 110 100

42 32 11/4 310 210 170 140 130

48 40 11/2 350 240 190 160 140

60 50 2 430 300 240 200 180

76 65 21/2 520 360 290 240 210

89 80 3 630 430 350 290 260

102 90 31/2 720 490 390 330 290

114 100 4 800 560 440 370 330

141 125 5 990 680 550 460 400

168 150 6 1180 810 650 550 480

219 200 8 1520 1050 840 710 620

H.o.h.-afstand 

 (mm)

Verwarmingskabel

Verwarmingskabel

Verwarmingskabel

Aluminium tape

Aluminium tape

Isolatie

Leiding

Sensor

Isolatie
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Algemene richtlijnen
Controleer de leiding op tekenen van 
beschadiging of lekkage voordat u de 
verwarmingskabels installeert.

Zorg er bovendien voor dat de lei-
dingen zijn geïsoleerd, omdat dit een 
eventueel warmteverlies van de leiding 
aanzienlijk beperkt. Dit geldt voor 
zowel bovengrondse als ondergrondse 
leidingen.

Bevestig de kabel voorzichtig aan de 
leiding, zodat de kabel niet beschadigd 
raakt. Bevestig de kabel over de gehele 
lengte aan de leiding met behulp van 
aluminium tape, dus NIET met kunst-
stof tape.

Leg de kabel niet op de scherpe randen 
van de leidingbuis. Voorkom dat u op 
de kabels gaat staan en behandel de 
kabels altijd voorzichtig.

Alle leidingsleuven moeten duidelijk 
worden gemarkeerd om aan te ge-
ven dat daar verwarmingskabels zijn 
geïnstalleerd. De leiding moet tevens 
worden voorzien van een zeer duide-
lijke waarschuwing, nl. 

“WAARSCHUWING: 230 VOLT  
VERWARMINGS-KABELS”.

Wanneer verwarmingskabels onder-
gronds zijn geïnstalleerd, moet kunst-
stof tape (rood, geel enz.) boven op de 
leiding/installatie worden gelegd om 
aan te geven dat zich vlak hieronder 
kabels bevinden. Geïsoleerde leidingen 
moeten zijn gemarkeerd met een waar-
schuwing die aan de buitenkant van het 
isolatiemateriaal is aangebracht.

Wanneer de leidingen met de kabels 
bovengronds worden geïnstalleerd in 
een behuizing, moet deze behuizing 
veilig en stevig zijn. De leiding moet 
tevens worden voorzien van een zeer 
duidelijke waarschuwing.

De afscherming van de verwarmingska-
bels moet worden geaard conform de 
lokale regelgeving. 

Wanneer de kabel vanwege de kou stijf 
en moeilijk te buigen wordt, kan deze 
worden uitgerold en kortstondig op de 
netvoeding worden aangesloten totdat 
hij weer flexibel is. De kabel moet 
tijdens deze procedure altijd volledig 
worden uitgerold.

Installeer de kabels niet bij temperatu-
ren onder -5 °C.

Controleer de weerstand en de isolatie-
weerstand van de verwarmingskabels 
na het installeren. 
De gemeten weerstandswaarde moet 
overeenkomen met de aanduiding op 
het label op de aansluitdoos.

Bevestig de kabel aan de leiding met 
stukken aluminium tape met een tus-
senafstand van ongeveer 25-30 cm. 
Wanneer de verwarmingskabel aan de 
leiding is bevestigd, moet de verwar-
mingskabel over de gehele lengte 
worden afgedekt met lange stroken 
aluminium tape. Dit voorkomt dat de 
verwarmingskabel in direct contact 
komt met het isolatiemateriaal en 
zorgt ervoor dat de kabel goed contact 
maakt met het leidingoppervlak.

Voordat de verwarmingskabel wordt 
bevestigd aan de kunststof leiding 
moet een ononderbroken strook 
aluminium tape op de leiding moeten 
aangebracht zodat de kabel hierop 
kan worden geplaatst. Dit zorgt voor 
een beteren warmtedistributie naar 
de leiding toe. Bevestig kabels aan het 
onderste deel van de leiding en/of sym-
metrisch rond de leiding.

Ook de aansluitdoos tussen de verwar-
mingskabel en de koude kabel moet 
met aluminium tape worden vastgezet. 
De voelerkabel wordt op dezelfde wijze 
aan de leiding bevestigd als de verwar-
mingskabel. Zorg ervoor dat de rode 
punt aan het uiteinde van de voeler 
wordt afgedekt en centraal tussen de 
kabellijnen boven op de leiding wordt 
geplaatst, indien mogelijk.

De buigdiameter van de kabels moet 
minstens 6 keer de kabeldoorsnede 
zijn.

De kabel mag niet worden blootgesteld 
aan belastingen van meer dan 25 kg.

De DEVI kabel moet gelijkmatig over de 
leiding worden verdeeld en het kruisen 
van kabels moet worden vermeden.

Zelfregulerende kabels zijn tempe-
ratuursafhankelijk maar zullen nooit 
helemaal uitgeschakeld zijn en verbrui-
ken dus altijd energie. Daarom dient er 
indien gewenst een DEVI Devireg out-
doorthermostaat te worden toegepast 
van het type Devireg 316 of Devireg 
610.
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3.7 Productkeuze
DEVI verwarmingskabels met een 
maximaal vermogen van 10 W/m en 
de DEVI-pipeguard™ 10/15/25 verwar-
mingskabels zijn geschikt voor vorst-
beschermingssystemen op leidingen in 
toepassingen waarbij de temperatuur 
van de leiding niet hoger wordt dan  
40 °C.

Voor de vorstbescherming van kunst-
stof leidingen mag het vermogen van 
de kabel niet hoger zijn dan 10 W/m.  

De DEVI DTIV-9 en de 
DEVI-pipeheat™ SLPH zijn geschikt voor 
gebruik in drinkwaterleidingen.

DEVI-hotwatt™ 55 is toe te passen in 
leidingverwarmingssystemen voor het 
handhaven van de temperatuur van 
warm water of andere vloeistoffen in 
warme leidingen (tot 85 °C).

Siliconen kabels zijn te gebruiken voor 
leidingverwarmingssystemen waarbij 
een hoge temperatuur (tot 170 °C) 
of een hoog vermogen (tot 40 W/m) 
nodig is. 

De systemen voor vorstbescherming 
en temperatuurhandhaving van DEVI 
moeten worden geregeld door Devi-
reg 316, Devireg 330 of Devireg 610 
thermostaten. Alle Devireg thermo-
staten zijn uitgerust met een relais en 
zijn hierdoor in staat om een externe 
contactgever aan te sturen.

3.8 Warmteverliesberekening
Onderstaande formule kan handig zijn 
om het warmteverlies te berekenen. 

Deze formule geeft geen officiële bere-
kening van het warmteverlies en dient 
daarom enkel als indicatie.

De leidingdiameter, de dikte van de iso-
latielaag en de omgevingstemperatuur 
zijn doorslaggevend voor het berekende 
vermogen.
Om het warmteverlies te berekenen 
voor een leiding met een bepaalde iso-
latie kan de volgende formule worden 
gebruikt als richtlijn:

Warmteverlies:

Q [W] = 2 x π x λ x l x (tr - tu) x 1,3 
                             ln D/d

waarbij
D [m] = Buitendiameter, 
  isolatie
d [m] = Buitendiameter van 
  de leiding
π = Pi (3,14)
l [m] = Leidinglengte
tr [ °C] = Temperatuur van de  
  vloeistof in de leiding
tu [ °C] = Omgevingstemperatuur
λ [W/m °C] = Warmtegeleidingscoëf-

ficiënt voor isolatiema-
teriaal

1,3  = Veiligheidsfactor

λ - waarde voor het isolatiemateriaal 
(minerale wol en polystyreen) - typisch 
0,04 W/m °C.

