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DEVI, joka on lyhenne sanoista Dansk El-Varme Industri, perustettiin
Kööpenhaminassa vuonna 1942. 1.1.2003 alkaen DEVI ollut osa Danfoss
Groupia, Tanskan suurinta teollisuuskonsernia. Danfoss on yksi maailman
johtavista lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointialan yrityksistä. Danfoss Group
työllistää yli 23 000 työntekijää ja palvelee asiakkaitaan yli 100 maassa.
DEVI on Euroopan johtava sähkökaapeleita ja sähköputkia käyttävä
lämmitysjärjestelmämerkki, jolla on alalta yli 70 vuoden kokemus.
Lämmityskaapelit valmistetaan Ranskassa ja Puolassa, ja yrityksen
pääkonttori sijaitsee Tanskassa.

Kylmävarastot, jäästadionit ja vastaavat
Tässä suunnitteluoppaassa annetaan DEVI:n suositukset
routimisenestojärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen kylmähuoneiden
ovia, tyhjennysputkia sekä sprinklerijärjestelmiä ja putkia varten.
Siinä esitellään lämmityskaapeleiden sijoittamisohjeet, sähkötiedot ja
järjestelmäkokoonpanot.
DEVI suosittelee varmistamaan energiatehokkaan, luotettavan ja
huoltovapaan ratkaisun vakiotehoisilla lämmityskaapeleilla, joille annetaan
20 vuoden takuu.

Yleistä tietoa
Kylmävarastoissa, jäästadioneilla
yms. lämpötila on aina alueella -20
... -30 °C, mutta kylmävuotojakin
esiintyy, vaikka lattia olisi eristetty
asianmukaisesti. Se tarkoittaa, että
maaperän kanssa kosketuksissa
olevat materiaalit, kuten
perustukset ja lattia-alueet, imevät
kylmää ja aiheuttavat alustan
jäätymisen. Maaperässä olevan
veden tilavuus muuttuu jäätymisen
seurauksena, ja pakkanen voi
aiheuttaa merkittäviä vahinkoja.
Lisäksi alueilla, joilla erittäin
kylmä ja kuiva ilma kohtaa
lämpimän, kostean ilman,
lämpimän ilman sisältämä kosteus
voi jäädä kylmälle pinnalle ja
muuttua jääksi. Jää aiheuttaa
eri osien, kuten kylmävaraston
ovien/porttien ja ovikarmien
jäätymistä, ja seurauksena voi olla
ovirakenteen vauriot, tiivisteiden
vauriot, vaikeudet sulkea ovi
tiiviisti, kasvanut energiankulutus
jne. Toinen kylmälaitteiden
tyhjennysjärjestelmän ongelma
on kondenssiveden jäätyminen ja
veden virtauksen estyminen.
DEVI tarjoaa luotettavia ja
energiatehokkaita kaapeleiden
lämmitysjärjestelmiä, joilla estetään
routiminen ja varmistetaan
ovien tyhjennysputkien ja
sammutusjärjestelmien putkistojen
sulana pysyminen. DEVI on
toimittanut tällaisia järjestelmiä
jo vuosien ajan viidelle eri
mantereelle.

Edut
• Poista perustusvaurioiden riski – perustuksiin
muodostuva jää voi aiheuttaa erilaisia ongelmia kuten
rakennuksen perustusten hallitsematonta liikettä
tai nousemista, joka rikkoo rakenteita. DEVI estää
jäätymisvauriot pakkashuoneissa ja jäästadioneilla
estämällä tällaisen jään muodostumisen.
• Investoi turvallisuuteen – vähentää kylmävaraston
hävikkiä tai estää rakennuksen tuhoutumisen
perustusvaurioiden vuoksi.
• Energianhukka pienenee – ovien sujuva toiminta
suojaa rakenteita ja vähentää huonosti suljettujen
ovien aiheuttamaa energianhukkaa.
• Turvallinen työympäristö – estää liukkauden
muodostumisen lattialle ja varmistaa
sammutusjärjestelmien putkistojen ja sprinklerien
sulana pysymisen.
• Virtaa säästävä ratkaisu – DEVI säästää virtaa
käyttämällä kehittyneitä säätimiä minimoimaan
järjestelmän käyttöaikaa samalla kun niillä pidetään
perustusten lämpötila oikeana ja estetään jäätyminen.
• Tilaa säästävä – verrattuna vaihtoehtoisiin
ratkaisuihin DEVI-järjestelmät ovat vähemmän
monimutkaisia, helpompia suunnitella ja asentaa,
eivätkä ne tarvitse ylimääräistä tilaa.
• Alhaisemmat aloituskustannukset –
kilpailukykyinen ratkaisu, yli 50 % alhaisemmat
järjestelmäkustannukset perustuksiin rakennettaviin
glykoliputkistoihin verrattuna.
• Ei ongelmia ympäristölle – DEVIlämmitysjärjestelmät eivät aiheuta vaaraa ympäristölle
esim. glykolivuotojen muodossa. DEVI-järjestelmissä
käytetään sähkölämmityskaapeleita glykolivesiseoksen sijaan.
• Alhaisimmat käyttökustannukset – 20 vuoden
Danfoss Groupin täystakuu ja 50 vuoden
käyttöiän odote kaikille DEVI-sarjan resistiivisille
lämmityskaapeleille.
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1. Routimisenestojärjestelmä
1.2. Järjestelmän kuvaus
Tärkein lämmityksen tavoite
routimisenestojärjestelmissä on
suojata rakennuksen perustukset
routimiselta alueilla, joilla
lämpötila on jatkuvasti alle nollan
(kylmävarastot, jäästadionit jne.).
Sisälle on asennettava
jäätymissuojaus, ja
sähkölämmityskaapelit on
upotettava betoniin routimisen
estämiseksi. Routiminen voi
aiheuttaa lattioiden halkeilua
sekä vaurioita tukirakenteisiin
ja perustuksiin. Tällöin tarvitaan
lattialämmitystä jäätymisen ja
muiden siihen liittyvien ongelmien
sekä perustuksien rikkoutumisen
estämiseksi.

Routiminen
Kun pakastehuoneen alla oleva
maa jäähtyy alle nolla-asteiseksi,
maaperän kosteus jäätyy ja
laajenee merkittävästi.
Tämä jään muodostus halkaisee
lattian tai aiheuttaa routimisen.
Jään muodostuminen voi nostaa
pylväitä, työntää perustuksen

seiniä ja repiä avokattoja.
Lähes kaikki kylmävaraston
osat voidaan korjata niin, että
suurin osa tilasta on edelleen
varastointikäytössä. Tämä ei
kuitenkaan koske lattiaa.
Ongelmaa ei ratkaista yksin
eristämällä.

Tässä tapauksessa lämmityskaapeli
sijaitsee kylmävaraston
päälattian eristyksen alla, yleensä
hiekkatäytteessä tai betonilaastissa.
Turvallisuussyistä pitää asentaa kaksi
rinnakkaista lämmitysjärjestelmää
(pää- ja varajärjestelmä).
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1.2. Tuotteet
Lämmityskaapelit
Maaperän jäätymisen estävä
lämmitysjärjestelmä voi
sisältää seuraavat resistiiviset
(jatkuvatehoiset) lämmityskaapelit:
DEVIflex™ 6T, DEVIflex™ 10T,
DEVIflex™ 18T;
DEVIbasic™ 10S, DEVIbasic™ 20S.
DEVIn resistiiviset lämmityskaapelit
ovat turvallisia, tehokkaita ja
taloudellisia kylmävarastojen
varusteita.
Huom: Kaapelin nimen lopussa
oleva numero tarkoittaa tehoa (W/m)
jännitteen ollessa 230 V tai 400 V.
T-kirjain merkitsee kaksoisjohtimella
varustettua kaapelia (twin), S-kirjain
taas yksijohtimista (single).

DEVIflex™ on kaksoisjohtimella
varustettu lämmityskaapeli,
joka on suunniteltu erityisesti
betonilattioihin, putkien
lämmittämiseen jne. Kaapeli
vastaa standardin IEC 60800:2009
luokan M2 vaatimuksia, ja se on
suunniteltu kohteisiin, joissa on
suuri mekaanisten vaurioiden riski.
Se toimitetaan käyttövalmiina 2,3
metrin liitoskaapelilla varustettuna,
liitokset tiivistettyinä ja päätytulpin
varustettuna.

DEVIflex™ on yhdellä johtimella
varustettu lämmityskaapeli, joka
vastaa standardin IEC 60800:1992
vaatimuksia ja on suunniteltu
erityisesti betonilattioihin, putkien
lämmittämiseen jne. Se toimitetaan
käyttövalmiina 2,3 metrin
liitoskaapelilla, liitokset tiivistettyinä
ja päätytulpin varustettuna.
Kaapelin halkaisija on Ø 5,5 mm.
DEVIbasic™ 20S on saatavilla
käyttöjännitteille 230 V ja 400 V.

