
Sovellusopas

Asfalttisovellus.  
Jään ja lumen sulanapito

Intelligent solutions  
with lasting effect

devi.fi

Asfalttisovellus. Jään ja lumen sulanapito





Anna DEVIn tehdä työt

DEVI – lyhenne sanoista Dansk El-Varme Industri – perustettiin 
Kööpenhaminassa, Tanskassa vuonna 1942. 1.1.2003 alkaen DEVI on ollut 
osa Danfoss Groupia, Tanskan suurinta teollisuuskonsernia. Danfoss on yksi 
maailman johtavista lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointialan yrityksistä. 
Danfoss Groupilla on yli 23 000 työntekijää ja se palvelee asiakkaitaan yli 100 
maassa.

DEVI on Euroopan johtava sähköisten lämmityskaapelijärjestelmien ja 
putkenlämmitysjärjestelmien tuotemerkki ja sillä on alalta yli 70 vuoden 
kokemus. Lämmityskaapelit valmistetaan Ranskassa ja Puolassa, ja yrityksen 
pääkonttori sijaitsee Tanskassa.

Kokemuksen arvo 
Olemme asentaneet kirjaimellisesti tuhansia järjestelmiä ympäri maailman, 
kaikissa kuviteltavissa olevissa kokoonpanoissa. Kokemuksemme avulla 
pystymme antamaan sinulle käytännön neuvoja siitä, mitä komponentteja 
tarvitset päästäksesi parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen matalimmin 
mahdollisin kustannuksin. 

Asfalttisovellus. Jään ja lumen sulanapito
Tässä suunnitteluoppaassa annetaan DEVIn suosituksia asfaltin alle 
asennettavien jään ja lumen sulatusjärjestelmien suunnitteluun ja 
asennukseen.  Siinä esitellään lämmityskaapeleiden sijoittamisohjeet, 
sähkötiedot ja järjestelmäkokoonpanot. 

DEVIn suositusten noudattaminen takaa energiatehokkaan, luotettavan ja 
huoltovapaan ratkaisun hyödyntäen vakiotehoisia lämmityskaapeleita, joille 
myönnetään 20 vuoden takuu. 
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1. Sovelluksen 
yleiskuvaus

Talvisään kustannukset 
Viimeksi kuluneiden vuosien aikana 
on saatu paljon uutisia yhä ankaram-
man talvisään aiheuttamista inhimilli-
sistä ja taloudellisista kustannuksista. 
Otsikoihin ovat nousseet aineelliset 
vahingot, kasvaneet ylläpitokus-
tannukset, tappiot tuottavuudessa, 
vakuutusmaksujen nousu, loukkaan-
tumiset ja vielä näitäkin pahemmat 
tapahtumat. DEVIn jään ja lumen 
sulatusjärjestelmän asentaminen 
ratkaisee kylmään säähän liittyvät 
ongelmat pysyvästi. 

Asfaltoidun maan ratkaisu – ensi-
luokkaisen tuotevalikoiman avulla 
DEVIasphalt™-lumensulatusjärjes-
telmä on suoraan asfalttiin asennet-
tava järjestelmä, joka tuo välitöntä 
helpotusta lumen kertymiselle ja jään 
muodostumiselle.

DEVIasphalt™-sarja luo aivan uudet 
standardit ulkoalueiden lumen ja jään 
sulattamiseen käytettäville tehokkail-
le kaapeleille. 

DEVI suosittelee asfalttiasennuksiin 
DEVIasphalt™-kaapeleita ja -mattoja, 
sillä ne kestävät lyhyen ajan jopa 240 
°C:n lämpötiloja. Tämän tyyppisiä 
kaapeleita ja mattoja käytettäesssä ei 
tarvita kaapelin päällä olevaa hiekka-
kerrosta. Tämä vähentää asennukseen 

kuluvaa aikaa ja pienentää kustan-
nuksia. Kaapelien vahingoittumisen 
välttämiseksi raskaita koneita (jyriä tai 

asfaltinlevityskoneita) ei tule käyttää.  
DEVIasphalt™-lämmityskaapelien 
päällä olevan asfalttikerroksen on 
oltava vähintään 5 cm paksu. Säh-
köasentajan on varmistettava kaape-
lin ja eristeen resistanssimittaukset 
sekä ennen asfaltin levitystä että sen 
jälkeen.

Käyttämällä kosteusantureilla varus-
tettujen elektronisten termostaattien 
ohjaamia DEVIasphalt™-lämmityskaa-
peleita voit suojata kustannustehok-
kaasti suuria alueita, kuten pysäköinti-
alueita, ramppeja tai jalankulkuväyliä 
rakennuksiin. Kätevästi ja turvallisesti, 
samalla rasittavaa ja aikaa vievää 
manuaalista työtä vähentäen.

Yksi tämän järjestelmän suurimmis-
ta eduista on sen nopea reagointi, 
joka tuottaa energiatehokkaimman 
ratkaisun maan pinnan jään ja lumen 
sulanapitokohteisiin. 

Edut
• Tehokas lumen poisto

• Turvalliset liikenne- ja työskentelyalueet ihmisille

• Nopea asennus suoraan asfalttiin, ei tarvetta peittää 
kaapeleita hiekkakerroksella tai betonilla

• Jopa 20 %:n energiansäästö verrattuna 
lämmityselementtien asennukseen hiekkakerrokseen

• Säästää asfaltin korjauskustannuksia talven jälkeen

• Suojaa ympäristöä suolan ja jäätymisenestoaineiden 
aiheuttamilta vahingoilta.

• Automaattinen lumenpoisto kellon ympäri.

• Älykäs, vähän energiaa kuluttava 2-vyöhykkeinen 
säätö

• PVC-vapaat kaksoisjohdinlämmityskaapelit ja -matot 
(IEC 60800 ja IEC 62395)

• Huoltovapaa järjestelmä, 20 vuoden täysi takuu 
kaapeleille ja lämmitykselle 
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2. Järjestelmän kuvaus

Yleisimpiä DEVIn jään ja 
lumen sulanapitokohteita ovat 
pysäköintitalot, ajotiet, jalkakäytävät, 
ulkoportaikot, lastaustasot ja sillat. 