Onderstaande logaritmische tabel 
geeft de InX-waarde weer. 

(X = D/d)

Voorbeeld
Een waterleiding met een diameter van 
2,54 cm en een isolatielaag van 30 mm 
moet met door middel van verwar-
mingskabels worden voorzien van 
vorstbescherming. Voor installaties bui-
ten gebouwen is een ∆t van minimaal 
30 °C vereist. De leiding is 15 m lang.

Het warmteverlies wordt als volgt 
berekend:

D = 86 mm
d = 26 mm
l = 16 m
tr = 0 °C
tu = -30 °C
λ = 0,04 W/m °C

Q = 2 x π x 0,04 W/m °C x 15 m x 30 °C x 1,3 = 123 W
                      ln (0,086 m/0,026 m)

In dit voorbeeld werd gekozen voor 
een DEVI DTIV-9 kabel van 15 m met 
een vermogen van 135 W.

in X

X lnX
1,0 0,0
1,5 0,4
2,0 0,7
2,5 0,9
3,0 1,1
3,5 1,3
4,0 1,4
4,5 1,5
5,0 1,6
6,0 1,8
7,0 2,0
8,0 2,1
9,0 2,2

10,0 2,3
15,0 2,7
20,0 3,0
25,0 3,2
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Onderstaande tabel geeft het warmte-
verlies voor diverse leidingdiameters, 
isolatielagen en temperaturen.

λ - waarde voor het isolatiemateriaal 
(bv. minerale wol) voor deze tabel is 
0,04.