Kaapelin halkaisija on Ø 6,9 mm.
Kaapelin käyttöjännite on 230 V.
Saatavilla on lineaariselta teholtaan 6,
10 tai 18 W/m:n (230 V:n) kaapeleita.
Kaapelin pituus:
DEVIflex™ 6T: 30–200 m;
DEVIflex™ 10T: 2–210 m;
DEVIflex™ 18T: 7–170 m.

DEVIflex™

Lineaarisen lähtötehon (W/m)
laskemiseksi 400 V:n kaapeli voidaan
kytkeä 230 V:n verkkovirtaan. Tässä
tapauksessa kaapelin lineaarinen
lähtöteho on 6,6 W/m.
Kaapelin pituus:
DEVIbasic™ 10S, 230 V: 21–407 m;
DEVIbasic™ 20S, 400 V: 56–229 m.

DEVIbasic™

Kiinnittäminen
Lämmityskaapeleita käytettäessä
suositellaan käyttämään
kiinnityssiteitä kaapelin
kiinnittämiseksi lattiaan (esim.
galvanoituja metallisia DEVIfast™kiinnityssiteitä). Kaapelit on
kiinnitettävä lattiaan (esim.
naulattava) rinnakkain noin 100

6

cm:n välein tai käyttämällä metri
kiinnityssidettä per asennusneliö.
Sama koskee DEVIclip™ C-C- ja
Montagestege™-muovisiteitä.
Pikakiinnitykseen vahvistettuun
verkkoon suositellaan DEVIclip™ Twist
-muovikiinnikkeitä.
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Kaapelien kiinnittämiseen
metallipylväisiin jne. suositellaan
Alutape-alumiiniteippiä.

Termostaatit
Routimisenestojärjestelmän
ohjaukseen suositellaan DEVIreg™
330 (-10…+10 °C)
-termostaattia DIN-kiskolla.
Lisäksi voidaan käyttää seinälle
asennettavaa DEVIreg™ 610
-säädintä (IP44).

Oikean lämpötilan mittaamiseksi
lämmitetyltä alueelta on anturin
kaapelin oltava esim. 10 metriä pitkä
(paikallisista olosuhteista riippuen). 10
metriä pitkä anturi on saatavilla, mutta
se on tilattava erikseen.

Huom: Turvallisuussyistä asennukset
kylmiin varastoihin on tehtävä
kahteen erilliseen piiriin (pää
ja vara), joita ohjataan erillisillä
termostaateilla.

Kaikissa termostaateissa on
lämpötila-anturit – NTC 15 kOhm @
25 °C ja kolmen metrin kaapeli.

DEVIreg™ 330

DEVIreg™ 610

Tuotteet – yleistä routimisenestojärjestelmistä
Tuote

Valinnat

Kuvaus

DEVIflex™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIflex™ 6T, 230 V
DEVIflex™ 10T, 230 V

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus.
6, 10 W/m (230 V).
DIN IEC 60800:2009 M2

DEVIbasic™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIbasic™10S, 230 V
DEVIbasic™20S, 400 V

Yksi johdin, johdinsuojaus.
10 W/m (230 V), 20 W/m (230 V/400 V).
DIN IEC 60800:1992 M2

DEVIbasic™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIbasic™ kelalla,
0,0134–34,1 Ohm/m

Yksi johdin, johdinsuojaus.
Maks. 20 W/m; maks. 400 V.
DIN IEC 60800:1992 M2

Kokoonpanosarjat

DEVIcrimp™-kokoonpanosarja
DEVIcrimp™ CS2A/CS2B

Yksijohtimiselle kaapelille.
Kaksoisjohtimella varustetulle kaapelille

DEVIreg™-termostaatti

DEVIreg™ 330 (-10…+10 °C)

-10…+10 °C, 16 A, IP20, DIN-kisko

DEVIreg™-termostaatti

DEVIreg™ 610

-30…+50 °C, 10 A, IP44,
asennus seinälle/putken päälle

Lämpötila-anturi

10 m, PVC

Lanka-anturi, Ø 8 mm, IP65,
NTC 15 kOhm @25 °C

Lämpötila-anturi

40 m, silikonipinnoite

Lanka-anturi, Ø 5 mm, IP67,
NTC 15 kOhm @25 °C

Kiinnittäminen

DEVIfast™, metalli
DEVIclip™ C-C
Montagestege™ 6 mm
Montagestege™ 8 mm

25 m pakkaus, galvanoitu metalli, kiinnitys 2,5
cm:n välein.
10 x 1 m, muovia, kiinnitetään kaapelin halkaisijalle 1 cm:n välein.
1 m, muovia, kiinnitetään Ø 5,6–6,5 mm:n kaapeliin 2,5 cm:n välein.
1 m, muovia, kiinnitetään Ø 6,6–8 mm:n kaapeliin
2,5 cm:n välein.

Kiinnittäminen

DEVIclip™ Twist -kierreside

Pussi, sis. 1 000 kpl
Ø 17 mm, kaapelin kiinnittäminen vahvistettuun
verkkoon

Kiinnittäminen

Alutape

Liimapintainen alumiiniteippi, 38 mm x 50 m,
0,06 mm, maks. 75 °C

Lisätietoa saa DEVI-tuoteluettelosta.
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1.3. Järjestelmän rakenne
Routimisenestojärjestelmän lämmityskaapeli sijaitsee kylmävaraston
päälattian eristyksen alla, yleensä
hiekkatäytteessä tai betonilaastissa
(kuvat 1 ja 2).
Lämmityskaapeli on sijoitettava
lattian eristyskerroksen alle jäätymissuojauksen varmistamiseksi.
Kaapelit saa sijoittaa suoraan vain
kovettuneen betonin päälle. Ne voidaan erottaa myös lattian pinnasta
vedenpitävällä kalvolla. Kaapelit on
asennettava vähintään 5 cm eristyksen alle. Lattiarakenteen on vastattava paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.

Kylmävaraston lattia

Kylmävaraston lattia

Raudoitettu betoni

Raudoitettu betoni

Lämpöeristys

Lämpöeristys

Betoni
Betoni
DEVIfast™-kiinnike
Hiekkatäyte
Hiekkatäyte
Vahvistettu verkko

Maalämpö

Maalämpö

Kuva 1 – Lämmityskaapeli tasoituslaastissa

Kuva 2 – Lämmityskaapeli hiekkatäytteessä

Asennettu teho
Normaaleissa olosuhteissa lämpöhäviöiden lasketut arvot eivät ole kovin
suuria, esim. vain 3–8 W/m². Suosittelemme kuitenkin käyttämään vakioarvona 15–30 W/m² tai vähintään
15 W/m² jäätymissuojauksissa. Joka
tapauksessa tehoarvo on laskettava
ja sen on vastattava lämpöhäviötä
alaspäin.

Jäätymissuojausjärjestelmien tarvittavan tehotiheyden [W/m²] arvioimiseksi on laskettava monikerroslattian
rakenteen lämmöneristävyys. Verrattaessa kunkin kerroksen todellisia
arvoja on jokaisen kerroksen lämmöneristävyys eristyskerrosta lukuun
ottamatta jätettävä huomiotta.

Perustusten jäähdytysnopeus riippuu seuraavista seikoista:

Lämmitysjärjestelmän teho voidaan
määritellä seuraavalla kaavalla:
P = Δt · U · 1,3 [W/m²],
jossa
Δt – lämpötilaero maaperän/alustan
ja kylmävaraston sisäpuolen välillä
[°C];
U – lattian lämmönsiirtokerroin,
yleensä vain eristeelle [W/m²·°C];
1,3 – turvakerroin.
U-arvo eristystä varten voidaan määrittää seuraavasti: U = λ/δ = (lämmönjohtavuuskerroin [W/m·K]) / (paksuus
[m])

• lämmön/kylmyyden siirtymisnopeus lattian läpi
• maaperän/alustan lämpötila
• kylmähuoneen sisälämpötila, jäästadionien pintalämpötila jne.

Laskentaesimerkki
Kylmävaraston parametrit ovat seuraavia:

Eristyksen U-arvo:
U = 0,04 / 0,2 = 0,2 W/(m²·°C).

Kylmävaraston lämpötila: -25 °C.

Δt = +5 °C - (-25 °C) = 30 °C.

Maaperän/alustan lämpötila: +5 °C.

Lämmitysjärjestelmän tehon laskenta
per neliömetri:

Eristys: 0,2 m paksu, λ = 0,04 W/m·°C.
P = 30 °C · 0,2 W/(m²·°C) · 1,3 =
= 6 W/m² · 1,3 = 7,8 W/m².
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Laskettu teho on 7,8 W/m², mutta
suositusten mukaan asennusminimin
on oltava 15 W/m²!
Esimerkiksi kolme DEVIflex™ 6T -kaapelijohtoa per m² antavat tehon 18 W/
m² ja suojaavat kylmävarastoa routimiselta.