Sovelluksen päätarkoitus on 
sulattaa lunta tai liukasta jäätä 
asfalttipinnoilta.

Talvisin lumi ja jää on poistettava 
asfalttipinnoilta siinä missä muiltakin 
ulkoalueilta turvallisen rakennuksiin 
pääsyn varmistamiseksi. Sen voi 
tehdä manuaalisesti tai älykkäällä 
tavalla – sähköisellä jään ja lumen 
sulatusjärjestelmällä, jossa on 
termostaattiohjaus ja kosteus- ja 
lämpötila-anturit, jotka pystyvät 
samanaikaisesti säätämään kahta 
vyöhykettä. Kylmällä, mutta kuivalla 
säällä aktivoimattomana pysyvä 
kaksivyöhykkeinen järjestelmä 
säästää energiaa ja alentaa 
kustannuksia.

Lumensulatusjärjestelmän 
automaattinen säätö pitää alueet 
lumettomina ja kulkukelpoisina 
kaikkina kellonaikoina – yötä päivää.

Suoraan asfalttiin asennetun 
järjestelmän lisäetu on nopea 
vasteaika tai lämpenemisnopeus 
muihin asennuksiin verrattuna.

Yleisimmin on käytössä 
kahdentyyppisiä asfalttiratkaisuja: 
Valuasfaltti ja tieasfaltti/asfalttibetoni. 

Tärkeää: Jos DEVIasphalt™-kaapeli tai 
-matto on upotettu asfalttiin
• Asfalttikerroksia on aina oltava 

kaksi
• DEVIasphalt™-kaapeli on 

asennettava ensimmäiseen 
asfalttikerrokseen (kiven raekoko 
enintään 8 mm)

• Tieasfalttiin asennettaessa 
ensimmäinen kerros on jyrättävä 
käsijyrällä

• Ensimmäisen kerroksen on 
jäähdyttävä vähintään 80 °C:n 
lämpötilaan ennen toisen 
kerroksen levittämistä

• Toisen kerroksen voi jyrätä 
enintään 500 kg:n jyrällä

Jos jään ja lumen sulatusjärjestelmä 
asennetaan rinteisiin, saattaa olla 
tarpeen järjestää rinteen pohjalle 
viemäröinti sulatetulle vedelle. 
Myös viemäröinti on suojattava jään 
muodostumiselta.

Seuraava kaavio esittää 
lämpenemisajat kahdelle erilaiselle 
ajoradan rakenteelle. Suoraan 
asfalttiin asennettu kaapeli (punainen 
käyrä) voi lämmittää pinnan noin 
neljä kertaa nopeammin kuin kaapeli, 
joka on asennettu hiekkakerrokseen 
jalkakäytäväharkkojen kanssa.

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

-3
0 1 2 3 4 5

Tuntia [h]

Pi
nn

an
 lä

m
p

öt
ila

(°
C

)

Lämpenemisaika 2 käyttökohteelle, 300 W/m² -3 °C:n ilman lämpötilassa

Ajoväylä, jossa hiekkakerros ja 80 
mm:n jalkakäytäväharkot

Parkkipaikka, jossa 60 mm 
valuasfalttia

Kuva 1: DEVIasphalt™-lämmityskaapeli käsin jyrätyn tieasfaltin 
ensimmäisen kerroksen alla.

Kuva 2: Kaapelit on suojattu betonilla ennen asfaltin lisälevittämistä.
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2.3 Käyttö lämpöeristyskerroksen kanssa

Lämmityskaapelit tai -matot voi 
asentaa lämmöneristyskerrokseen 
– hiekkaan, betoniin jne. Tämä 
varmistaa lämmityskaapelin 
suojauksen asfalttipinnan korkeilta 
lämpötiloilta.

Jos betonia käytetään suojauksena, 
asfaltin voi jyrätä ilman 
painorajoituksia.

2.2 Tieasfaltti-/asfalttibetoniratkaisut

Tieasfaltti/asfalttibetoni sisältää 
tyypillisesti noin 5 % asfalttia/
bitumisementtiä ja 95 % kiviainesta 
(kiveä, hiekkaa ja soraa).

Levityksen edellyttämä lämpötila 
saattaa vaihdella asfaltin tai bitumin 
ominaisuuksista riippuen ja yleensä 
se on 130–150 °C.

Asfalttijalkakäytävien ylläpito on 
helppoa niiden kestävyyden ja 
nopean korjattavuuden vuoksi. 
Kuluneet tai vahingoittuneet pinnat 
voi jyrsiä, poistaa ja korvata uudella 
kerroksella. Tieasfaltti levitetään 
usein kerroksina, jotka tiivistetään 
mekaanisilla jyrillä.

Tieasfaltin ensimmäinen kerros on 
jyrättävä käsijyrällä. Toisen kerroksen 
voi jyrätä enintään 500 kg:n jyrällä.

Tieasfaltti, 2. kerros

Tieasfaltti, 1. kerros

DEVIasphalt™-lämmityskaapeli tai 
-matto

Anturi metalliputkessa

DEVIfast™-kiinnitys tai verkko kaapelia 
varten

Alempi tukikerros tai kivimurske

Maaperä

Asfaltti, vähintään yksi kerros

Suojakerros, hiekka tai betoni

DEVIasphalt™-lämmityskaapeli tai 
-matto

DEVIfast™-kiinnitys tai verkko kaapelia 
varten

Alempi tukikerros tai kivimurske

Maaperä

2.1 Valuasfalttiratkaisu

Valuasfaltti on tiheä massa, joka 
muodostuu sopivasti lajitelluista 
mineraaleista, kuten murskeesta, 
hiekasta, murskatusta kalkkikivestä 
ja bitumista. Kun valuasfalttia 
käytetään lämmityskaapelien kanssa, 
sitä on käytettävä täytemateriaalina 
raekooltaan pienten (alle Ø8 mm) 
pyöreiden kivien kanssa siten, että 
lämmityskaapelit eivät vahingoitu.

Valuasfaltin vettä läpäisemätön 
rakenne aiheutuu sen suuresta 
bitumipitoisuudesta, joka on 
paljon suurempi kuin tieasfaltissa/
asfalttibetonissa.