Binnen-

diameter
Isolatie-
dikte

“
mm
ΔT
 °C

1/2
15

3/4
20

1
25

11/4
32

11/2
40

2
50

21/2
65

3
80

4
100

6
150

8
200

10
250

12
300

14
350

16
400

18
450

20
500

24
600

10 mm 20
30
40
60
80
100
120

7,2
10,7
14,3
21,5
28,6
36,0
44,5

8,4
12,6
16,8
25,2
33,7
42,4
52,3

10,0
15,0
20,0
30,0
40,0
50,3
62,2

12,0
18,0
24,0
36,0
48,1
60,5
74,8

13,4
20,2
26,8
40,2
53,6
67,4
83,4

16,2
24,4
32,5
48,7
65,0
81,7
101,0

19,0
29,0
38,0
58,0
77,0
97,0
119,0

23
34
45
68
90
114
140

29
43
57
86
114
144
177

41
61
81
122
163
205
253

52
78
104
156
208
261
322

64
95
127
191
255
320
395

74
111
148
222
295
372
459

81
121
162
243
323
407
502

92
138
184
276
368
463
572

103
155
207
310
413
520
641

115
172
229
343
458
576
711

137
205
274
411
548
689
850

20 mm 20
30
40
60
80
100
120

4,6
6,8
9,1
13,6
18,2
23,0
28,4

5,3
7,9
10,6
15,7
21,0
26,4
32,8

6,1
9,1
12,2
18,2
24,4
30,7
37,9

7,2
10,8
14,4
21,6
28,8
36,2
44,9

7,9
11,9
15,8
23,9
31,8
40,0
49,4

9,4
14,2
18,8
28,2
37,7
47,4
58,7

11,0
16,0
22,0
33,0
44,0
55,0
68,0

13
19
25
38
51
64
79

16
24
32
48
63
80
99

22
33
44
67
89
112
138

29
42
56
84
113
142
175

34
51
68
103
137
172
212

40
60
80
120
160
202
249

44
66
88
131
175
220
272

50
75
99
149
199
250
309

56
83
111
167
222
280
346

61
92
123
184
246
310
383

73
110
147
220
293
369
456

30 mm 20
30
40
60
80
100
120

3,6
5,4
7,3
10,9
14,5
18,2
22,7

4,1
6,1
8,3
12,4
16,4
20,8
25,7

4,7
7,1
9,5
14,2
18,8
23,8
29,4

5,5
8,2
10,9
16,4
21,8
27,6
34,1

6,0
9,0
12,0
18,0
24,0
30,1
37,3

7,0
10,6
14,0
21,0
28,0
35,3
43,6

8,0
12,0
16,0
24,0
32,0
41,0
50,0

9
14
19
28
37
47
58

11
17
23
34
46
57
71

16
24
31
47
63
79
98

20
30
40
59
79
100
123

24
36
48
72
96
121
149

28
42
56
84
112
141
174

31
46
61
91
122
153
190

34
52
69
103
138
174
215

38
58
77
116
154
194
240

43
64
85
128
170
214
265

51
76
101
152
202
254
315

40 mm 20
30
40
60
80
100
120

3,1
4,7
6,2
9,4
12,5
15,7
19,6

3,5
5,3
7,1
10,6
14,0
17,6
22,0

4,0
6,0
7,9
12,0
16,0
20,0
24,8

4,6
6,8
9,1
13,7
18,2
23,0
28,4

4,9
7,4
10,0
14,9
19,9
25,1
31,0

5,8
8,6
11,5
17,3
23,0
28,9
35,9

7,0
10,0
13,0
20,0
26,0
33,0
41,0

8
11
15
22
30
38
47

9
14
18
27
37
46
57

12
19
25
37
50
63
72

16
23
31
46
62
78
96

19
28
37
56
75
94
116

22
33
43
65
87
109
135

24
35
47
71
94
119
147

27
40
53
80
107
134
166

29
44
59
89
119
150
185

33
49
66
98
131
165
204

39
58
78
117
155
196
242

50 mm 20
30
40
60
80
100
120

2,8
4,2
5,6
8,4
11,3
14,2
17,5

3,1
4,7
6,2
9,4
12,5
15,7
19,6

3,5
5,3
7,1
10,6
14,0
17,8
22,0

4,0
6,0
8,0
12,0
16,1
20,2
25,0

4,3
6,5
8,6
13,8
17,4
21,8
27,0

5,0
7,4
10,0
15,0
19,9
25,1
31,1

6,0
9,0
11,0
17,0
23,0
28,0
35,0

7
10
13
19
26
32
40

8
12
16
23
31
39
48

10
16
21
31
42
52
65

13
19
26
39
51
65
80

16
23
31
46
62
78
96

18
27
36
54
72
90
112

19
29
39
58
78
98
121

22
33
44
66
88
110
136

24
37
49
73
97
123
152

27
40
66
80
107
135
167

32
48
78
95
127
160
198

75 mm 20
30
40
60
80
100
120
130

2,4
3,5
4,7
7,1
9,4
11,9
14,6
16,1

2,6
3,8
5,2
7,8
10,3
13,1
16,1
17,8

2,9
4,3
5,8
8,6
11,5
14,5
17,9
19,7

3,2
4,8
6,5
9,7
12,9
16,2
20,0
22,1

3,5
5,2
7,0
10,4
13,8
17,4
21,6
23,8

3,9
5,9
7,8
11,8
15,6
19,7
24,4
26,8

5,0
6,0
9,0
13,0
18,0
22,0
27,0
30,0

6
7
10
15
20
25
31
34

7
9
12
17
23
29
36
40

8
11
15
23
30
38
48
52

9
14
19
28
37
47
58
64

11
17
22
33
44
56
68
76

13
19
26
38
51
64
80
87

14
21
28
41
55
69
86
95

15
23
31
46
62
78
96
106

17
26
34
51
68
88
107
117

19
28
38
56
75
94
117
129

22
33
44
66
88
111
137
151

100 mm 20
30
40
60
80
100
120
130

2,0
3,1
4,2
6,2
8,4
10,5
13,1
14,4

2,3
3,5
4,6
6,8
9,1
11,5
14,3
15,7

2,5
3,7
5,0
7,6
10,1
12,7
15,7
17,3

2,8
4,2
5,6
8,4
11,2
14,2
17,5
19,2

3,0
4,4
6,0
9,0
12,0
15,0
18,6
20,5

3,4
4,8
6,7
10,1
13,4
16,8
20,9
22,9

4,0
5,0
7,0
11,0
15,0
19,0
23,0
25,0

5
6
8
12
16
21
26
28

6
7
10
15
19
24
30
33

7
9
12
19
25
31
39
43

8
11
15
23
30
38
47
51

9
13
18
27
35
45
55
61

10
15
20
30
41
51
63
69

11
16
23
33
44
55
68
75

12
18
24
36
49
61
76
83

13
20
27
40
54
68
84
92

15
22
29
44
59
74
91
101

17
26
34
51
69
86
107
118

150 mm 20
30
40
60
80
100
120
130

1,8
2,8
3,6
5,4
7,2
7,9
11,3
12,4

1,9
2,9
4,0
5,9
7,8
8,3
12,3
13,4

2,1
3,2
4,3
6,4
8,5
9,1
13,3
14,6

2,4
3,5
4,7
7,1
9,4
10,4
14,6
16,1

2,5
3,7
4,9
7,4
10,0
12,3
15,5
17,0

2,8
4,1
5,5
8,3
11,0
13,0
17,0
18,8

3,0
4,5
6,0
9,0
12,0
15,0
19,0
21,0

4
5
7
10
13
17
21
23

5
6
8
11
15
21
24
26

6
7
10
14
19
28
30
33

7
9
11
17
23
32
35
39

8
10
13
20
26
37
41
45

9
11
15
22
30
42
46
51

10
12
16
24
32
45
50
55

11
13
18
27
35
50
55
61

12
15
19
29
39
54
60
66

13
16
21
32
42
59
66
72

14
18
24
37
49
68
76
84
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4.1 Vloeren
In koelruimten waard de temperatuur 
constant tussen de -20 en -30 °C ligt, zal 
altijd koude worden afgedragen aan 
de omgeving, zelfs wanneer de vloer 
goed geïsoleerd is. Dit betekent dat de 
materialen die in contact staan met de 
grond/aarde, zoals de fundering en vloe-
ren de koude zullen absorberen en de 
grond/aarde zullen doen bevriezen. Het 
aanwezige water in de grond/aarde zal 

uitzetten, wat kan leiden tot aanzienlijke 
schade door vorsterosie. 
Ditzelfde probleem doet zich ook voor 
in ijsstadions, waar kunstmatige bevrie-
zing plaatsvindt. Het probleem kan ech-
ter worden voorkomen met behulp van 
het DEVI vorstbeschermingssysteem.

Geïnstalleerd vermogen
Een typische waarde voor vorstbescher-
mingsinstallaties is 15-20 W/m² en de 
waarde is nooit lager dan 15 W/m². De 
maximale h.o.h.-afstand bedraagt 50 cm.

Het neerwaartse energieverlies hangt af 
van de U-waarde van de vloerconstructie, 
de gewenste temperatuur van de grond/
aarde en de temperatuur in de koelruim-
te. Dit kan worden berekend met behulp 
van onderstaande formule:

P (W/m²) = ∆t x U

∆t = verschil in temperatuur tussen de 
grond/aarde en de koelruimte

U = overdrachtscoëfficiënt in W/m² °C

Voorbeeld
Een koelruimte heeft de volgende 
kenmerken:

Binnentemperatuur: -28 °C
Grondtemperatuur: +5 °C
U-waarde van de  
vloer-constructie: 0,1 W/m² °C

Berekening van het vermogen per 
vierkante meter:

P(W) = 33 °C x 0,1 W/m² °C = 3,3 W/m²

Installatie
Het installeren van DEVI verwarmings-
kabels voor vorstbeschermingstoepas-
singen is vergelijkbaar met de methode 
voor standaard betonvloerconstructies.

In verband met de veiligheid moe-
ten twee identieke parallelle circuits 
worden geïnstalleerd met elk een eigen 
thermostaat.

De verwarmingskabel moet onder de 
vloerisolatie worden geplaatst, aan-
gezien de zone onder de geïsoleerde 
vloer het gebied is dat tegen vorst 
moet worden beschermd. De kabels 
moeten rechtstreeks op het geharde 
beton worden geplaatst, nadat er 
vochtwerende folie op de vloer is ge-
legd. De kabels moeten minstens 5 cm 
onder de isolatielaag worden geïnstal-
leerd.

Wanneer zich binnen de koelruimte 
een of meer centrale elementen bevin-
den, moet het vermogen in de funde-
ring rondom deze elementen hoger 
zijn, omdat het neerwaartse warm-
teverlies met name hoog is wanneer 
deze door niet-geïsoleerde beton- en 
staalconstructies heengaat.

Productkeuze
Een mogelijke keuze is de DEVI 
20 W/m, 400 V aangesloten op 230 V; 
dit levert een vermogen van ongeveer 
6 W/m.

Voor een installatie met een h.o.h.-
afstand van 40 cm komt dit uit op een 
geïnstalleerd vermogen van ongeveer 
17 W/m².

De regeleenheid voor de bescher-
mingstoepassingen tegen permafrost 
is de Devireg 330 (-10 tot +10 °C). De 
twee circuits worden hierbij aangeslo-
ten op twee afzonderlijke thermosta-
ten.

Circuit 1 wordt ingesteld op +5 °C en 
zorgt voor de vereiste vorstbescher-
ming van het beton.

Circuit 2 wordt ingesteld op +3 °C en 
wordt aangesloten op een ‘alarm’.

Wanneer circuit 1 defecten vertoont, 
wordt circuit 2 geactiveerd, waarbij een 
waarschuwing wordt gegenereerd dat 
het ‘reservecircuit’ is ingeschakeld.

In grote ruimtes kan het een goed idee 
zijn om de ruimte in zones te verdelen 
met twee afzonderlijke circuits en ther-
mostaten voor elke zone. Een ruimte 
van 300 m² zou bijvoorbeeld kunnen 
worden opgedeeld in drie zones met 
elk twee kabels en twee thermostaten.

De draadvoelers voor de thermostaten 
moeten altijd in een beschermbuiswor-
den geplaatst, zodat de voeler in geval 
van defecten gemakkelijk kan worden 
vervangen.

Vloer in koelruimte

Gewapend beton
Isolatie
Vochtwerende folie
Gewapend beton
DEVI verwarmingskabel
DEVI bevestigingsstrips
Capillaire laag
Aarde
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4.2 Deuren en poorten
In koelruimten is er sprake van een 
constante vorstinvloed, wat betekent 
dat de deur gemakkelijk aan de tocht-
strips kan vastvriezen wanneer de deur 
wordt geopend. Dit kan niet alleen 
leiden tot beschadiging van de deur-/
tochtstrippen, maar het bevriezen van 
tochtstrippen kan er ook toe leiden dat 
de deur niet goed meer sluit, waardoor 
het energieverbruik in de koelruimte zal 
toenemen vanwege de grote tempera-
tuurverschillen.