C-C-asennusväli
Lämmityskaapelijohtojen väliset
raot eivät saa olla pakkasen puolella!
Muussa tapauksessa routimissuojaus
ei toimi!
Lämpötilan jakautuminen kylmävaraston lattian muodon mukaan on
arvioitava. Tulos riippuu muutamista
parametreista, joista tärkeimpiä ovat:
• maaperän/alustan lämmönjohtavuus
• lämmityskaapelin lineaarinen teho
• C-C-asennusväli.
Maaperän lämmönjohtavuus voi
vaihdella merkittävästi käytön aikana,
joten seuraavaa nyrkkisääntöä käytetään usein:
Jotta voidaan varmistaa tasainen
lämmön jakautuminen ilman kylmärakoja suurin C-C-asennusväli
lämmityskaapeleiden välillä saa
olla enintään 50 cm (kuva 3). Toisin
sanoen tarvitaan vähintään kaksi
metriä lämmityskaapelia per m².

C-C ≤ 50 cm

Kuva 3 – Kuuman/kylmän jakautuminen ja maks. C-C-asennusmitta ilman kylmärakoja

Suosittelemme ehdottomasti asentamaan toisen lisäkaapelisilmukan
samalla C-C-asennusvälillä.
Asennuksissa, joissa C-C-asennusväli
on enintään 50 cm, teho per 1m² on
joissain kaapelityypeissä seuraava:
DEVIflex™ 6T – 12 W/m²;
DEVIflex™ 10T – 20 W/m²;
DEVIbasic™ 20S, 400 V, kytkentä 230
V – 19,8 W/m².

Suosituksia: sopiva C-C-asennusväli kaapelijohtojen välillä on 33 cm.
Kaapelin pituuden laskennassa pätee
yksinkertainen sääntö: kolme metriä
kaapelia per 1 m².
Esimerkiksi kolme DEVIflex™ 6T
-kaapelijohtoa per 1 m² antavat tehon
18 W/m² (230 V). Tämä koskee lähes
kaikkia kylmävarastotyyppejä, jäästadioneja jne.
Minimivaatimukset: 10 W/m:n kaapeli
on asennettava niin, että C-C-asennusväli on enintään 50 cm.

Turvallisuus
Turvallisuussyistä pitää asentaa kaksi
identtistä ja rinnakkaista lämmitysjärjestelmää (pää- ja varajärjestelmä).
Tällaisen järjestelmän osat ovat seuraavat:
• kaksi identtistä rinnakkaista lämmityskaapelipiiriä (pää ja vara)
• kaksi identtistä termostaattia,
joissa lämpötila-anturit kullekin
kaapelille
• hälytyssignaalit varakaapelin
toiminnan varalta – merkkivalo ja
äänimerkki
• kaksi erillistä virransyöttöjohtoa
• erilliset sulakkeet, RCD-releet,
kontaktorit jne.

Huomaathan, että varakaapelijärjestelmä on pakollinen tämän tyyppisissä asennuksissa. Varakaapelit asennetaan yleensä pääkaapelin kanssa
rinnakkain 2,5–5 cm:n etäisyydelle
ensisijaisesta järjestelmästä.

C-C

C-C

C-C-asennusväli määritellään keskiviivana pää- ja varakaapelin välillä,
katso kuva 4.
Huom: Asenna yksi termostaatti
lämmityskaapelia kohden.

C-C

2,5–5 cm

Pääkaapeli
Varakaapeli

Kuva 4 – Pää- ja varalämmityskaapelit
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Ohjaus
Routimisenestojärjestelmässä käytetään useimmiten DEVIreg™ 330
-säädintä (-10…+10 °C) DIN-kiskokiinnityksellä.

Päätermostaatti

Varatermostaatti +
Hälytysvalo ja kello*

+5 °C

Asenna kaksi identtistä termostaattia
erillisin lämpötila-anturein.

+3 °C

Pääpiiriä ohjaava termostaatti on
asetettava lämpötilaan +5 °C. Se tarjoaa
riittävän suojan alustan jäätymistä
vastaan.
Varapiiriä ohjaava termostaatti on
asetettava lämpötilaan +3 °C. Lisäksi
se on kytkettävä hälytysjärjestelmään
(merkkivalo tai -ääni).
Jos pääpiiri vikaantuu, varapiiri
alhaisemmalla lämpötilan asetuksella
kytkeytyy päälle ja hälytysjärjestelmä
aktivoituu.

Kuva 5 – Pää- ja varatermostaatit asetuksineen

Myös virransäätölaitteita voi käyttää
tähän tarkoitukseen. Jokainen pää- ja
varalämmityskaapeli edellyttää sitä.

Virransäätölaitteet voi kytkeä erilliseen ohjausjärjestelmään, jolla
varmistetaan hälytyksen aktivointi,
jos jokin kaapeleista ei lämmitä (ei
saa virtaa).

Vaadittavan lämmitystehon laskemiseen tarvitaan lämpöeristysparametrit ja pylvään suunnittelutiedot.
Lämpö-/kylmähäviöiden laskenta
tehdään samalla tavalla kun yllä olevassa kohdassa “Asennettu teho”.

Lattiapinnan reuna osuu rakennuksen ulkopuolella olevaan maahan, ja
talvella jäätyminen on mahdollista.
Suosittelemme näissä tapauksissa
asentamaan kaksi kaapelijohtoa C-C
= 5…7,5 cm.

Lämmitetyt erityisvyöhykkeet
Suuremmissa huoneissa järjestelmä
on jaettava vyöhykkeisiin, jolloin
suojaus voidaan varmistaa erillisillä
lämmityspiireillä. Kunkin vyöhykkeen ohjaukseen tarvitaan erillinen
termostaatti.
Kylmävaraston sisällä olevat pylväät,
betoniseinät jne. vaativat erityishuomiota. Ne voivat muodostaa kylmäsiltoja ja alaspäin suuntautuvia kylmävirtauksia, jotka saattavat aiheuttaa
maan jäätymisen. Suosittelemmekin
aina lämpöeristystä koko pylvään
korkeudelta. Ylimääräinen pylvään
perustan lämmitys on joka tapauksessa tarpeen joko asentamalla sama
lämmityskaapeli lattiaan tai käyttämällä erillistä kaapelia.
Varmista asianmukainen lämpökontakti lämmityskaapelin ja pylvään
välillä. Suosittelemme kattamaan
betonipylväiden kaapelit laastikerroksella, laattaliimalla, betonilla jne.
Metallipylväisiin suositellaan lämmityskaapelin kiinnittämistä alumiiniteipillä koko pylvään mitalta.
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Suosittelemme ylimääräistä lämmitystä kylmähuoneen ulkokehälle heti
ulkoseinien lähelle.
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Kaapelit kelalla
Yksijohtiminen DEVIbasic™ on
saatavilla kelalla. Tässä tapauksessa
lämmityskaapeli voidaan valita millä
tahansa lineaarisella teholla (W/m),
joka ei ole yli 20 W/m. Näin erillinen
lämmityskaapeli voi olla erittäin
pitkä. Pitkät kaapelit mahdollistavat
lämmitysvyöhykkeiden pienemmän
määrän.
Lisäetua tuo myös se, että lämmityskaapeli voidaan leikata tarkkaan mittaan asennuksen aikana. On kuitenkin
huomattava, että liitosjohtojen liitokset ja liitinten kytkentä on annettava
ammattilaisen tehtäväksi. Varmista,
että valittuina ovat oikeantyyppiset ja
-kokoiset liitosjohdot ja liitokset.

Esimerkiksi laajimmin käytetty DEVIbasic™-kaapeli kelalla, vastus 0,0134
Ohm/m min., jonka lineaarinen teho
5 W/m voi olla noin 850 m / 230 V ja
noin 1 400 m / 400 V.

Lisätietoa Ohm/m-arvoista saa DEVI-tuoteluettelosta.

Käytä asianmukaisia DEVIcrimp™-kokoonpanosarjoja liitosjohtojen ja
lämmityskaapeleiden kytkentään. Yksijohtimisissa DEVIbasic™-kaapeleissa
voidaan käyttää DEVIcrimp™-kokoonpanosarjaa (tuotenumero: 18055442)
ja kaksijohtimisissa (DEVIflex™ jne.)
DEVIcrimp™-kokoonpanosarjaa/korjaussarjaa CS2A/CS2B (tuotenumero:
18055350).

L = U / √(p·r),

turvallisesti (yleensä DEVIfast™-kiinnityspannalla). Asennus tasoituslaastiin
on käytännössä sama kuin lattialämmitykseen asennus. Kun kaapeli
asennetaan hiekkatäytteeseen, on
tärkeää kiinnittää se kunnolla metallitai muoviverkkoon.

kolme paria lämmityskaapeleita.

Kelakaapeleiden laskentaan voidaan
käyttää seuraavaa kaavaa:

jossa
L – on lämmityskaapelin pituus (m)
U – on syöttöjännite (V)
p – on lineaarinen teho (W/m);
r – lineaarinen vastus (Ohm/m).