Kun valuasfaltti lämmitetään korkeaan 
lämpötilaan, siitä muodostuu kiinteää, 
nestemäistä ainetta, jota voi valaa 
tai levittää pinnalle käsilastan tai 
mekaanisen viimeistelyn avulla.

Suurin valuasfaltin ja tieasfaltin/
asfalttibetonin välinen ero on 
yhdisteen tiheys. 

Valuasfaltti muodostaa täydellisen 
läpäisemättömän massan. Sitä 
käytetään usein puistoissa, silloilla ja 
tunneleissa sekä täyteaineena.

Toisin kuin tieasfaltti, valuasfalttia ei 
tarvitse jyrätä/tiivistää.

Valuasfaltin asennuslämpötila ennen 
kaapelien päälle valamista saa olla 
enintään 240 °C.

Valuasfaltti, 2. kerros

Valuasfaltti, 1. kerros

DEVIasphalt™-lämmityskaapeli tai 
-matto 

Anturi metalliputkessa

DEVIfast™-kiinnitys tai verkko kaapelia 
varten

Alempi tukikerros tai kivimurske

Maaperä
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3. Tuotteet

Lämmityselementit

Asfalttiin asennettavana resistiivisenä 
lämmityselementtinä (vakioteho) 
voidaan käyttää seuraavia:

• DEVIasphalt™ 30T -lämmityskaapeli;
• DEVIasphalt™ 300T -lämmitysmatto.

DEVIn resistiiviset lämmityskaapelit 
varmistavat turvallisen, tehokkaan ja 
taloudellisen käytön asfalttikohteissa.

DEVIasphalt™-kaapelit ja DEVIasphal-
t™-matot ovat erittäin laadukkaita 
tuotteita, jotka muodostuvat 360°:n 
täysin suojatusta johdinkaapelista, jolla 
on erittäin kestävä ulkovaippa (UV-sä-
teilyä kestävä), ja joka on suunniteltu 
erityisesti valuasfalttiin tai tieasfalttiin/
asfalttibetoniin upotettavaksi.

10 m:n liitoskaapelissa on yhtenäiset 
johtimet, jotka varmistavat nopean 
asennuksen ja selkeästi näkyvän liitoksen.

Pitkän käyttöiän ja laadun varmista-
miseksi kaikki kaapelit tarkistetaan, 
mukaan lukien resistanssi (ohmia), 
suurjännite ja materiaali.

DEVIasphalt™ 30T -kaapeli on kak-
soisjohdinlämmityskaapeli asfalttiin 
enintään 240 °C:n asennuslämpöti-
lassa asennusta varten. Kaapelit ovat 
standardien EN62395-1:2006 ja IEC 
60800:2009 luokan M2 mukaisia – 
käyttökohteisiin, joissa mekaanisten 
vahinkojen riski on erittäin suuri.

Ne toimitetaan valmiina sarjana, jossa 
on 10 m:n liitoskaapeli, hermeettisesti 
tiivistetyt kytkennät ja päätemuhvit. 

Kaapelin halkaisija – 7 mm. 
400 V:n käyttöjännitteelle on saatava-
na kaapeleita. 
Kaapelin lineaarinen teho on 30 W/m 
(400 V). Saatavana olevat pituudet: 
8,5–215 m.

DEVIasphalt™ 300T -matto on lämmi-
tysmatto, jossa DEVIasphalt™-lämmitys-
kaapeli on kiinnitetty muoviverkkoon.

Mattoja on saatavana kahdelle eri 
käyttöjännitteelle – 230 ja 400 V.

Teho on 300 W/m² (230 tai 400 V).

Maton leveys – 0,5 m 230 V jännitteel-
le ja 0,5, 0,75 ja 1 m 400 V jännitteelle.

Saatavana oleva koko: 1–12,4 m² 230 
V:n jännitteelle ja 1,7–21,15 m² 400 V:n 
jännitteelle.

Huom: Kaapelin ja maton nimen 
lopussa oleva numero tarkoittaa sen 
lineaarista tehoa (W/m) tai pinta-alate-
hoa (W/m²), 230 V:n tai 400 V:n jännit-
teellä. Kirjain “T” tarkoittaa kaksoisjoh-
dinkaapelia (Twin).

Kiinnitys

Lämmityskaapelia käytettäessä on 
suositeltavaa käyttää kiinnityssidet-
tä kaapelin kiinnittämiseen lattian 
pohjaan.  Esimerkiksi galvanoitu, 
metallinen DEVIfast™-kiinnitysside. Se 
kiinnitetään perustaan (esimerkiksi 
nauloilla) samansuuntaisina linjoina, 
yleensä käyttäen 50 cm:n tai 2 metrin 
etäisyyttä kiinnityssiteiden välissä kul-
lekin kaapeliasennuksen neliömetrille.

Säätö

Jään ja lumen sulatusjärjestelmät ovat 
erilaisia ja edellyttävät erilaisia termos-
taatteja/säätimiä.
DEVIreg™-termostaateissa ja -sääti-
missä on kattava määrä säätötoimin-
toja kaiken tyyppisten jään ja lumen 
sulanapitojärjestelmien lämmitysjär-
jestelmille,
ja niihin voi yhdistää ulkoiset mit-
tausanturit maan lämpötilan mit-
taamista sekä kosteusolosuhteiden 
säätöä varten. 

Säätimien tuotevalikoima on suunni-
teltu ulkoisille järjestelmille, seuraa-
vat mukaan lukien: 
• lämpötila-anturilla varustetut ter-

mostaatit – DEVIreg™ 330 (5–45 °C), 
DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 130;

• säädin, jossa on integroidut lämpöti-
la- ja kosteusanturit – DEVIreg™ 850.