Het is daarom aan te raden om gebruik 
te maken van siliconen kabels om de 
tochtstrippen in dergelijke deuropenin-
gen te verwarmen.

In het geval van schuifdeuren, tocht-
deuren en dergelijke kan dit vorst-
probleem zich ook voordoen bij de 
schuifrails. Dit geldt niet alleen voor 
koelruimten maar ook voor poorten en 
deuren van autowasstraten en dergelij-
ke, in gevallen waarbij er ‘s winters een 
kans op bevriezing bestaat. Ook hier 
kunnen eventuele problemen worden 
voorkomen door DEVI verwarmingska-
bels toe te passen.

Vorstbeschermingssystemen worden 
vooral toegepast bij schuifdeuren, tocht-
deuren, poorten van autowasstraten, 
deuren in koelruimten, randen van rollen 
in waterbehandelingsinstallaties enz.

Geïnstalleerd vermogen
Het geïnstalleerde vermogen voor de 
poorten en deuren van koelruimten is 
typisch 12-15 W/m per tochtstrip.

Voor tochtdeuren en schuifrails voor 
poorten buiten gebouwen moet het 
geïnstalleerde vermogen overeenko-
men met het vermogen dat wordt toe-
gepast voor ontdooisystemen, d.w.z. 
typisch 250-350 W/m².

Voorbeeld 1
Een automatische schuifdeur voor een 
koelruimte moet worden beschermd 
tegen vorst. De deur is 4 m hoog en  
5 m breed. 

Aan de achterkant van de tochtstrip 
wordt een siliconen kabel bevestigd 
voordat de tochtstrip wordt vastgezet. 
Hiervoor wordt een kabel met een 
lengte van 13 m en een vermogen van 
ongeveer 180 W (14 W/m) gebruikt. 

Voorbeeld 2
Voor een schuifdeur buiten een 
gebouw moet de schuifrail in de 
vloer worden voorzien van vorstbe-
scherming door middel van een DEVI 
verwarmingskabel. De rail is 8 m lang 
en 0,1 m breed.

Dit komt neer op een oppervlak van 
0,8 m² waarvoor een vermogen van 
ongeveer 240 W (300 W/m² ), oftewel 
ongeveer 30 W per meter schuifrail, no-
dig is. Daarom wordt een DEVIflex-18, 
270 W, 15 m heen en weer gelegd langs 
de schuifrail.

Installatie
Om verwarmingskabels op tochtstrippen 
rond poorten en deuren en dergelijke, 
te installeren, wordt een siliconen kabel 
met behulp van aluminium tape aan de 
achterkant van de tochtstrip aangebracht 
voordat de tochtstrip wordt vastgezet.

Om schuifrails in vloeren tegen vorst 
te beschermen, moet de kabel direct 
onder de schuifrail in het beton worden 
geplaatst.

Het is tevens van belang om de kabel 
zodanig te plaatsen dat deze niet 
beschadigd kan raken tijdens de latere 
installatie van de rails.

Productkeuze
Omdat siliconen kabels zeer flexibel 
zijn en een kleine diameter hebben, 
zijn ze gemakkelijk aan tochtstrippen 
te bevestigen. Bovendien zijn siliconen 
kabels kant-en-klaar leverbaar in elke 
mogelijke lengte en kunnen ze een-
voudig worden aangepast voor elke 
mogelijke taak.

De DEVI kabels met een vermogen 
van 17-20 W/m zijn geschikt om te 
worden ingebed in beton, en zijn dus 
goed toepasbaar voor schuifdeuren en 
tochtdeuren.

Bij poorten van koelruimten is de 
verwarmingskabel meestal permanent 
ingeschakeld.

Voor andere toepassingen wordt het 
gebruik van een thermostaat met een 
draadvoeler, zoals de Devireg 330 of 
610 thermostaat, aangeraden.

Bij tochtstrippen moet de draadvoeler 
dicht bij de verwarmingskabel aan de 
tochtstrip worden bevestigd met be-
hulp van zelfklevende aluminium tape.
Bij schuifrails moet de draadsensor in 
een buis worden geplaatst, en moet 
deze zo dicht mogelijk in de buurt van 
de betreffende schuifrail in het beton 
worden ingegoten.
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4 OUTDOOR: VORSTBESCHERMING

4.3 Afvoeren
Bij hellingen, laaggelegen terrein en 
dergelijke wordt vaak een afvoer-
systeem voor regen- en smeltwater 
geïnstalleerd. Geografische omstandig-
heden met wisselende temperaturen 
rond het vriespunt kan het afvoersys-
teem doen bevriezen, wat kan leiden 
tot aanzienlijke ijsafzetting. Tijdens 
dooiperiodes ontdooit het afvoersys-
teem niet altijd volledig, waardoor niet 
al het smeltwater is afgevoerd voordat 
de vorst weer inzet. Dit leidt tot nieuwe 
problemen wanneer het smeltwater 
opnieuw bevriest. 

Dergelijke problemen zijn te voorko-
men door DEVI verwarmingskabels te 
installeren in afvoerpijpen en -roosters 
enz.

Geïnstalleerd vermogen
Het typisch vermogen voor ontdooisys-
temen is 200-300 W/m2, afhankelijk van 
de lokale klimaatomstandigheden.

Voor de meeste standaardtypen afvoer-
roosters en -pijpen geldt een vermogen 
van ongeveer 30-50 W per meter leiding.

Voorbeeld
Een steile helling die omlaag loopt 
naar een garage eindigt pal voor de 
poort. Om te voorkomen dat regen en 
smeltwater de poort kunnen bescha-
digen of de garage kunnen inlopen is 
er vlak voor de poort een afvoerrooster 
geïnstalleerd. Dit rooster moet tegen 
vorst worden beschermd.

De poort is 3 m breed en het rooster-
kanaal meet 0,1 x 0,1 m. Op de bodem 
van het kanaal, dat doorloopt tot een 
vorstvrije diepte (ongeveer 1 m) wordt 
een verwarmingskabel geplaatst. De 
geïnstalleerde verwarmingskabel moet 
daarom een vermogen hebben van 
ongeveer 120 W, voor het bedekken van 
ongeveer 4 m roosterkanaal.

Een DEVI kabel van 7 m en een vermo-
gen van 134 W die dubbel in het kanaal 
wordt gelegd zal voldoende zijn om 
het smeltwater af te voeren.

Installatie
Om ervoor te zorgen dat de DEVI ver-
warmingskabels op hun plaats blijven 
zitten, kunnen ze met behulp van DEVI 
bevestigingsstrips of afstandsklemmen 
worden bevestigd aan afvoerroosters 
of afvoerpijpen, met een onderlinge 
afstand van ongeveer 30 cm. Dit zorgt 
er tevens voor dat de kabels op een 
geschikte afstand van elkaar worden 
geïnstalleerd.

Productkeuze
De DEVI elektrische verwarmingskabels 
met een vermogen van  
17-20 W/m en de DEVI thermostaten 
Devireg 316, 330 of 610 kunnen wor-
den gebruikt voor de vorstbescherming 
van afvoerroosters en afvoerpijpen. De 
DEVI thermostaten zorgen ervoor dat 
de verwarming enkel wordt ingescha-
keld wanneer dit nodig is.

De thermostaten kunnen in serie 
worden aangesloten, zodat het sys-
teem automatisch uitschakelt zodra 
de temperatuur een bepaald niveau 
bereikt en er geen gevaar meer bestaat 
op bevriezing.