1.4. Asennusohje
Kuten yllä mainittiin (katso kohta
1.3), kaapelien asennukseen on kaksi
tapaa:
• tasoituslaastiin lattian perustuskerroksessa
• hiekkatäytteeseen rakennuksen
alle.
Kaapeli on levitettävä kylmävaraston
lattialle tasaisesti ja kiinnitettävä
Kaapelimuhvit

Kuvassa 6 on esimerkki
routimisenestojärjestelmästä, jossa
on kolme lämmitysvyöhykettä ja

Kaksi lattia-anturia johtoputkessa

Huom: Jos liitoskaapelit on niputettu
samaan kaapelikanavaan, jokainen
niistä lisää nippuun lämpöä, mikä
saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen
ja vaurioita. Huomioi kaapeleiden
maksimivirta ja paikalliset
johdotusmääräykset, jos teet
johtonippuja.

Kaksi lämmityskaapelia: pää ja vara

Vyöhyke 1

Vyöhyke 2

Vyöhyke 3

<1m
Kaapelikanava

DEVIfast™
Kuva 6 – Lämmitysjärjestelmä, 3 vyöhykettä. Lämmityskaapeli- ja anturiparit (pää ja vara)
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Lämpötila-anturi
Lämpötila-anturi (lanka-anturi)
on asennettava halkaisijaltaan
14–20 mm:n johdinputkeen.
Putken pitää taata vapaa pääsy
lanka-anturille vaihtoa varten
(poisto ja vaihto) asennusrasian
reiän kautta. Suosittelemme
suurta taivutussädettä, jos putkea
taivutetaan lattian ja seinän väliin.
Putken pää pitää tiivistää niin, ettei
sen sisään pääse betonia tai laastia.
Putki/anturi on sijoitettava keskelle
kaapelisilmukan avointa päätä ja
yleensä samalle tasolle tai hieman
sen yläpuolelle.

Jotta anturi mittaisi oikeaa
lämpötilaa, älä sijoita anturia
lähelle seinää, jonka kautta
ylimääräinen lämmönsiirto
ulkopuolelta on mahdollista.
Anturin suositeltu etäisyys
seinästä on noin 5–10 m. Lankaanturi ja oma esim. 10 m pitkä
kytkentäkaapeli vaaditaan.

Anturin voi myös sijoittaa
lämmitetyn vyöhykkeen keskelle.
Ota huomioon lämmitetyn
vyöhykkeen keskustan sijainti
kaukana huoltoaukosta.
Suosittelemme asentamaan
anturin U-putken ja U-muotoisen
vaijerin avulla. Näin vältät
mahdolliset ongelmat anturia
vaihdettaessa.

Anturin kaapelia voidaan jatkaa
järkevään mittaan (esim. 100 m)
käyttämällä vähintään 2 x 0,75
mm² kaapelia. On tärkeää asettaa
anturi (anturiputki) keskelle
lämmityskaapeleiden väliin.

Esimerkkejä kylmävaraston lattiaan asennetuista lämmityskaapeleista

12
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2. Lattioiden kondensoitumiselta
suojautuminen
2.1 Järjestelmän kuvaus
Kylmähuoneissa lattiat lähellä ovia
ja karmeja voivat olla liukkaita.
Alueilla, joilla erittäin kylmä ja kuiva
ilma kohtaa lämpimän, kostean
ilman, lämpimän ilman sisältämä
kosteus voi jäädä kylmälle pinnalle
ja muuttua jääksi. Tämän voi estää
asentamalla liukkauden poistavan
lämmitysjärjestelmän.
Lattialämmitysjärjestelmiä
tarvitaan jäätymissuojaukseen
ja liukkauden estämiseen.
Betoniin upotetut sähköiset
lämmityskaapelit ovat oivallinen
ratkaisu pienille lattia-alueille
lähellä ovia.

Kylmävaraston ja lämmitetyn
tilan väliin voi kondensoitua
vettä, mikä johtuu ovien
avaamisesta ja sulkemisesta
aiheutuvasta kylmän ja
lämpimän ilman vaihtelusta.
Tästä voi aiheutua vaarallisen
ja toimintoja rajoittavan
jään kertymistä lattialle tai
oviaukkoon, mistä syystä näitä
alueita on lämmitettävä.
Lisämukavuutena se myös
rajoittaa kylmän ilman
virtaamista lämmitetylle
alueelle.

2.2 Tuotteet
Lämmityskaapelit

Kiinnittäminen

Termostaatit

Alustan jäätymisen estämiseksi
voidaan käyttää resistiivisiä
lämmityskaapeleita ja -mattoja:

Kaapelit kiinnitetään lattiaan
yleensä käyttämällä metallisia,
galvanoituja DEVIfast™kiinnityssiteitä 2,5 cm:n välein.
Kaapelit kiinnitetään lattiaan
(esim. naulaamalla) rinnakkain
noin 25 cm:n välein tai käyttämällä
neljä metriä kiinnityssidettä per
asennusneliö.
Sama koskee DEVIclip™ C-C- ja
Montagestege™-muovisiteitä.

Lattialämmityksen ohjaukseen
suositellaan DEVIreg™ 330 (5…45
°C) -termostaattia, jossa on vakiona
DIN-kiskokiinnitys.

DEVIflex™ 18T (230 V);
DEVIbasic™ 20S (230 V ja 400 V);
DEVIsnow™ 300T (230 V ja 400 V).
Huom: Kaapelin tai maton nimen
lopussa oleva numero tarkoittaa
tehoa W/m tai W/m² jännitteen
ollessa 230 V tai 400 V. T-kirjain
merkitsee kaksoisjohtimella
varustettua kaapelia/mattoa (twin),
S-kirjain taas yksijohtimista (single).

Pikakiinnitykseen vahvistettuun
verkkoon suositellaan DEVIclip™
Twist -muovikiinnikkeitä.

Seinälle asennettavaa DEVIreg™
610 (IP44) -säädintä voidaan myös
käyttää.
Kaikissa termostaateissa on
lämpötila-anturit sarjana – NTC 15
kOhm @ 25 °C ja kolmen metrin
kaapeli.
Termostaattien kuvat on esitetty
kohdassa 1.2.
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Tuotteet – lattioiden suojaaminen kondensoitumiselta, yleistä
Tuote

Valinnat

Kuvaus

DEVIflex™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIflex™ 18T, 230 V

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus.
18 W/m (230 V).
DIN IEC 60800:2009 M2

DEVIbasic™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIbasic™20S, 230 V
DEVIbasic™20S, 400 V

Yksi johdin, johdinsuojaus.
20 W/m (230 V/400 V)
DIN IEC 60800:1992 d

DEVIsnow™
Resistiivinen lämmitysmatto

Resistiivinen lämmitysmatto DEVIsnow™
DEVIsnow™ 300T, 230 V
DEVIsnow™ 300T, 400 V

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus, UV-vakautettu.
300 W/m² (230 V/400 V). Leveys: 0,5, 0,75, 1 m.
DIN IEC 60800:2009 M2

DEVIreg™-termostaatti

DEVIreg™ 330 (5…45 °C)

5…45 °C, 16 A, IP20, DIN-kiskoasennus

DEVIreg™-termostaatti

DEVIreg™ 610

-30…+50 °C, 10 A, IP44,
asennus seinälle/putkelle

Kiinnittäminen

DEVIfast™, metalli
DEVIclip™ C-C
Montagestege™ 6 mm
Montagestege™ 8 mm

25 m pakkaus, galvanoitu metalli, kiinnitys 2,5 cm:n välein.
10 x 1 m, muovia, kiinnitetään kaapelin halkaisijalle 1 cm:n välein.
1 m, muovia, kiinnitetään Ø 5,6–6,5 mm:n kaapeliin 2,5 cm:n välein.
1 m, muovia, kiinnitetään Ø 6,6–8 mm:n kaapeliin 2,5 cm:n välein.

Kiinnittäminen

DEVIclip™ Twist -kierreside

Pussi, sis. 1 000 kpl
Ø 17 mm, kaapelin kiinnittäminen vahvistettuun verkkoon

Lisätietoa saa DEVI-tuoteluettelosta.

2.3 Järjestelmän rakenne
Kondenssia estävät lämmityskaapelit
ja -matot sijoitetaan yleensä
tasoituslaastiin heti lattiapinnoitteen
alle.
Lämmityskaapelit/-matot on
suunniteltava molemmille puolille
ovea, mutta niitä ei saa vetää
kynnysten poikki. Se tarkoittaa,
että on parempi käyttää erillisiä
lämmityselementtejä oven sisä- ja
ulkopuolen asennuksiin.

Asennettu teho
Asennettu lattioiden
kondenssisuojauksen teho on
yleensä 250–300 W/m² oviaukon
molemmin puolin.

C-C-asennusväli
Vakiolämmityskaapeleissa C-Casennusvälin on oltava 7,5 cm,
jolla varmistetaan teho 240 W/m²
käytettäessä säädintä DEVIflex™ 18T
ja 265 W/m² käytettäessä säädintä
DEVIbasic™ 20S.