Yksinkertaisten tai pienitehoisten 
järjestelmien säätämiseen suositte-
lemme termostaattia, jossa on maan 
lämpötilan anturi. DIN-kiskokiinni-
tyksellä varustettu DEVIreg™ 330 
(5–45 °C) -termostaatti on suositeltu 
vakioratkaisu. Sitä voi käyttää myös 
seinä- tai putkiasennettavassa DEVI-
reg™ 610, IP44 -säätimessä. Esimerkiksi 
omakotitalojen lähellä olevien pienten 
alueiden vaihtoehtoisena säätimenä 
voi käyttää seinäasennettavaa DEVI-
reg™ 130 -huonetermostaattia. 
Kaikkien edellä mainittujen termostaat-
tien mukana toimitetaan lämpötilan 
johtoanturi – NTC 15 kOhm @25 °C, 3 m. 
Erityisesti suuritehoisten jään ja lumen 
sulatusjärjestelmien säätämiseen paras 
ratkaisu on DEVIreg™ 850 -säädin/oh-
jain, jossa on integroidut maan ja katon 
kosteusanturit sekä lämpötila-anturit.

DEVIreg™ 850 on kaksivyöhykkeinen 
säädin, johon voi kytkeä enintään nel-
jä anturia ulkolämmitysjärjestelmän 
mahdollisimman tehokasta säätöä 
varten. Verrattuna asennuksiin, joissa 
käytetään tavanomaista maan lämpö-
tilan mittausta, tämä säädin mahdol-
listaa energiankulutuskustannusten 
alentamisen jopa 30–40 %:lla.

 DEVIreg™ 330 (5–45 °C) sarjana johtoanturin 
kanssa

DEVIreg™ 850 maa-anturin 
kanssa
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Tuotteet – asfalttikäyttökohteiden jään ja lumen sulatuksen yleiskuvaus

Tuote Valinnat Kuvaus

DEVIasphalt™
Resistiivinen 
lämmityskaapeli 

DEVIasphalt™ 30T 
400 V:n malli

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus, UV-stabiloitu, musta, lyhytaikainen 
kosketus enintään 240 °C lämpötilaan, 30 W/m (400 V).
DIN IEC 60800:2009 M2, EN 62395-1:2006 

DEVIasphalt™
Resistiivinen 
lämmitysmatto

DEVIasphalt™ 300T 
230 ja 400 V:n malli

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus, UV-stabiloitu, musta, lyhytaikainen 
kosketus enintään 240 °C lämpötilaan, 300 W/m (230 V/400 V).
DIN IEC 60800:2009 M2, EN 62395-1:2006

Kiinnitys 
DEVIfast™ Metal 
-kiinnitysside

25 m:n pakkaus: galvanoitu metalli, kiinnitys 2,5 cm:n välein.

DEVIreg™
Säädin

DEVIreg™ 850
Kytkentä maan ja katon kosteus- ja lämpötila-anturiin, enintään 
4 anturia, 2 vyöhykettä, 2 x 15 A, PSU 24 V, DIN-kisko

Kosteus- ja lämpötila-
anturi

Maa-anturi  
DEVIreg™ 850 -säätimelle

Ø93 x 98 mm, IP67, 15 m:n kytkentäkaapeli 4 x 1 mm²

Lisävarusteet
PSU 24 V 
DEVIreg™ 850 -säätimelle

Lisä-PSU DEVIreg™ 850 -säätimelle 3–4 anturin kanssa

DEVIreg™
Termostaatti

DEVIreg™ 330 (5–45 °C) 5–45 °C, 16 A, IP20, johtoanturin kanssa, 3 m, DIN-kisko

DEVIreg™
Termostaatti

DEVIreg™ 610 
-30…+50 °C, 10 A, IP44, johtoanturin kanssa, 3 m, seinä-/
putkiasennus 

DEVIreg™
Huonetermostaatti

DEVIreg™ 130 
5–45 °C, 16 A, IP30, johtoanturin kanssa, 3 m, asennus huoneen 
seinään

Lämpötila-anturi 10 m, PVC Johtoanturi, Ø8 mm, IP65,  NTC 15 kOhm @25 °C 

 Katso lisätietoja DEVIn luettelosta.
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4. Järjestelmän suunnittelu

Seuraavissa kappaleissa on ASHRAEn, 
sovelluskäsikirjan ja historiallisten 
säätietojen mukaisia arvioita.

Kuvat ovat ainoastaan viitteellisiä 
ja ne saattavat vaihdella alueen 
koon, tuulennopeuden ja maaperän 
mukaan.

Asfalttialueiden asennettu teho 
(yksikkö W/m²) on samanlainen 
kuin muissa jään ja lumen 
sulatusasennuksissa. Katso lisätietoja 
jään ja lumen sulatusjärjestelmistä 
sekä niiden ohjauksesta 
ulkokäyttökohteiden käyttöohjeista.

Jään ja lumen sulatusjärjestelmän 
asennuksen yhteydessä saattaa olla 
tarpeen järjestää rinteen pohjalle, 
kävelyteille ja vastaaville viemäröinti 
sulatetulle vedelle. Myös viemäröinti 
on suojattava jään muodostumiselta.

4.1 Teho

Lumen sulatukseen tarvittava teho 
riippuu seuraavista päätekijöistä: 

• Säätiedot (alin lämpötila, suurin lu-
misade, tuulen voimakkuus, kosteus, 
korkeus);

• Hankkeen tiedot (materiaalit, perus-
tustyyppi, mitat, eristys);

• Sähkötiedot (jännite, teho, ohjaus-
vaatimukset);

• Järjestelmän toimintaan kohdistuvat 
odotukset;

• Varmuuskerroin.

Jään ja lumen sulatusjärjestelmien 
ominaistehon voi arvioida kaavion ja 
vastaavien asiakirjojen perusteella.

Esimerkiksi tuulen nopeudesta ja 
pinnan ja ympäristön ilman lämpöti-
laerosta aiheutuva lämpöhäviö kuva-
taan ASHRAE-käyttökohdekäsikirjassa 
(2003) (katso kuva 3).

Jos esimerkiksi keskitasoisissa sääolo-
suhteissa tuulen nopeuden ollessa 6 
m/s valitaan arvoksi ΔT = 10 K (lämpö-
tilasta -3 K lämpötilaan +7 K), lämpö-
häviöarvo on noin 230 W/m² (merkitty 
punaisella katkoviivalla kuvassa 3).

Toisin sanoin pinnan lämmittäminen 
enintään 10 asteella vaatii 230 W/m² 
tai 230 / 10 = 23 W/(m² K).