4.4 Antennes en kabels
DEVI verwarmingssystemen kunnen 
worden toegepast voor de vorstbe-
scherming van masten, schotelanten-
nes en dergelijke, wanneer er een 
groot risico bestaat dat ijs (ijspegels) 
en sneeuw op voetgangers terecht-
komt. Bovendien hoeven ijs en sneeuw 
dan niet langer handmatig te worden 
verwijderd.

Geïnstalleerd vermogen
Meestal worden verwarmingskabels 
met een vermogen van 17-20 W/m 
gebruikt. Omdat het systeem vooral be-
doeld is om beginnende ijsafzetting bij 
het vriespunt te ontdooien, bedraagt 
het typisch geïnstalleerde vermogen 
ongeveer 200-300 W/m2.

Omdat het vermogen per m2 afhangt 
van de constructie die tegen vorst 
moet worden beschermd, is het lastig 
om een algemene richtlijn te geven. 
Een h.o.h.-afstand van 5-10 cm zal 
meestal voldoende zijn.

Installatie
Het bevestigen van elektrische ver-
warmingskabels aan masten, kabels, 
antennes, en dergelijke, hangt af van 
de individuele toepassing, maar in veel 
gevallen kan de verwarmingskabel met 
behulp van aluminium tape aan het be-
treffende element worden bevestigd of 
rond het betreffende element worden 
gewikkeld.

Productkeuze
De DEVI verwarmingskabel met een 
vermogen van 17-20 W/m kan worden 
gebruikt voor de vorstbescherming 
van antennes en kabels. Het gebruik 
van een DEVI Devireg 330 thermostaat 
wordt aangeraden.
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4.5 Tanksystemen
Het kan nodig zijn om leidingen en 
opslagtanks tegen vorst te beschermen 
om een goede doorstroming te waar-
borgen, maar het kan ook nodig zijn 
om een bepaalde minimumtempera-
tuur in tanks te handhaven om proble-
men met uitgehard afval, stolling of 
vorstschade in de tank te voorkomen.

Vorstbeschermingssystemen kunnen 
worden toegepast voor diverse typen 
opslagtanks en containers in de agrari-
sche en industriële sector.

Geïnstalleerd vermogen
Zelfs wanneer de tank geïsoleerd is, 
moet het warmteverlies via de isolatie 
worden gecompenseerd als handha-
ving van een bepaalde temperatuur 
nodig is. Dit kan worden gerealiseerd 
door verwarmingskabels te bevestigen 
aan de leidingen en tanks.

Om het benodigde vermogen voor 
containers en tanks te berekenen, moet 
aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan:

• De tank moet over het gehele op-
pervlak geïsoleerd zijn.

• De formule kan enkel worden 
gebruikt voor het handhaven van 
de temperatuur - dus niet voor het 
verhogen van de temperatuur.

Benodigde gegevens:

t1 [ °C]: Temperatuur van de  
 vloeistof in de tank
t2 [ °C]: Omgevings- 
 temperatuur
∆t = t1 - t2 [ °C]: Verschil tussen 
 vloeistof- en buiten- 
 temperatuur
A [m²] Totale oppervlakte 
 van de tank
d [m] Isolatiedikte
λ [W/m °C] Warmtegeleidings- 
 coëfficiënt van de 
 isolatie
1,3 Veiligheidsfactor

Wanneer de warmtegeleidingscoëffici-
ent onbekend is, kan λ = 0,04 W/m² °C 
worden gebruikt.

Formules:

Overdrachtscoëfficiënt (U):

U = l/d [W/m² °C]

Warmteverlies:

Φ = U x A x ∆t x 1,3 [W]

Rekenvoorbeeld:

t1 = +20 °C
t2 = -20 °C
∆t = t1 - t2 = 20 °C - (-20 °C ) = 40 °C
A = 10 m²
d = 0,1 m
λ = 0,04 W/m °C

U = λ /d = 0,04 W/m °C /0,1 m = 
0,4 W/m² x °C

Φ = U x A x ∆t x 1,2 = 0,4 W/m² °C  
x 10 m² x 40 °C x 1,3 = 208 W

Installatie
De verwarmingskabel moet gelijkmatig 
worden verdeeld over het gehele tank-
oppervlak. Als dit niet mogelijk is, moet 
de verwarmingskabel op het onderste 
deel van de tank worden geïnstalleerd.

Productkeuze
De DEVI verwarmingskabels met een 
vermogen van 17-20 W/m en de zelfbe-
grenzende verwarmingskabels kunnen 
worden gebruikt voor de vorstbescher-
ming van tanksystemen.
De Devireg 316, Devireg 330 en Devi-
reg 610 thermostaten kunnen worden 
gebruikt voor de vorstbescherming van 
tanksystemen. 
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4.6 Uitharding van beton
DEVI verwarmingssystemen kunnen 
worden gebruikt voor het uitharden 
van beton in de wintermaanden, wan-
neer bouwactiviteiten niet kunnen wor-
den uitgesteld, hoewel de temperatuur 
tot onder nul daalt. 

DEVI verwarmingssystemen kunnen 
worden gebruikt voor alle projecten 
waarbij een normaal betonuithardings-
proces moet worden uitgevoerd.

Geïnstalleerd vermogen
Het benodigde vermogen is ongeveer 
400 W/m3 bij een temperatuur van  
-10 °C of hoger. Wanneer de tempera-
tuur tot onder -10 °C daalt, moet de 
constructie worden afgedekt.

Het vermogen mag niet hoger zijn dan 
400 W/m³ omdat dit het normale uit-
hardingsproces van het beton te veel 
kan versnellen, waardoor het beton 
kan beschadigen en de kwaliteit van 
de betonconstructie negatief wordt 
beïnvloed.

Afhankelijk van de buitentemperatuur 
kan het systeem gedurende één week 
worden gehandhaafd op ongeveer +1 
to +2 °C. Daarna kan het vermogen 
geleidelijk worden verlaagd.

Voorbeeld
Een fabriek produceert geprefabri-
ceerde betonelementen voor de 
huizenbouw. Omdat het gieten van de 
elementen buiten plaatsvindt, is het 
nodig om het uithardingsproces tijdens 
de wintermaanden te beschermen 
tegen vorst.

Tot de vele producten die door de 
fabriek worden gemaakt behoren ook 
wandelementen met een afmeting van 
2,65 m bij 1,6 m (h x b) en een dikte van 
100 mm. Dit geeft een totaal van  
0,424 m² beton per element.

Om een dergelijk element tegen vorst 
te beschermen, moet een verwar-
mingskabel met het volgende vermo-
gen worden gebruikt:  
0,424 m² x 400 W/m² ~ 170 W.

Een DEVI DSIG-20, 170 W, 9 m, 230 V 
verwarmingskabel is hiervoor geschikt. 

De kabel wordt aan de wapening vast-
gemaakt met een h.o.h.-afstand van 
ongeveer 45 cm.

Om de temperatuur te regelen wordt 
de verwarmingskabel aangesloten op 
een Devireg 330 thermostaat -10 °C tot 
+10 °C), terwijl er een voeler in het be-
ton wordt geplaatst tussen twee kabels 
in. De thermostaat wordt ingesteld om 
in het beton een temperatuur van +2 
tot +3 °C te handhaven.

Met een gemiddelde omgevingstem-
peratuur van ongeveer -8 °C en een 
uithardingstijd van 7 dagen zal het 
energieverbruik maximaal 10-20 kWh 
zijn. 