Järjestelmän tulee kattaa vähintään
kahden metrin alue oven
kummaltakin puolen.
Kaapelit ja matot asennetaan
yleensä samalla tavalla kuin tavalliset
betonilattiat.
≥2m

≥2m

pituudesta seuraavasti: 1 m²:n lämmitetty alue tarvitsee 13 m:n kaapelin.

Ohjaus
Käytä termostaatteja, jotka mittaavat
lattian lämpötilaa.
Termostaatin lämpötila on asetettava
varmistamaan, että lattiapinta ei
jäädy. Näin ollen sen on oltava
vähintään +5 °C. Jotta lattian pinnalle
joutuva vesi kuivuisi, on lämpötilan
kuitenkin oltava paljon korkeampi, ja
sen saa selville kokeilemalla.

Huom: C-C = 7,5 cm riippuu kaapelin

2.4 Asennus
14
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Kondenssisuojauksessa käytetään
useimmiten DEVIreg™ 330 -säädintä
(-10…+10 °C) DIN-kiskokiinnityksellä.
Lisäksi voidaan käyttää seinälle/
putkeen asennettavaa DEVIreg™ 610
-säädintä.
Vaihtoehtoisesti DEVIreg™ 130 on
ainoa mukavuuslattialämmityksen
termostaatti, jota voidaan myös
käyttää lattian suojaamiseen
kondenssivedeltä. Varmista
termostaatin oikea sijainti ja ota
huomioon, että suojausluokka on
IP20.

Kaapeleiden ja mattojen asennus
tasoituslaastiin on käytännössä sama
kuin lattialämmitykseen asennus.
Kaapelit asennetaan lattiaan
yleensä käyttämällä metallisia
DEVIfast™-kiinnityssiteitä.
Suositeltu etäisyys kiinnityssiteiden
välillä on 25 cm. Jos kaapeli
kiinnitetään metalliverkkoon
on varmistettava, että se
kiinnittyy verkkoon kunnolla.
Lämmityskaapelin päälle on
valettava 5 cm betonia.

Lämpötila-anturit (lanka-anturi) on
asennettava halkaisijaltaan 14–20
mm olevaan johdinputkeen. Putken
pitää taata vapaa pääsy lankaanturille vaihtoa varten (poisto ja
vaihto) asennusrasian reiän kautta.
Putken pää pitää tiivistää niin, ettei
sen sisään pääse betonia tai laastia.
Putken minimitaivutussäde on 6 cm.

Putki/anturi on sijoitettava keskelle
kaapelisilmukan avointa päätä ja
yleensä samalle tasolle.
Termostaatin lämpötila on asetettava
varmistamaan, että lattiapinta ei
jäädy (vähintään +5 °C), ja lämpötilan
on ulotuttava tasaisesti koko
lämmitetylle alueelle.

3. Jäätymissuojaus ovissa ja karmeissa

DEVIclip™ Twist -kierreside
Betoniraudoitusverkkoon tapahtuvaan kiinnitykseen.

DEVIfast™
Asennusrima tasaisille pinnoille
(2,5 cm jaolla).

Nippusiteet
Betoniraudoitusverkkoon tapahtuvaan kiinnitykseen.
ÄLÄ kiinnitä silmukkaa.
Kaapelin pitää päästä liikkumaan.
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3.1 Järjestelmän kuvaus
Alueilla, joilla erittäin kylmä ja kuiva
ilma kohtaa lämpimän, kostean
ilman, lämpimän ilman sisältämä
kosteus voi jäädä kylmälle pinnalle
ja muuttua jääksi. Kylmävarastot
ovat jatkuvasti alttiina pakkasille,
mikä tarkoittaa, että ovi voi jäätyä
helposti. Jäätyminen paitsi aiheuttaa
vahinkoa oven tiivisteille, myös estää
oven sulkemisen kunnolla, mikä lisää
energiankulutusta lämpötilaeroista
johtuen.
Yleensä jäätymissuojausta käytetään
liukuovissa, heiluriovissa, autopesuloiden porteissa, kylmävarastojen
ovissa, vedenkäsittelylaitosten rullastojen reunoissa jne.

Liukuovien, heiluriovien
tms. kohdalla jäätyminen
voi aiheuttaa ongelmia
liukukiskoihin.
Tämä ei koske vain
kylmävarastoja, vaan myös
esim. autopesuloiden ovia,
jotka saattavat jäätyä talvella.
Tällöin ongelma
on ratkaistavissa
lämmityskaapeleilla.

3.2 Tuotteet
Lämmityskaapelit

Kiinnittäminen

Termostaatit

Ulkokarmeihin ja oviin soveltuvat
kaikki kaapelit, joiden lineaarinen
teho on 15–20 W/m. Kaapeli tulee
kiinnittää oven karmiin alumiiniteipillä tai upottaa betoniin.
Suosittelemme seuraavia resistiivisiä
lämmityskaapeleita:
DEVIflex™ 18T (230 V);
DEVIbasic™ 20S (230 V);
DEVIhightemp™ (kelalla).

Kaapelijohtimien kiinnittäminen
metallioviin ja karmeihin tehdään
tavallisesti alumiiniteipillä, esim.
Alutape.

Tällaiset sovellukset eivät
yleensä edellytä termostaattia,
mutta suosittelemme sitä
käyttökustannusten rajoittamiseksi.

Kaapelit kiinnitetään betoniin yleensä
käyttämällä metallisia DEVIfast™kiinnityssiteitä 2,5 cm:n välein.
DEVIfast™ voidaan kiinnittää betoniin
nauloilla, ruuveilla, liimalla jne. noin
25 cm:n välein.

Tehokkaissa lämmitysjärjestelmissä
voidaan käyttää DIN-kiskoon
kiinnitettyä termostaattia DEVIreg™
330 (5…45 °C) tai seinälle
kiinnitettävää mallia DEVIreg™ 610.

Asennuksessa karmin sisään käytetään yleensä yksijohtimista korkeita
lämpötiloja kestävää silikonista
DEVIhightemp™-lämmityskaapelia.
Tämä johtuu siitä, että useimmissa
tapauksissa kaapelia ei voida liimata
karmirakenteeseen, ja kaapeli voi
ylikuumentua. Korkeita lämpötiloja
kestävä kaapeli on hyvä ratkaisu
tämän tyyppisissä asennuksissa.
Silikonisia DEVIhightemp™-kaapeleita
on saatavana keloilla ja eri vastusarvoilla (Ohm/m). Todellinen vastus
lasketaan kohdassa 1.3 olevan kaavan
mukaan. Muistathan, että silikonisten
liitosjohtojen kytkentä pitää tehdä
korkeita lämpötiloja kestävällä liitosmuhvilla.

Tuotteet – jäätymissuojaus ovissa ja karmeissa, yleistä
Tuote

Valinnat

Kuvaus

DEVIflex™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIflex™ 18T, 230 V

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus.
18 W/m (230 V).
DIN IEC 60800:2009 M2

DEVIbasic™
Resistiivinen lämmityskaapeli

Yksi johdin, johdinsuojaus.
DEVIbasic™20S, 230 V 20 W/m (230 V)
DIN IEC 60800:1992 M2

DEVIhightemp™
Silikoninen resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIhightemp™
0,82…74 Ohm/m

Yksi johdin, ei johdinsuojausta.
Maks. 40 W/m, maks. 170 °C.

Kiinnittäminen

DEVIfast™, metalli

5…45 °C, 16 A, IP20,
DIN-kisko

Kiinnittäminen

Alutape

Liimapintainen alumiiniteippi,
38 mm x 50 m,
0,06 mm, maks. 75 °C

Lisätietoa saa DEVI-tuoteluettelosta.
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3.3 Järjestelmän rakenne
Jos kaapeli asennetaan ovikarmin
sisään tai vastaavaan paikkaan,
kaapelia ei yleensä voida kiinnittää,
vaan se asennetaan (vapaasti
riippuvana) karmin sisään. Kaapelin
reitillä on myös alueita, joissa
taivutussäde on pieni. Tästä syystä
ainoa vaihtoehto on silikoninen
DEVIhightemp™-lämmityskaapeli.
Ovikarmien ulkopuolelle ja
oven/portin kehälle asennetaan
lattialämmityskaapelit.
Jos kaapeli asennetaan karmin
ulkopuolelle, se on kiinnitettävä
karmiin alumiiniteipillä tai upotettava
betoniin lähelle karmia, jotta
voidaan varmistaa riittävä lämmön
siirtyminen ja estää kaapelia
ylikuumenemasta.

Jos asennus tapahtuu oven/portin
sisään, suosittelemme kiinnittämään
kaapelin alumiiniteipillä. Ovien/
karmien pyörintä ja liike edellyttää
erityisiä joustavia kiinnitystapoja.
Asennus oven tiivisteeseen tai oven
ja portin ympärille tai vastaavaan
paikkaan tapahtuu kiinnittämällä
silikonikaapeli alumiiniteipillä
ovitiivisteen taakse ennen sen
kiinnittämistä.
Lattian liukukiskojen
jäätymissuojausta varten on kaapeli
sijoitettava betoniin suojaan
liukukiskon alle. On tärkeää, että
kaapeli sijoitetaan niin, että se estää
vahingot kiskojen asennuksen ja
liikkeen aikana.