Yhden 1 m² ulkoalueen pinnan 
lämmittäminen 1 °С:lla keskitasoisissa 
talviolosuhteissa vaatii siis noin 23 
wattia. Tai ulkopintojen lämmönsiir-
tokerroin on noin 23 W/(m²·K) (joskus 
tähän viitataan termillä αout – “alfa 
ulkona”).

Esimerkiksi standardissa IEC 62395-2 
on toinen lumen sulatuksen tyypil-
listen lämpökuormien arvio (katso 
taulukko 1).

Taulukon 1 alle 250 W/m² olevia 
arvoja tulee käyttää ainoastaan 
rajoitetuissa olosuhteissa, esimerkiksi 
maissa, joiden ilmasto on lämmin 
tai kun tekniset edellytykset sallivat. 
Alhainen, noin 150–200 W/m² 
tasoinen teho ei ehkä ole riittävä 
lumen ja jään sulattamiseen.

Jään ja lumen sulatusjärjestelmille 
suositellaan seuraavia tehoja:
• pienin – 250 W/m²,
• optimaalinen – 350 W/m².

Jään ja lumen sulatusjärjestelmien 
teho on suunniteltava paikallisten 
normien ja määräysten mukaiseksi. 

Lisää 100 W/m²:
• jokaista 1 000 korkeusmetriä kohti;
• jos lämmitetty alue on vapaasti 

seisova, eristämätön rakenne;
• jos paikallinen keskimääräinen 

tuulennopeus on
• >6 m/s;
• jos tarvitaan tehokkaampi 

järjestelmä;
• jos lunta sataa alle -10 °C:n 

lämpötiloissa.

Huom: Jään ja lumen 
sulatusjärjestelmä kannattaa 
suunnitella suurimmalle 
mahdolliselle teholle.
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4 m/s
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8 m/s

10 m/s

15 m/s

20 m/s

25 m/s

30 m/s

Sään anka-
ruus

Sovelluksen kriittisyys

Minimi, esimerkiksi asuina-
lueiden kävelytiet ja ajotiet

Kohtuullinen, esimerkiksi 
kaupalliset kävelytiet ja 

ajotiet

Maksimi, esimerkiksi 
korkeat aukiot, sairaaloiden 

ensiapujen sisäänkäynnit 
ja helikopterien laskeutu-

mispaikat

W/m²

Leuto 150–250 250–350 300–400

Ankara 200–300 300–400 350–500

Erittäin 
ankara 250–350 400–550 450–750

Ei taustahäviötä ja alueen leveys 6 m, 50 %:n pilvipeite 
Pintalämpötila - 3 °C, suhteellinen kosteus 70 %

Lämpötilaero [K] pinnan ja ympäristön välillä

Lä
m

p
öh

äv
iö

 [W
/m

²]

Kuva 3 Tuulesta ja lämpötilasta riippuva lämpöhäviö

Taulukko 1. IEC62395-2. Tyypilliset lumensulatuksen lämpökuormat
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Alin sulamislämpötila 

Jään ja lumen sulatusjärjestelmien 
tärkein tehtävä on sulattaminen, 
siis +3 °C:n pintalämpötilan 
säilyttäminen. Tehon voi 
suhteuttaa alimpaan lämpötilaan, 
jossa jää ja lumi vielä sulaa 
tai jossa lämmitysjärjestelmä 
selviytyy päätehtävästään. 
Taulukossa 2 näytetään joitakin 
lämmönluovutuksia (W/m²) sekä 
lämpötiloja, joissa järjestelmä 
varmistaa jään ja lumen sulatuksen, 
järjestelmä siis tukee +3 °С 
pintalämpötilan säilyttämistä. 

Jos asennetaan esimerkiksi 2 
50 W/m², lämmitysjärjestelmä 
mahdollistaa lumen ja jään 
sulattamisen, kun ilman lämpötila on 
alimmillaan -8 °C (ΔT = 250/23 ≈ 11 °C).  
Jos taas ilman/ympäristön lämpötila 
on esimerkiksi -12 °C, pintalämpötila 
on -1 °C, ja ΔT = -11 °C  
250 W/m²:n teholle. Tämä tarkoittaa, 
että järjestelmä kuluttaa tehoa 
pinnan lämmittämiseen, mutta ei 
sulata jäätä ja lunta.

4.2 Eristys

Lämpöeristyksen etu on huomattava 
vapaasti seisovissa rakenteissa, kuten 
rampeissa tai silloissa ja portaissa. 
Myös rakenteen vapaiden sivujen 
eristys on otettava huomioon.

Tässä esimerkissä 6 m leveä silta 
altistuu lumelle ilman lämpötilan 
ollessa -3 °C ja poikkisuuntaisen 
tuulen nopeuden ollessa 4,5 m/s. 
Laskettu likimääräinen lämpöhäviö 
alaspäin esitetään seuraavassa 
taulukossa.

Eristyksen 
paksuus

Lämpöhäviö 
alaspäin, %

Ei eristystä 36

20 mm 23

50 mm 15

100 mm 9

4.3 C-C-asennusväli ja vastaava teho W/m²

C-C-asennusväli on viereisten 
kaapelien keskikohtien välinen 
etäisyys (väli keskeltä keskelle).
 

 С-С

 С-С

Huom: Lämmityskaapelin 
taivutussäteen on oltava vähintään 6 
kertaa kaapelin halkaisija.

C-C-asennusväli ja vastaava 
teho W/m² voidaan laskea 
seuraavilla kaavoilla (katso 
myös Käyttökohdeopas – 
kaapelilattialämmitysjärjestelmät):  

tai

DEVIasphalt™-kaapelin teho joillakin 
C-C-asennusväleillä esitetään 
taulukossa:

C-C-
asennusväli,  

cm

Lämpötiheys,  
W/m² (400 V) 

DEVIasphalt™ 30T

5 600

6 500

7 429

7.5 400

8 375

9 333

10 300

Taulukko 2. Ilman alimmat sulatuslämpötilat 
joillekin tehoille. ΔT pinnasta ilmaan lasketaan 
jakamalla teho lämmönsiirtokertoimella 23 W/
(m²·K).