Installatie
De DEVI verwarmingskabels worden 
rechtstreeks aan de wapeningsmat in 
de betonconstructie (betonplaat, fun-
dering, wand) bevestigd met behulp 
van bijvoorbeeld kabelbinders. 

Bij gebruik van kabelbinders is het van 
belang om deze niet te strak rond de 
verwarmingskabel te binden, omdat 
de kabel soepel door de kabelbinders 
moet kunnen glijden.

De kabels mogen elkaar niet kruisen of 
raken. De buigdiameter moet minstens 
6 keer de kabeldiameter zijn en de 
kabel mag niet in contact komen met 
het isolatiemateriaal.

Verwarmingskabels moeten langs de 
buitenrand van de betonplaat lopen 
die in contact staat met de lucht  
(min. 5 cm onder het oppervlak). 

Productkeuze
De DEVI kabels met een vermogen van 
17-20 W/m en de Devireg 330 (-10 °C 
tot +10 °C) kunnen worden gebruikt 
voor betonuithardingstoepassingen.

4 OUTDOOR: VORSTBESCHERMING
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5 BEREKENINGEN

5.1 Hart-op-hartafstand 
De hart-op-hartafstand (h.o.h.-afstand) 
is de onderlinge kabelafstand. 

In een doorsneehuis mag de h.o.h.-
afstand niet meer zijn dan 15 cm wan-
neer de kabels worden geïnstalleerd 
als onderdeel van een totaal verwar-
mingssysteem. Bij een grotere h.o.h.-
afstand kunnen er koude zones op het 
vloeroppervlak ontstaan. Hoe groter de 
h.o.h.-afstand, hoe meer beton moet 
worden aangebracht op de kabels om 
een gelijkmatige temperatuur van het 
vloeroppervlak te waarborgen.

Bij het installeren van DEVI verwar-
mingskabels raden we het gebruik van 
DEVI bevestigingsstrips aan. Deze strips 
zijn ontworpen voor een h.o.h.-afstand 
op veelvouden van 2,5 cm, bijvoor-
beeld 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm 
enz.

De h.o.h.-afstand kan met behulp van twee verschillende formules worden bere-
kend:

1) Som van het bruikbare vloeroppervlak [m²] x 100 [cm/m] = h.o.h.-afstand [cm]
                                              Kabellengte [m]

2)          Vermogen per m kabel [W/m] x 100 [cm/m]         = h.o.h.-afstand [cm] 
            Vermogen per m² bruikbaar vloeroppervlak [W/m²]

Voorbeeld 1
De DEVIflex-18, 535 W, 29 m moet worden geïnstalleerd in een badkamer met een 
bruikbaar vloeroppervlak van 3 m². 

De berekende h.o.h.-afstand is:

3 m² x 100 cm/m = 10,35 cm
                                                                  29 m

Bij gebruik van DEVI bevestigingsstrips kunnen we de verwarmingskabel in deze 
badkamer bevestigen met een h.o.h.-afstand van 10 cm. 

Voorbeeld 2
Voor een vloerrenovatie kozen we een DEVIflex-10 kabel (10 W/m). Wanneer het 
berekende vermogen 120 W/m² is, is de berekende h.o.h.-afstand:

10 W/m x 100 cm/m = 8,3 cm
                                                              120 W/m²

Onderstaande tabel geeft de h.o.h.-afstanden en bijbehorende vermogens per m².

H.o.h.- 
afstand

20 W/m 
kabel

18 W/m 
kabel

17 W/m 
kabel

10 W/m 
kabel

5 cm
7,5 cm
10 cm
12,5 cm
15 cm
17,5 cm
20 cm
22,5 cm
25 cm

400 W/m²
266 W/m²
200 W/m²
160 W/m²
133 W/m²
114 W/m²
100 W/m²
89 W/m²
80 W/m²

360 W/m²
240 W/m²
180 W/m²
144 W/m²
120 W/m²
103 W/m²
90 W/m²
80 W/m²
72 W/m²

340 W/m²
227 W/m²
170 W/m²
136 W/m²
113 W/m²
97 W/m²
85 W/m²
76 W/m²
68 W/m²

200 W/m²
133 W/m²
100 W/m²
80 W/m²
66 W/m²
57 W/m²
50 W/m²
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5.2 DEVI bevestigingsstrips 
Om de lengte van een DEVI bevesti-
gingsstrip te berekenen, moeten we 
eerst de afstand tussen de bevesti-
gingsstrip weten.

Voor betonvloeren waarbij de kabel 
wordt afgedekt met een betonlaag van 
3 cm of meer en de h.o.h.-afstand meer 
dan 10 cm is, is een onderlinge afstand 
van de DEVI bevestigingsstrips tot  
1 m mogelijk.

Voor dunne vloeren waarbij de kabel 
wordt afgedekt met een laag zelfega-
liserende gietmortel van 1-2 cm en de 
h.o.h.-afstand maximaal 10 cm is, mag 
de onderlinge afstand van de DEVI be-
vestigingsstrips maximaal 25 cm zijn.

Hieronder volgt de formule voor het berekenen van de h.o.h.-afstand.

Som van het bruikbare vloeroppervlak [m²] x 100 [cm/m] + lw [m] =           Afstand tussen DEVI bevestigingsstrips [cm] 

lw is de lengte van de wand waarlangs de DEVI bevestigingsstrips worden geïnstal-
leerd.

Voorbeeld
Het bruikbare vloeroppervlak bedraagt 1 m x 2 m = 2 m².

Wanneer we de DEVI bevestigingsstrips evenwijdig aan een 1 m lange wand 
bevestigen en de afstand tussen de DEVI bevestigingsstrips 1 m is, hebben we een 
bevestigingsstrip nodig met een lengte van: 

2 m² x 100 cm/m + 1 m = 3 m                                                              100 cm

Wanneer we de DEVI bevestigingsstrips evenwijdig aan een 2 m lange wand 
bevestigen en de afstand tussen de DEVI bevestigingsstrips 1 m is, hebben we een 
bevestigingsstrip nodig met een lengte van: 

2 m² x 100 cm/m + 2 m = 4 m                                                          100 cm

Zoals uit dit voorbeeld blijkt, kan de lengte van een DEVI bevestigingsstrip va-
riëren, hoewel de ruimte en de afstand tussen de DEVI bevestigingsstrips gelijk 
blijven.

lw = 1 m l = 1 m

lw = 2 ml = 2 m

lengte van  
bevestigings-
strip [m]
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6 INSTALLATIE RICHTLIJNEN

6.1 Algemene richtlijnen
De installatie van DEVI verwarmings-
kabels en thermostaten moet beant-
woorden aan de algemene en lokale 
voorschriften. De kabels en thermosta-
ten mogen alleen worden aangesloten 
door een erkend elektriciën.

Het is belangrijk dat de vloercon-
structie goed geïsoleerd is volgens 
de geldende bouwnormen zodat het 
neerwaartse warmteverlies tot een 
minimum wordt beperkt.
Een ander belangrijk punt is de isolatie 
van de verticale randzone, die voldoen-
de efficiënt moet zijn om te vermijden 
dat de warmte verdwijnt via de funde-
ringen of aangrenzende ruimtes.

De fundering moet schoon en vrij van 
scherpe voorwerpen zijn.

De kabels mogen nooit in contact ko-
men met het isolatiemateriaal of er op 
enige manier worden door bedekt.

De kabels moeten gelijkmatig worden 
verspreid over het vloeroppervlak en 
onder permanent bevestigde voorwer-
pen worden geleid, zoals badkuipen 
enz.