Asennettu teho
Kylmähuoneiden ovien ja porttien
asennettu teho on yleensä 15–20
W/m per ovitiiviste.

Suositeltu lineaarinen teho PVC- ja
silikonilämmityskaapeleille on 15–20
W/m ja silikonikaapeleille enintään
40 W/m.

Heilurioville ja liukukiskoille
porttien ulkopuolella asennetaan
teho, joka vastaa jään ja lumen
sulatusjärjestelmän tehoa eli yleensä
250–350 W/m² (C-C = 7,5 cm).

C-C-asennusväli

Ohjaus

Turvallisuus

Betoniin asennetuissa kaapeleissa
(liukukiskot, ovikarmit jne.) on yleinen
käytäntö käyttää kahta kaapelijohtoa,
joiden C-C-asennusväli on 5 tai 7,5
cm.

Suosittelemme termostaatin
asennusta käyttökustannusten
rajoittamiseksi.

Turvallisuussyistä oven lämmityksen
käyttöjännite on pienjännite, esim.
12 V.

Yleensä sama koskee kaapeleita, jotka
on asennettu ovien ympärille tms.

Tehokkaissa lämmitysjärjestelmissä
voidaan käyttää DIN-kiskoon
kiinnitettyä termostaattia DEVIreg™
330 (5…45 °C) tai seinälle
kiinnitettävää mallia DEVIreg™ 610.

Vakiolämmityskaapeleissa C-Casennusvälin on oltava 7,5 cm,
jolla varmistetaan teho 240 W/m²
käytettäessä säädintä DEVIflex™ 18T
ja 265 W/m² käytettäessä säädintä
DEVIbasic™ 20S.
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Silikonikaapelit kelalla
Yksijohtiminen, silikoninen,
resistiivinen lämmityskaapeli
DEVIhightemp™ toimitetaan
vain kelalla. Tässä tapauksessa
lämmityskaapelin lineaarinen teho
(W/m) voidaan valita vapaasti.
Keloilla oleva kaapeli voidaan laskea
kohdassa 1.3 olevan kaavan mukaan:
L = U / √(p·r).
Lineaarinen teho on maks. 40 W/m.
DEVIhightemp™-kaapelin pituus
lineaarisella teholla 20 W/m ja 230/12
V on esitetty taulukossa.

DEVIhightemp™

Pituus, m
(20 W/m)

lineaarinen vastus

230 V

12 V

74 Ohm/m

6

0,3

8,93 Ohm/m

17

0,9

5,00 Ohm/m

23

1,2

3,34 Ohm/m

28

1,5

2,38 Ohm/m

33

1,7

1,13 Ohm/m

48

2,5

0,82 Ohm/m

57

3,0

Lisätietoa saa DEVI-tuoteluettelosta.

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Kylmähuoneen automaattinen
liukuportti on suojattava jäätymiseltä.
Oven korkeus on 4,5 m ja leveys 6 m.
Käyttöjännite on 230 V.

Liukuovien lattiassa olevien
liukukiskojen on oltava
jäätymissuojattuja. Kisko on 8 metriä
pitkä ja 0,1 metriä leveä.

Silikonikaapeli kiinnitetään
ovitiivisteen taakse ennen
tiivisteen kiinnittämistä. Vaadittu
kaapelin pituus on 4,5 + 4,5 + 6 =
15 m. Voit valita sopivan pituisen
DEVIhightemp™-silikonikaapelin (tai
lähinnä olevan arvon) sekä ohmiluvun
8,93 Ohm/m (katso yllä oleva
taulukko). Kun L = 15 m ja r = 8,93
Ohm/m, laskettu lineaarinen teho on
26,3 W/m (kaava kappaleesta 1.3. p =
U² / (L²·r)). Tämä on oikea W/m-arvo
silikonikaapelille, jossa rajoitus on
maks. 30 W/m.

Tuloksena on seuraava alue:
8 m · 0,1 m = 0,8 m², jossa teho, esim.
DEVIflex™ 18T -kaapelille ja C-Casennusvälin ollessa 7,5 cm on noin
190 W (240 W/m²).
Asennus edellyttää kahta DEVIflex™
18T -johtoa ja noin 36 W/m:n
liukukiskoa. Näin ollen voidaan siis
valita kaksoisjohtimella varustettu
DEVIflex™ 18T, 15 m (270 W).
Lämmityskaapeli on vedettävä
liukukiskoa pitkin molempiin suuntiin.
Kaapelin kiinnitykseen voidaan
käyttää DEVIfast™-kiinnityssidettä.

Kaapeli on kiinnitettävä
ovitiivisteeseen alumiiniteipillä, esim.
Alutape.
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Kaapelikelan toinen etu on, että voit
leikata siitä täsmälleen kyseiseen
asennukseen tarvittavan mitan. On
kuitenkin huomattava, että liitokset
ja liitinten kytkentä on annettava
ammattilaisen tehtäväksi. Varmista,
että valittuna on oikean tyyppinen
liitosjohto (saa olla vain korkeita
lämpötiloja kestävä silikonikaapeli).
Liitosjohdon liitäntä edellyttää
asianmukaista liitäntäsarjaa.
Yksijohtimisissa DEVIhightemp™kaapeleissa voidaan käyttää
silikoniliitossarjaa (tuotenumero:
86000080), joka sisältää
kutistemuoviputket ja 2 x 0,5 m:n
silikoniset liitosjohdot 1 mm², maks.
170 °C.

3.4 Asennus
Ovikarmien ulkopuolelle ja oven/
portin kehälle asennetaan yleensä
lattialämmityskaapeleina käytetyt
resistiiviset kaapelit.
Jos kaapeli asennetaan karmin
ulkopuolelle, siinä käytetään kahta
kaapelin kiinnitystapaa:
• kiinnitys ovitiivisteen taakse
alumiiniteipillä
• upottamalla betoniin lähelle
karmin betonirakennetta.
Jos kaapelin asennus tapahtuu
oven/portin sisään, suosittelemme
kiinnittämään kaapelin
alumiiniteipillä.
Ovien/karmien pyörintä ja liike
edellyttää erityisiä joustavia
kiinnitystapoja.

Asennus oven tiivisteeseen tai oven
ja portin ympärille tai vastaavaan
paikkaan tapahtuu kiinnittämällä
silikonikaapeli alumiiniteipillä
ovitiivisteen taakse ennen sen
kiinnittämistä.

Lattian liukukiskojen
jäätymissuojausta varten on kaapeli
sijoitettava betoniin suojaan
liukukiskon alle. On tärkeää, että
kaapeli sijoitetaan niin, että se estää
vahingot kiskojen asennuksen aikana.

4. Putkien jäätymissuojaus kylmävarastoissa
4.1 Järjestelmän kuvaus
Kylmävarastossa/kylmähuoneessa on
aina pakkasta. Yleensä asennukseen
käytetään prosessiputkia.
Sammutusputkien ja sprinklereiden
on oltava valmiina kylmävarastojen
palonsammutukseen.
Jäätymissuojausta käytetään yleensä
nesteellä täytetyissä lämmitysputkistoissa sekä sammutusputkistoissa ja
sprinklereissä. DEVI-putkienlämmitysjärjestelmät voidaan asentaa sekä
putken sisä- että ulkopuolelle.

Edut
•

Putkien jäätymissuojaus – kalliiden
korjausten ja varaosien tarve vähenee

•

Mahdollistaa jatkuvan virtauksen putkissa

•

Sopii mihin tahansa asennusalueelle

•

Ei korjauskustannuksia

Käyttöopas · Kylmävarastojen suojausjärjestelmät · VGLUB117 · ©DEVI

19

4.2 Tuotteet
Lämmityskaapelit

Itserajoittuvissa lämmityskaapeleissa on
kahden rinnakkaisen kuparijohtimen
välissä lämpötilariippuvainen vastus.
Kun johtimet liitetään sähköverkkoon,
virta kulkee lämpötilariippuvaisen
vastuksen läpi, joka alkaa lämmittää.
Kun elementti lämpenee, sen
vastusarvo nousee, jolloin virta vähenee
ja lämmitysteho laskee. Tämä selittää
itserajoittuvan vaikutuksen.

Seuraavia lämmityskaapeleita voidaan
käyttää putkien lämmitysjärjestelmissä:
Resistiivinen (vakioteho):
DEVIflex™ 6T, DEVIflex™ 10T, DEVIflex™
18T;
DEVIbasic™ 10S, DEVIbasic™ 20S.
Itserajoittuvat kaapelit:
DEVIpipeguard™ 10,
DEVIpipeguard™ 25,
DEVIpipeguard™ 33;
DEVIiceguard™ 18.

Rinnakkaisen virransyötön vuoksi
itserajoittuvaa lämmityskaapelia
voidaan lyhentää mistä tahansa. Tämä
helpottaa suunnittelua ja asennusta.