Asfaltti, vähintään yksi kerros

Suojakerros, hiekka tai betoni

DEVIasphalt™-lämmityskaapeli 

DEVIfast™-kiinnitys tai verkko kaapelia 
varten

Eristys

Vapaasti seisova rakenne

Ympäristön/ilman lämpötila

C - C [cm]  =         pinta-ala [m²]         · 100 cm
       Kaapelin pituus [m]

C - C [cm]  =
  Kaapelin teho [W/m]   

· 100 cm
       Lämpötiheys [W/m²]

Teho,
W/m²

Alin ilman lämpötila 
pinnan +3 °C:n 

lämpötilalle
(α

out
 = 23 W/(m²·K))

250 -8 °C

300 -10 °C

350 -12 °C

400 -14 °C

550 -21 °C
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Asfaltin alle suojakerrokseen upotetut lämmityskaapelit

Maa-alueet kuten ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet

4.3 Asfalttikäyttökohteiden asennusmenetelmä

Suoraan asfalttiin upotetut lämmityskaapelit

Maa-alueet, esimerkiksi pysäköintialueet 

4.4 Säätö
Jään ja lumen sulatusjärjestelmät 
ovat erilaisia ja edellyttävät 
erilaisia termostaatteja. Säätimien 
tuotevalikoima on suunniteltu 
ulkoisille järjestelmille, seuraavat 
mukaan lukien: 

• lämpötila-anturilla varustetut ter-
mostaatit – DEVIreg™ 330 (5–45 °C), 
DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 130;

• säädin, jossa on integroidut 
lämpötila- ja kosteusanturit – 
DEVIreg™ 850.

Yksinkertaisten tai pienitehoisten 
järjestelmien (noin 5 kW:iin asti) 
säätämiseen suosittelemme 
termostaattia, jossa on lämpötila-
anturi. Yleensä anturi asennetaan 
metalliputkeen lämmityskaapelin 
lähelle (maan sisään”).  DIN-
kiskokiinnityksellä varustettu DEVIreg™ 
330 (5–45 °C) -termostaatti on 
suositeltu vakioratkaisu. Myös seinä- tai 
putkiasennettavaa DEVIreg™ 610, IP44 
-säädintä voi käyttää.

Omakotitalojen lähellä olevien pienten 
alueiden kaltaisten kohteiden säätämi-
seen voi käyttää seinäasennettavaa  
DEVIreg™ 130 -huonetermostaat-
tia. Kiinnitä huomiota termostaatin 
oikeaan asennuspaikkaan; ota huo-
mioon, että sen suojausluokka on IP20.

Kaikkien termostaattien mukana 
toimitetaan lämpötilan johtoanturi – 
NTC 15 kOhm @25 °C, 3 m.  
Anturikaapelin pituuden on oltava 
sopiva lämpötilan mittaamiseksi 
oikeassa paikassa – voit käyttää toista 
vakiopituista anturia, esimerkiksi 10 
m:n, tai voit jatkaa anturikaapelin pi-
tuutta mihin tahansa mittaan vähin-
tään 0,5 mm²:n kokoisella kaapelilla.

Jään ja lumen sulatusjärjestelmien 
ohjaamiseen suosittelemme DEVI-
reg™ 850 -säädintä/ohjainta, jossa on 
integroitu lämpötila- ja kosteusanturi. 
Suosittelemme tätä säädintyyppiä 
asennuksiin, joiden tehokapasiteetti 
on yli 5 kW tai pienempiin asennuk-
siin, joissa halutaan käyttää tehoa 
optimaalisesti.

DEVIreg™ 850 on kaksivyöhykkeinen 
(A ja B) säädin, johon on mahdollis-
ta kytkeä neljä integroitua maan ja 
katon kosteus- ja lämpötila-anturia 
tuottamaan lämmitysjärjestelmän 
maksimaalinen ohjaus.  

Maa-anturi on varustettu 15 m:n kaa-
pelilla säätimeen kytkemistä varten.

Verrattuna asennuksiin, joissa käyte-
tään tavanomaista maan lämpötilan 
mittausta, tämä säädin mahdollistaa 
energiankulutuskustannusten alenta-
misen jopa 30–40 %:lla.

A

B
B

Asfaltti, 2 kerrosta

DEVIasphalt™-kaapelit tai 
DEVIasphalt™-matto

DEVIfast™ tai kaapelin kiinnitys 
verkkoon

Alempi tukikerros tai kivimurske

Asfalttibetoni

Betoni tai hiekka

DEVIasphalt™-kaapelit tai 
DEVIasphalt™-matot

DEVIfast™ tai kaapelin kiinnitys 
verkkoon

Alempi tukikerros tai kivimurske
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5. Asennus 

5.1 Yleiset asennusohjeet

Älä leikkaa tai lyhennä 
lämmityselementtiä.

• Lämmityselementin leikkaaminen 
aiheuttaa takuun raukeamisen.

• Liitoskaapeleita voidaan lyhentää 
tarpeen mukaan.

Elementit on aina asennettava 
paikallisten sähkö- ja 
rakennusmääräysten sekä tämän 
asennusohjeen ja käyttöohjeen 
ohjeiden mukaisesti.

• Tästä poikkeava asennus saattaa 
heikentää elementtien toimintaa 
tai muodostaa turvallisuusriskin, 
jolloin takuu raukeaa.

• Varmista, etteivät elementit, 
liitoskaapelit, kytkentärasiat ja 
muut sähköiset komponentit 
joudu kosketuksiin kemikaalien 
tai herkästi syttyvien materiaalien 
kanssa asennuksen aikana tai sen 
jälkeen.

!

Elementtien kytkentä on 
aina annettava valtuutetun 
sähköasentajan tehtäväksi.

• Kytke virta pois kaikista virtapiireis-
tä ennen asennus- ja huoltotöitä.

• Loppukäyttäjällä ei saa olla suoraa 
pääsyä virtalähteen kytkentään.

• Jokainen lämmityskaapeli on maa-
doitettava paikallisten sähkömää-
räysten mukaisesti ja kytkettävä 
vikavirtasuojaan (RCD).

• RCD:n suositeltu laukaisuvirta on 
30 mA, mutta se voi olla enintään 
300 mA, jos kapasitiivinen vuoto 
voi aiheuttaa häiritsevää laukea-
mista.