De kabels moeten zorgvuldig worden 
geplaatst zodat ze niet beschadigd 
raken.

Voor een nauwkeurige en vlotte instal-
latie van de kabels kunt u de DEVI 
bevestigingsstrips gebruiken.
De DEVI bevestigingsstrips hebben om 
de 2,5 cm klemmen zodat de afstand 
tussen de kabellussen 5,7, 7,5, 10, 12,5, 
15 enz. bedraagt.

Het beton rond de kabels mag geen 
scherpe voorwerpen bevatten en moet 
voldoende homogeen zijn zodat er zich 
geen luchtbellen rond de kabels kun-
nen vormen.

Het beton moet uitermate zorgvuldig 
worden aangebracht zodat de verwar-
mingskabels niet beschadigd raken!

In natte ruimtes (badkamers e.d.) moet 
voorkomen worden dat vocht in de 
vloerconstructie kan binnendringen.

Wanneer de vloer op de grond is ge-
plaatst, moet u een vochtwerende folie 
aanbrengen zodat er geen opstijgend 
vocht in de vloerconstructie dringt.

De kabel van de vloersensor moet 
worden beschermd door middel van 
een kunststof buis met een doorsnede 
van 9 mm. De sensor plaatst u in het 
midden aan een open einde van een 
kabellus. De minimale buigdiameter 
van de buis voor het stuk tussen de 
vloer en muur moet minstens 6 cm be-
dragen. De buis moet aan het uiteinde 
worden afgesloten zodat er geen beton 
kan invloeien.

Wanneer de kabel tijdens de plaat-
sing of de latere bouwwerken toch 
beschadigd mocht raken, kunt u het 
defect veel sneller opsporen wanneer 
u de exacte plaats van de aansluitdoos 
tussen de verwarmingskabel en de 
koude kabel alsook van het uiteinde 
van de kabel, en de kabel-layout kent. 
Wij raden dus ten zeerste aan om een 
schets met de exacte plaats van deze 
onderdelen in de ruimte te maken.

De verwarmingskabel en de plastic 
aansluitdoos tussen de verwarmings-
kabel en de koude kabel moeten beide 
in beton worden gegoten. Wanneer 
de kabel in het isolatiemateriaal wordt 
geduwd of er op enige wijze door 
wordt bedekt, kan de oppervlaktetem-
peratuur te hoog worden, wat in het 
ergste geval kan leiden tot defecten in 
de kabel.

Door de plastic mantel kan de kabel bij 
lage temperaturen (onder 5 °C) moeilijk 
te hanteren zijn. U kunt dit vermijden 
door de kabels gedurende een korte tijd 
te verbinden. Let op!
DE KABEL MOET VOLLEDIG WORDEN 
AFGEROLD!
Wanneer de kabel weer flexibel is, kunt 
u de elektrische stroom onderbreken. 
Wij raden aan geen kabels te plaatsen bij 
temperaturen onder -5 °C.

De vloerverwarming mag NIET worden 
aangezet voor het beton volledig is 
uitgehard.
Dit duurt, afhankelijk van de dikte, bij 
beton ongeveer 30 dagen, en bij giet-
mortel 7 dagen.

De weerstands- en isolatiewaarden van 
de verwarmingskabels moeten worden 
gemeten zowel voor als na het aan-
brengen van het beton. 

DEVI Electric Heating Partners
Voor nog meer zekerheid en service 
kan een beroep worden gedaan op de 
kennis en expertise van DEVI Electric 
Heating Partners. Het inschakelen 
van één van de DEVI Electric Hea-
ting Partners wordt aangeraden. Het 
installeren van een elektrisch outdoor 
verwarmingssysteem is vakwerk en 
vereist specifieke vakkennis. De kennis 
en ervaring van de DEVI partners staan 
borg voor een professionele aanpak 
waardoor de kwaliteit en een winstge-
vende afronding van elk project wordt 
gegarandeerd.

Electric Heating Partner
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6.2 Bestektekst hellingbaanverwarming

Constructie van hellingbaanverwarming in beton

1. Wegdekverwarming
Uitvoering: Wielspoor- of vlakverwarming
Kabeltype: DEVI DTCE 30W/m (of DTCE 250 / DTCE 300 matten)
Fabrikaat: DEVI EFTCC
Uitvoering: Kabel (matten)
Vermogen: 250-300 Watt/m² wielspoor bij 400VAC

2. Draingootverwarming
Kabeltype: DEVIflex-18, 7 meter, 134 Watt 230V
Fabrikaat: DEVI 
Uitvoering: Kabel
Vermogen: 18 Watt/m draingoot bij 230V

3. Regeling
Uitvoering: Op basis van temperatuur en vochtdetectie
Schakeling: Hoogvermogen basis sneeuw/ijs detectie en temperatuur
  Laagvermogen basis min. wegdektemperatuur en ter voorkoming van materiaalspanningen in het wegdek
Regeling: DEVI Devireg 850 III opnemen in regelkast
Opnemer: Gecombineerde sneeuw/ijs detectie en temperatuurmeting
  Uitvoering modulair (te vervangen zonder sloopwerk)

4. Schakelkast
Uitvoering: Plaatstaal, IP55, RAL 7032 of Hager IP65, RAL 7035 of Hager, IP40, Ral 9016
Hoofdschakelaar: Achter de deur op montageplaat
Schakeling: Direct met optie voor Sterdriehoek schakeling per groep van drie verwarmingskabels
Beveiliging: Aardlekschakelaar 4P 300mA en Automaat 4P
Regeling: Op basis van regelaar aangevuld met keuze schakeling  
  Hand-Uit-Automatisch
Signalering: Optioneel Bedrijf-Hoog en storing (d.m.v. potentiaal-vrij contacten)
Kabelinvoer: Onderzijde. I.v.m. lekkage in kelders

5. Montage
Verw.kabel: Op bewapeningsnet 150x150mm, minimaal 20mm en maximaal 50mm onder peil.
Draingootverw.: Op bodem draingoot zodat dooiwaterafvoer gegarandeerd.
Regelopnemer: Te monteren in wegdek met bovenzijde op peil i.v.m. vochtdetectie. De aansluitkabels van de regelopnemer  
  beschermen met 3/4” pijp in het wegdek.
Doorvoeringen: Er dienen voldoende doorvoeringen vanaf de regelkast tot in het wegdek te worden gerealiseerd. (Aantal  
  kabels maal ¾”).
Detectielussen: Eventuele detectielussen ten behoeve van verkeersregel-, slagboom- of speedgate-installaties dienen gelijk 
  tijdig met de verwarmingskabels te worden gemonteerd en mogen niet achteraf worden ingezaagd.
Regelkast: Op nader te bepalen locatie, op maximaal 5 meter kabelafstand van de hellingbaan. Indien de regelkast   
  verder van de hellingbaan moet worden gemonteerd, dan zal aanvullend een klemmenkast met koppelbe 
  kabeling nodig zijn.
Controle: Tijdens het storten van de hellingbaan dient continue controlemeting plaats te vinden op de verwarmings 
  kabels.
Meetprotocol: De weerstand en isolatieweerstand van de verwarmingskabels dienen gemeten en gerapporteerd te wor 
  den, na montage, tijdens de stort, na droging van het beton en bij inbedrijfstelling. 