Lämmityskaapelit vesiputkien sisään:
itserajoittuvat DEVIpipeheat™ 10 ja
DEVIaqua™ 9T.
Tämä kaapeli on hyväksytty
käytettäväksi juomavesisovelluksissa.

Kiinnittäminen
Kaapelijohtimien kiinnittäminen
metalli- tai muoviputkiin suositellaan
tehtäväksi alumiiniteipillä, esim.
Alutape.

Termostaatit
Putkilämmityksen ohjaukseen
suositellaan DEVIreg™ 330 (5…45
°C) -termostaattia, jossa on vakiona
DIN-kiskokiinnitys. Putkeen tai seinään
kiinnitettäväksi suosittelemme
DEVIreg™ 610 -säädintä, IP44.
Kaikissa termostaateissa on lämpötilaanturit sarjana – NTC 15 kOhm @ 25 °C
ja kolmen metrin kaapeli.
Termostaattien kuvat on esitetty
kohdassa 1.2.

Putkien sulanapito, yleistä tuotteista
Tuote

Valinnat

DEVIflex™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIflex™ 6T, 230 V
DEVIflex™ 10T, 230 V
DEVIflex™ 18T, 230 V

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus.
6, 10 tai 18 W/m (230 V) Ø 6,9 mm.
DIN IEC 60800:2009 M2

DEVIbasic™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIbasic™10S, 230 V
DEVIbasic™20S, 230 V
DEVIbasic™20S, 400 V

Yksi johdin, johdinsuojaus.
10 W/m (230 V), 20 W/m (230 V/400 V) Ø 5,5 mm.
DIN IEC 60800:1992 M2

DEVIaqua™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIaquaTM 9T, 3/4+1” -putkikiinnike

Kaksoisjohdin, johdinsuojaus,
9 W/m (230 V) Ø 5,7 mm
Hyväksytty käytettäväksi juomavesisovelluksissa.

DEVIiceguard™
Itserajoittuva lämmityskaapeli

DEVIiceguard™ 18 Readymade, 2–50 m
DEVIiceguard™ 18, kelalla

18 W/m @ 10 °C.
11,8 x 5,8 mm.

DEVIpipeheat™
Itserajoittuva lämmityskaapeli putken
sisään

DEVIpipeheat™ 10 tulpalla, 2–25 m.
3/4”+1” -putkikiinnike (13 bar @ 22 °C)

10 W/m @ 10 °C, 100% suojaus.
7,7 mm × 5,3 mm.
Hyväksytty käytettäväksi juomavesisovelluksissa.

Kokoonpanosarja

DEVIcrimp™ CS2A/CS2B

2-johtimiselle kaapelille

DEVIreg™-termostaatti

DEVIreg™ 330 (5…45 °C)

5…45 °C, 16 A, IP20,
DIN-kisko

DEVIreg™-termostaatti

DEVIreg™ 610

-30…+50 °C, 10 A, IP44, asennus seinälle/putkelle

Lämpötila-anturi

10 m, PVC

Lanka-anturi, Ø 8 mm, IP65, NTC 15 kOhm @ 25 °C

Lämpötila-anturi

40 m, Santropene, korkea lämpötila

Lanka-anturi, Ø 5 mm, IP67, NTC 15 kOhm @ 25 °C

Kiinnittäminen

Alutape

Liimapintainen alumiiniteippi, 38 mm x 50 m,
0,06 mm, maks. 75 °C

Lisätietoa saa DEVI-tuoteluettelosta.
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Kuvaus
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4.3 Järjestelmän rakenne
Putken päälle asennettavien
lämmityskaapelien tehon on oltava
vähintään sama kuin laskennallinen
lämpöhäviö putken pinnalta
kerrottuna turvakertoimella 1,3.

Toisin sanoen yllä oleviin
olosuhteisiin tarvitaan vain yksi 10
W/m:n kaapelijohto (DEVIflex™ 10T
jne.). Kaapeli on vedettävä suoraan
linjaan putken suuntaisesti, ts. valittu
kaapelin pituus on sama kuin putken
pituus tai sitä seuraava arvo.
Venttiilit, liitokset, ohjauslaitteet
tms. tarvitsevat hieman ylimääräistä
pituutta.

Anturi

Anturi

Useimmissa tapauksissa 10 W/m
riittää, jos:
• putken halkaisija ei ole yli 50 mm,
• eristyksen paksuus on vähintään
sama kuin putken halkaisija,
• kylmävaraston lämpötila ei laske
alle -30 °C,
• putken sisällä tarvittava lämpötila
on 5 °C.

Eristys

Eristys

Alumiiniteippi
Lämmityskaapeli

Alumiiniteippi
Lämmityskaapeli

Kuva 8
Kuva 7

Eristys

Eristys

Putki

Lämmityskaapeli
Kuva 9

Lämmityskaapeli on asennettu
suoraan putken päälle ja kiinnitetty
alumiiniteipillä optimaalisen
kontaktin varmistamiseksi
(lämmönsiirto) kaapelin ja putken
välillä. Sama koskee lanka-antureita.

Ennen lämmityskaapelin
kiinnittämistä muoviputkeen on
putki päällystettävä alumiiniteipillä
kaapelin koko matkalta.

Kuva 10

Kuva 11

Lisätietoa putkien
jäätymissuojauksesta ja
lämpöhäviöiden laskennasta
saa tutustumalla DEVIn
putkienlämmitysjärjestelmiin.
Huomioitava ympäristölämpötila on
vähintään kylmävaraston lämpötila.

Kuvassa 12 on esitetty suositeltu tapa
asentaa kaapelijohtimet putkelle
asennettavien lämmityskaapeleiden
määrän mukaan. Lämpötilaanturi tulee asentaa 90 astetta
lämmityskaapelista laskettuna putken
ympärysmitan ympäri tai vähintään 5
cm siitä poispäin.
Suosittelemme lämmityskaapeliin
nähden putken vastakkaista puolta.

Huom: Muoviputkissa resistiivisten
lämmityskaapeleiden lineaarisen
tehon pitää olla enintään 10 W/m.
Tämä rajoitus ei koske itserajoittuvia
kaapeleita (SLC).
Kaapeli voidaan kiinnittää putkeen
usealla tavalla:
1. Yksi tai useampi kaapeli viedään
suorana putken reunaa pitkin,
katso kuvat 7 ja 8.
2. Kaapeli kiinnitetään putkeen
spiraalina tai aaltoina, katso kuva 9.
3. Kaapeli asennetaan putken
sisään, katso kuva 10.
Erikoisputkikiinnikettä (3/4”+1”,
10 bar @ 23 °C) on tarvittu
lämmityskaapelin kiinnittämiseen
putkeen, katso kuva 11.
Kuva 12. Suositellut tavat asentaa kaapelit.
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Putket on yleensä eristetty
muovivaahdolla, mineraalivillalla tai
muulla eristeellä, jonka paksuus voi
vaihdella, mutta ei kuitenkaan ole alle
putken halkaisijan.
Eristys ei saa kastua tai saada
kosteutta, joka voi vahingoittaa sitä ja
heikentää sen tehoa.
Varmista, että valittuna on
suuremman halkaisijan eristys ja ota
huomioon, että putken halkaisija
on suurempi lämmityskaapelin
asennuksen vuoksi.
Sähkökytkentä (kytkentä
käyttöjännitteeseen) on
annettava valtuutetun ja pätevän
sähköasentajan tehtäväksi

paikallisten sähkömääräysten
mukaan.
Jos kaapelit asennetaan maanpinnan
päälle alustoille, niiden on oltava
turvalliset ja tukevat. Ne on
merkittävä selvästi erottuvilla
varoitusmerkeillä, esim.
“VAROITUS: 230 VOLTIN
LÄMMITYSKAAPELIT”.
Juomavesiputkien lämmityskaapelit
on kytkettävä RCD-releen kautta.
Ne on merkittävä myös selvästi
erottuvilla varoitusmerkeillä.
Tämän tyyppisissä asennuksissa
on mitattava tarkasti tarvittava
putkimatka, sillä kaapelia ei voida

katkaista tai taivuttaa silmukalle.
Lämmityskaapelia ei saa johtaa
venttiilien läpi. Lämmityskaapeli on
suhteellisen jäykkä, mikä helpottaa
asennusta.
Anturin kaapelia voidaan jatkaa
järkevään mittaan käyttämällä
vähintään 2 x 0,75 mm² kaapelia.
Käytä asianmukaisia DEVIcrimp™kokoonpanosarjoja liitosjohtojen ja
kelalla olevien lämmityskaapeleiden
kytkentään, esimerkiksi DEVIcrimp™kokoonpanosarjaa/korjaussarjaa.
CS2A/CS2B (tuotenumero:
18055350).

4.4 Asennus
Ennen lämmityskaapelin asentamista
on tärkeää tarkistaa, ettei putkessa
ole merkkejä vaurioista tai vuodoista.

Eristetyt putket on merkittävä
varoitusmerkittä, joka on sijoitettu
eristysmateriaalin ulkopuolelle.