• Lämmityselementit on kytkettävä 
kytkimen kautta, joka mahdollistaa 
molempien napojen irtikytkemi-
sen.

• Elementti on varustettava sopivan 
kokoisella sulakkeella tai katkaisi-
mella, esimerkiksi 10/13 A  
1,5 mm²:n liitoskaapeliin ja 16/20 A 
2,5 mm²:n liitoskaapeliin. 

Lämmityselementeistä on
• ilmoitettava selkeästi 

varoitusmerkein tai kytkennän 
liitoskohtiin ja/tai säännöllisesti 
virtapiirin linjaan sijoitetuin 
merkinnöin.

• ilmoitettava kaikissa asennukseen 
liittyvissä sähködokumenteissa.

Älä ylitä kulloisenkin sovelluksen 
maksimilämpötiheyttä (W/m² tai 
W/m) todellisessa käyttökohteessa.

1. Sulake
2. RCD
3. Moninapainen kytkin
4. Termostaatti
5. Suojaputki
6. Anturi
7. Kytkentämuhvi
8. Kaapelin suojaus
9. Lämmityskaapeli

TS

T

RCD
I≤30 mA

9

4

65

87

2

3

1
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5.1.1 Asennusta tehtäessä:

Valmistele asennuskohde 
asianmukaisesti poistamalla terävät 
esineet, lika jne.

Mittaa säännöllisesti vastus ohmeina 
ja eristysvastus vähintään ennen 
asennusta, asennuksen aikana ja sen 
jälkeen.

Älä asenna lämmityselementtejä 
seinien ja kiinteiden rakenteiden alle. 
Jätä vähintään 6 cm ilmatilaa. 
Älä asenna elementtien päälle 
eristysmateriaaleja, muita 
lämmönlähteitä tai jatkoliitoksia.

Lämmityselementit eivät saa koskea 
toisiaan tai mennä ristikkäin toisten 
lämmityselementtien kanssa, ja 
niiden on jakauduttava alueille 
tasaisesti.

Elementit ja erityisesti liitokset on 
suojattava vedolta ja rasitukselta.

Elementin lämpötilaa pitää valvoa, 
eikä sitä saa käyttää ulkosovelluksissa 
yli 10 °C:n ympäristön lämpötilassa.

5.1.2 Asennuksen suunnittelu

 Piirrä asennuksesta luonnos, josta 
käy ilmi
• elementtien sijoittelu
• liitoskaapelit ja kytkennät
• (mahdollinen) kytkentärasia
• anturi
• kytkentärasia
• termostaatti/säädin

Säästä luonnos.
• Kun näiden komponenttien 

tarkka sijainti on tiedossa, 
myöhempi vianmääritys 
ja viallisten elementtien 
korjaaminen sujuu helpommin.

Huomioi seuraavat seikat:
• Noudata kaikkia 

turvallisuusohjeita.
• Noudata oikeaa C-C-asennusväliä 

ja mattojen välistä etäisyyttä.
• Noudata vaadittua 

asennussyvyyttä ja huolehdi 
liitoskaapeleiden mahdollisesta 
mekaanisesta suojauksesta 
paikallisten määräysten mukaan.

• Jos asennat useamman kuin 
yhden lämmityselementin, 
älä koskaan kytke elementtejä 
sarjaan vaan reititä kaikki 
liitoskaapelit rinnakkain 
kytkentärasiaan.

• Yksijohtimisissa kaapeleissa 
molemmat liitoskaapelit on 
kytkettävä kytkentärasiaan.
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5.2 Asennus

5.2.1 Asennusalueen valmistelu

Poista kaikki jäljet mahdollisista 
vanhoista asennuksista.

• Varmista, että asennuspinta on 
suora, tukeva, tasainen, kuiva ja 
puhdas.

• Täytä tarvittaessa putkien, 
laskuputkien tai seinien vieressä 
olevat raot.

• Asennusalueella ei saa olla teräviä 
reunoja, likaa tai vieraita esineitä.

5.2.2 Lämmityselementtien 
asentaminen

Emme suosittele asentamaan 
lämmityselementtejä alle -5 °C:n 
lämpötilassa.

Alhaisissa lämpötiloissa 
lämmityskaapelit jäykistyvät. Kytke 
kaapeli/matto verkkovirtaan lyhyeksi 
ajaksi (muutamaksi minuutiksi). 
Kaapeli tai matto on rullattava auki 
tämän prosessin aikana!

Vastuksen mittaus
Mittaa, tarkista ja kirjaa 
lämmityskaapelin vastusarvot.

• Pakkauksesta purkamisen jälkeen
• Elementtien kiinnityksen jälkeen
• Asennuksen valmistumisen jälkeen

Jos vastus ohmeina ja 
eristysvastus eivät ole tuotteeseen 
kiinnitetyssä tarrassa ja tuotteen 
kuljetuspakkauksessa, elementti on 
vaihdettava.

• Ohminen vastus saa poiketa tarraan 
merkitystä arvosta -5 ... +10 %.

• Eristysvastuksen tulee olla >20 MΩ 
vähintään 500 V DC:n jännitteellä 
yhden minuutin kuluttua.

Noudata kaikkia yleistä turvallisuutta 
ja oikeita asennusohjeita koskevan 
osan ohjeita.

Lämmityselementit
• Sijoita lämmityselementti siten, että 

etäisyyttä kiinteisiin rakenteisiin on 
vähintään puolet C-C-asennusvä-
listä.

• Lämmityselementtien on oltava 
aina asianmukaisessa kontaktissa 
lämpöä johtavaan materiaaliin 
(esimerkiksi betoniin).

• Jos lämmitysmattoja käytetään, ne 
on kiinnitettävä maahan, joissakin 
matoissa on liimapinta, joka kiinnit-
tyy puhdistettuihin ja pohjustettui-
hin pintoihin hyvin.

Lämmitysmatot
• Pura lämmitysmatot rullalta aina 

niin, että lämmityskaapelit jäävät 
yläpuolelle.

• Kun lämmitysmatto ulottuu alueen 
päähän, leikkaa verkko ja kään-
nä matto ennen sen rullaamista 
takaisin.