Montage: DEVI Electric Heating Partner.
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6.3 Bestektekst hellingbaanverwarming

Constructie van hellingbaanverwarming in gietasfalt

1. Wegdekverwarming
Uitvoering: Wielspoor- of vlakverwarming
Kabeltype: DEVI DSVK-25 W/m (of DSVK-300 matten)
Fabrikaat: DEVI DSVK
Uitvoering: Kabel (matten)
Vermogen: 250-300 Watt/m² wielspoor bij 400VAC

2. Draingootverwarming
Kabeltype: DEVIflex-18, 7 meter, 134 Watt 230V
Fabrikaat: DEVI 
Uitvoering: Kabel
Vermogen: 18 Watt/m draingoot bij 230V

3. Regeling
Uitvoering: Op basis van temperatuur en vochtdetectie
Schakeling: Hoogvermogen basis sneeuw/ijs detectie en temperatuur
  Laagvermogen basis min. wegdektemperatuur en ter voorkoming van materiaalspanningen in het wegdek
Regeling: DEVI Devireg 850 III opnemen in regelkast
Opnemer: Gecombineerde sneeuw/ijs detectie en temperatuurmeting
  Uitvoering modulair (te vervangen zonder sloopwerk)

4. Schakelkast
Uitvoering: Plaatstaal, IP55, RAL 7032 of Hager IP65, RAL 7035 of Hager, IP40, Ral 9016
Hoofdschakelaar: Achter de deur op montageplaat
Schakeling: Direct met optie voor Sterdriehoek schakeling per groep van drie verwarmingskabels
Beveiliging: Aardlekschakelaar 4P 300mA en Automaat 4P
Regeling: Op basis van regelaar aangevuld met keuze schakeling  
  Hand-Uit-Automatisch
Signalering: Optioneel Bedrijf-Hoog en storing (d.m.v. potentiaal-vrij contacten)
Kabelinvoer: Onderzijde. I.v.m. lekkage in kelders

5. Montage
Verw.kabel: Tussen de eerste en tweede laag gietasfalt.
Draingootverw.: Op bodem draingoot zodat dooiwaterafvoer gegarandeerd.
Regelopnemer: Te monteren in wegdek met bovenzijde op peil i.v.m. vochtdetectie. De aansluitkabels van de regelopnemer  
  beschermen met 3/4” pijp in het wegdek.
Doorvoeringen: Er dienen voldoende doorvoeringen vanaf de regelkast tot in het wegdek te worden gerealiseerd. (Aantal  
  kabels maal ¾”).
Detectielussen: Eventuele detectielussen ten behoeve van verkeersregel-, slagboom- of speedgate-installaties dienen gelijk 
  tijdig met de verwarmingskabels te worden gemonteerd en mogen niet achteraf worden ingezaagd.
Regelkast: Op nader te bepalen locatie, op maximaal 5 meter kabelafstand van de hellingbaan. Indien de regelkast   
  verder van de hellingbaan moet worden gemonteerd, dan zal aanvullend een klemmenkast met koppelbe 
  kabeling nodig zijn.
Controle: Tijdens het asfalteren van de hellingbaan dient continue controlemeting plaats te vinden op de verwar-
  mingskabels.
Meetprotocol: De weerstand en isolatieweerstand van de verwarmingskabels dienen gemeten en gerapporteerd te wor 
  den, na montage, tijdens het asfalteren, na afkoelen en uitharden van het asfalt en bij inbedrijfstelling. 

Montage: DEVI Electric Heating Partner.
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6.4 Spoor- of vlakverwarming berekening

Spoor- of vlakberekening: kabels (DTCE) op bewapeningsnet (150 x 150) in monoliet beton

A. Rijspoor van 2 x 6 slagen = 2 x 750 mm geïnstalleerd (2 x 900 mm effectief )
B. Voetpad van 1 x 8 slagen = 1 x 1050 mm geïnstalleerd (1200 mm effectief ) breed

Berekening: 20 slagen x lengte x = benodigde lengte kabel.
Voorbeeld: 20 x 11 m = 220 m benodigde kabel 2 x 110 m.

Geïnstalleerd: Effectief ver-
warmd

  4 slagen = Spoor 450 mm   600 mm

  6 slagen = Spoor 750 mm   900 mm

  8 slagen = Spoor 1050 mm 1200 mm

10 slagen = Spoor 1350 mm 1500 mm

12 slagen = Spoor 1650 mm 1800 mm

14 slagen = Spoor 1950 mm 2100 mm

16 slagen = Spoor 2250 mm 2400 mm

18 slagen = Spoor 2550 mm 2700 mm

20 slagen = Spoor 2850 mm 3000 mm

22 slagen = Spoor 3150 mm 3300 mm

24 slagen = Spoor 3450 mm 3600 mm

26 slagen = Spoor 3750 mm 3900 mm

28 slagen = Spoor 4050 mm 4200 mm

30 slagen = Spoor 4350 mm 4500 mm

32 slagen = Spoor 4650 mm 4800 mm

Spoor- of vlakberekening: kabels (DTCE) op bewapeningsnet (150 mm x 150 mm) in monoliet beton

Geïnstalleerd: Effectief ver-
warmd

34 slagen = Spoor 4950 mm 5100 mm

36 slagen = Spoor 5250 mm 5400 mm

38 slagen = Spoor 5550 mm 5700 mm

40 slagen = Spoor 5850 mm 6000 mm

42 slagen = Spoor 6150 mm 6300 mm

44 slagen = Spoor 6450 mm 6600 mm

46 slagen = Spoor 6750 mm 6900 mm

48 slagen = Spoor 7050 mm 7200 mm

50 slagen = Spoor 7350 mm 7500 mm

52 slagen = Spoor 7650 mm 7800 mm

54 slagen = Spoor 7950 mm 8100 mm

56 slagen = Spoor 8250 mm 8400 mm

58 slagen = Spoor 8550 mm 8700 mm

60 slagen = Spoor 8850 mm 9000 mm

6 INSTALLATIE RICHTLIJNEN
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Voorbeeld: 
vlakverwarming van baan 3 m x 10 m
16 slagen (2550) x 10 m = 160 m benodigde kabel 2 x 87 m (174 m)

Let op: 3 kabels is een elektrisch aangesloten groep.

Beschikbare kabellengtes DEVI DTCE kabels:

L (m) P (W) U (V) f (Hz)

  18   520 400 V 50

  35 1090 400 V 50

  70 2160 400 V 50

110 3225 400 V 50

145 4295 400 V 50

170 4950 400 V 50

190 5770 400 V 50

215 6470 400 V 50

Vlakverwarming berekening: kabels op bewapeningsnet (150 x 150) in monoliet beton en
bij verwerking in gietasfalt 

Ook leverbaar in matuitvoering als DTCE-250 en 300.
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6 INSTALLATIE RICHTLIJNEN

Beschikbare kabellengtes DEVI DSVK-25 (asfalt):

Lengte (m) Vermogen (W) Aansluitspanning (V) f (Hz)

46 1160 400 50

87 2160 400 50

146 3650 400 50

Ook leverbaar in matuitvoering als DSVK-300

Vorstmaanden per jaar 4
Vorstdagen per jaar 5
Gemiddeld aantal vorstdagen 20
Tijd in gebruik 12 uur
Totaal 240 uur

Kabels Uren Geïnstalleerd vermogen 
(kW)

Verbruik
(kWh)

Tarief 
(grootverbruik)

Totale kosten
per jaar

2 x 145 m 240 8,6 2064 € 0,10 € 206,40

2 x 110 m 240 6,45 1548 € 0,10 € 154,80

Voobeelden van energiekosten berekening:
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