Liitoskaapeleiden jatkaminen
• Vältä liitoskaapelien jatkamista 

mahdollisuuksien mukaan. Johda 
liitoskaapelit esim. kytkentärasioi-
hin tai kaapelikaivoihin.

• Ota liitoskaapelin jatkamisen 
aiheuttama tehohäviö huomioon 
paikallisten määräysten ja sähkötöi-
tä koskevien sääntöjen mukaisesti.

5.2.3 Asennusyhteenveto

Valmistele asennuspinta DEVI-
flex™-kiinnitystarvikkeilla ja/tai 
betoniverkolla.

Asenna Ø 16–20 mm:n, lämmön-
kestävästä materiaalista, esimerkiksi 
metallista, valmistettu anturin suoja-
putki. Kiinnitä DEVIreg™ 850 -maa-an-
turin  suojaputki, jos asennettu.
 
Sijoita liitoskaapelit ja kytkennät 
kuivaan paikkaan. Tiivistä kaikki 
seinämien läpiviennit ja vastaavat 
rakenteet. Käytä huomionauhaa 
liitoskaapeleiden yläpuolella.

 
Kun kivetys on asetettu paikalleen 
tai betoni/asfaltti valettu, asenna 
ulkoiset anturit ja jatka anturikaapelia 
anturin käyttöohjeen mukaan.

DEVIreg™-termostaatti/säädin on 
otettava käyttöön asennusohjeessa 
kuvatulla tavalla ja säädettävä, jos 
paikalliset olosuhteet eivät ole samat 
kuin tehdasasetukset.

Ennen jokaista käyttökautta on tarkis-
tettava mahdolliset viat jakokeskuk-
sessa, termostaatissa ja antureissa.
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5.3 Varotoimet

Varmista, että alueelta on poistettu 
kivet ja terävät reunat. 

Suojaa lämmityskaapelit liialliselta 
haravoiden, lapioiden, täryttimien ja 
jyrien käytöltä. 

Älä tyhjennä kottikärryjä tukemalla 
niitä suoraan kaapeleille. 

Varmista kaapelien pysyminen 
oikeassa paikassa kiinnittämällä 
kaapelit alusrakenteeseen lyhyin 
välein.

Suosittelemme kytkemään summerin 
tai muun hälytyslaitteen kaapeleihin 
siltä varalta, että asennuksen 
aikana sattuu kaikista varotoimista 
riippumatta jokin vahinko ja kaapeli 
vahingoittuu. Tällöin on mahdollista 
havaita vika nopeasti ja saada 
ongelma ratkaistua mahdollisimman 
edullisesti ja nopeasti.

Varmista, että kaikki kaapelit 
kääntyvät kohti sähkökaappeja, 
johon kaapelit on kytkettävä.

Vala asfaltti kohtuullisella nopeudella 
lämmityskaapelin siirtymisen 
välttämiseksi.

Muista, että kaapelin on oltava 
jatkuvasti täysin upotettuna 
ilmarakojen välttämiseksi. 

Toiselle asfalttikerrokselle 
on käytettävä jyrää, jonka 
enimmäispaino on 500 kg.

Raskailla kuorma-autoilla tai 
asfalttikoneilla ei saa ajaa suoraan 
kaapelien päältä, sillä kaapelirakenne 
on kehitetty kestämään enintään 2 
000 N:n mekaaninen kuorma.  
Muussa tapauksessa kaapeli 
vahingoittuu välittömästi.

5.3.1 Tärkeää

Kaikki sähköliitännät on annettava 
valtuutettujen henkilöiden tehtäväksi 
paikallisten määräysten mukaisesti.

Asennus valuasfalttiin 
Käytä ainoastaan täysin upotettuja 
DEVIasphalt™-elementtejä.

Valuasfaltin on jäähdyttävä vähintään 
240 °C:n lämpötilaan. 

Asennus tieasfalttiin/
asfalttibetoniin 
Ensimmäinen kerros – 3 cm käsin 
jyrättyä asfalttibetonia (suurin 
raekoko 8 mm), jäähtynyt vähintään 
80 °C:n lämpötilaan (ei täryä). 

Levitä toinen kerros enintään 500 kg:n  
jyrällä (ei täryä).

Noudata seuraavia liitoskaapelin 
jatkamisen yhteydessä:
• Mahdollinen tehohäviö koko 

liitoskaapelin pituudella saa olla 
enintään 5 %.

• Koko asennuksen vuotovirta 
saa olla enintään 1/3 RCD:n 
laukaisutasosta.

Maan lämpötilaa säätävä termostaatti 
on pakollinen.
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PROTOCOL-TIEHANKE  
Ankara, Turkki. 

6. Esimerkkejä

PÄÄLLYSTETTY KÄVELYTIE 
 Wien, Itävalta

Intelligent solutions 
with lasting effect

devi.fi

Lumensulatusjärjestelmän on 
sulatettava lunta ja jäätä 2 m 
x 10 m:n kävelytieltä, joka on 
päällystetty hiekalle ladotuilla 
jalkakäytäväharkoilla. 

Paikallinen mitoituslämpötila on -15 °C. 
Lämpötiheys on 300 W/m² 
P

heat
 = 300 • (2 • 10) = 6 000  W. 

DEVIasphalt™ 30T, 6 470 W, 215 m, 230 V  
valitaan 10 cm:n C-C-asennusvälin 
kanssa. 

Valinnaisesti on lämmitettävissä  
21,5 m².

Vaihtoehtona on kaksi DEVIasphalt™ 
300T -mattoa, 3 285 W, 0,5 x 22 m,  
230 V.

Jään ja lumen sulanapitoratkaisu 
asennetaan 2,8 km:n pituiselle 
uudelle tielle Pohjois-Ankaran Urban 
Transformation Project -hankkeessa.

2 800 m, josta 600 m on sillalla. 

245 km lämmityskaapeleita, joiden 
sähköteho on yhteensä 6,7 MW.

Lämmityskaapelit asennetaan 50 
cm:n levyisinä rengasurille, kuudelle 
kaistalle ja kokonaispinta-ala on 16 
800 m².
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