Putket on myös eristettävä, sillä se
pienentää merkittävästi putkelta
tulevia lämpöhäviöitä. Tämä koskee
kaikkia putkia riippumatta siitä, onko
ne asennettu maan alle tai päälle.

Lämmityskaapeli on maadoitettava
paikallisten sähkömääräysten
mukaisesti.

Kaapeli on kiinnitettävä putkeen
varovasti niin, ettei se vahingoitu.
Koko kaapelin pituus on kiinnitettävä
putkeen alumiiniteipillä, EI
muoviteipillä.
Kaapelia ei saa vetää putken
teräviä reunoja pitkin. Kaapeleiden
tallaamista on varottava, ja kaapeleita
on käsiteltävä aina varovasti.
Kaikki putket on merkittävä selvästi
osoittamaan, että niihin on asennettu
lämmityskaapeli sisään tai päälle.
Ne on merkittävä myös selvästi
erottuvilla varoitusmerkeillä, esim.
“VAROITUS: 230 VOLTIN
LÄMMITYSKAAPELIT”.
Jos lämmityskaapelit on asennettu
maan sisään, muovinauha (punainen,
keltainen jne.) vedetään putkien
päältä osoittamaan, että alla on
kaapeleita.
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Lämmityskaapeleiden vastus ja
eristysvastus on tarkistettava ennen
ja jälkeen asennuksen. Vastusarvon
on oltava liitäntärasian merkintöjen
mukainen.
Kaapeli kiinnitetään putkeen
alumiiniteipin paloilla noin 25–30
cm:n välein. Kun lämmityskaapeli
on kiinnitetty putkeen, koko
lämmityskaapelin pituus on katettava
alumiiniteipillä. Näin estetään
lämmityskaapelin suora kontakti
eristysmateriaaliin ja varmistetaan
tiukka istuvuus putken pinnan ja
lämmityskaapelin välillä.
Ennen lämmityskaapelin
kiinnittämistä muoviputkeen on
putki päällystettävä alumiiniteipillä
kaapelin koko matkalta.
Näin varmistetaan parempi
lämmönjakautuminen putkelle.
Kaapelit on kiinnitettävä putken
alaosaan ja/tai symmetrisesti putken
ympärille.
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Liitäntärasia lämmityskaapelin
ja liitosjohdon välillä on myös
kiinnitettävä alumiiniteipillä.
Anturikaapeli kiinnitetään putkeen
samalla tavalla kuin lämmityskaapeli.
Anturin päässä oleva kärki on
suojattava alumiiniteipillä ja
sijoitettava keskelle kaapelijohtimia
sekä putken päälle, jos mahdollista.
Kaapeli on levitettävä tasaisesti ja
resistiivisten kaapelien risteämistä on
vältettävä.

5. Jäähdytyslaitteiden tyhjennysputkien
jäätymissuojaus
5.1 Järjestelmän kuvaus
Jää aiheuttaa eri elementtien, kuten
kylmävaraston kylmälaitteiden tyhjennysputkien ei-toivottua jäätymistä. Kondenssivesi voi jäätyä putkiin,
tippuvesialustoille jne. ja estää veden
vapaan virtauksen sekä vaurioittaa
kylmälaitteita.

DEVI-tuotevalinta on:
itserajoittuvat lämmityskaapelit
kytkettyinä jäähdytys- ja
kylmälaitteiden sähkö-/
ohjausjärjestelmään.

5.2 Tuotteet
Lämmityskaapelit
Seuraavia itserajoittuvia lämmityskaapeleita (SLC) voidaan käyttää tyhjennysputkien jäätymissuojauksessa:
DEVIpipeguard™ 25,
DEVIpipeguard™ 33;
DEVIiceguard™ 18.

Kiinnittäminen
SLC-kaapeleita ei yleensä kiinnitetä
putkien sisään.
Kiinnitettäessä kaapelijohtimia tippuvesialustojen tms. metallipinnoille
suosittelemme käyttämään alumiiniteippiä, esim. Alutape.

Termostaatit
Nämä käyttökohteet eivät
yleensä edellytä termostaattia.
Lämmityskaapelit kytketään yleensä
jäähdytys- ja kylmälaitteiden sähkö-/
ohjausjärjestelmään.

Tyhjennysputkien sulanapito, yleistä tuotteista
Tuote

Valinnat

Kuvaus

DEVIpipeguard™
Itserajoittuva lämmityskaapeli

DEVIpipeguard™ 25, kelalla
DEVIpipeguard™ 33, kelalla

25 W/m @ 10° C.
33 W/m @ 10 °C.
11,8 x 5,5 mm.

DEVIiceguard™
Itserajoittuva lämmityskaapeli

DEVIiceguard™ 18 Readymade, 2–50 m
DEVIiceguard™ 18, kelalla

18 W/m @ 10 °C.
11,8 x 5,8 mm.

Kokoonpanosarja

DEVIcrimp™ CS2A/CS2B

2-johtimiselle kaapelille

Kiinnittäminen

Alutape

Liimapintainen alumiiniteippi, 38 mm x 50 m,
0,06 mm, maks. 75 °C

Lisätietoa saa Danfoss-tuoteluettelosta.

5.3 Järjestelmän rakenne
Itserajoittuvaa lämmityskaapelia
käytetään yleensä tämän kaltaisissa
käyttökohteissa. Tämä johtuu siitä, että
lämmityskaapeleita ei käytetä termostaattien avulla, vaan tällöin käytetään
jäähdytys- ja kylmälaitteiden sähkö-/
ohjausjärjestelmiä.
Suosittelemme SLC-kaapeleita, joiden
teho on vähintään 18 W/m @ 10 °C.

Jos mikään osa itserajoittuvasta
kaapelista altistuu auringonvalolle,
tulee käyttää UV-suojattuja kaapeleita
(esim. DEVIireg™ 18) tai UV-suojattua kutistemuovia. Jos kaapeli on
suunniteltu kondenssiputkien sisään,
kaapelin mitta ei saa olla alle putken
kokonaispituuden.
Rinnakkaisen virransyötön vuoksi itserajoittuvaa lämmityskaapelia voidaan
lyhentää haluttuun mittaan. Tämä
helpottaa suunnittelua ja asennusta.
Jos kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi tippuvesialustalle tms., suosittelemme käyttämään alumiiniteippiä.
Itserajoittavien kaapeleiden liitosjohtojen asennus on annettava valtuu-

tetun ja pätevän sähköasentajan
tehtäväksi paikallisten sähkömääräysten mukaan.
Käytä asianmukaisia DEVIcrimp™-kokoonpanosarjoja liitosjohtojen ja
kelalla olevien lämmityskaapeleiden
kytkentään, esim. DEVIcrimp™-kokoonpano-/korjaussarjaa CS2A/CS2B
(18055350).
Lisätietoa putkien jäätymissuojauksesta saa kohdasta 4 ja tutustumalla
DEVIn putkienlämmitysjärjestelmiin.

5.4 Asennus
Lisätietoa asennuksesta saa kohdasta
4.4 ja tutustumalla DEVIn putkienlämmitysjärjestelmiin.
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6. Yleiset asennusohjeet
Lämmityskaapeleiden ja
termostaattien asennus on
suoritettava yleisten ja paikallisten
määräysten mukaan. Kaapelit
ja termostaatit saa kytkeä vain
valtuutettu sähköasentaja.
Pinnan on oltava puhdas, eikä siinä
saa olla teräviä esineitä.

peitetään millään muulla tavalla,
pinnan lämpötila saattaa nousta
liian korkeaksi, mikä saattaa johtaa
pahimmillaan kaapelivikoihin.

Lattia-anturin johto on suojattava
muoviteipillä.

Emme suosittele vetämään
kaapeleita alle -5 °C:n lämpötilassa.
Alhaisissa lämpötiloissa (alle 5 °C)
voi kaapelia olla vaikea käsitellä sen
muovisuojuksen vuoksi. Ongelma
voidaan poistaa kytkemällä kaapelit
hetkeksi virtalähteeseen.
Tätä varten KAAPELI ON RULLATTAVA
AUKI! Kun kaapeli on taas taipuisa,
sähkövirta voidaan kytkeä pois
päältä.

Kaapelit eivät saa osua
eristysmateriaaliin tai joutua sen
verhoamiksi millään tavalla.

Anturi on sijoitettava keskelle
kaapelisilmukan avointa päätä. Jos
putkea taivutetaan lattian ja seinän
väliin, minimitaivutussäteen on
oltava 6 cm.

Kaapelit on levitettävä tasaisesti
käytössä olevalle lattiapinta-alalle.

Putken pää pitää tiivistää niin, ettei
sen sisään pääse betonia tai laastia.

Kaapelit on kiinnitettävä varovasti,
jotta ne eivät vaurioidu.

Jos kaapeli vaurioituu vedon aikana
tai myöhemmin rakennusprosessin
aikana, vianmäärityksessä on suurta
etua siitä, että liitäntärasian tarkka
sijainti on tiedossa lämmityskaapelin
ja liitoskaapelin välissä samoin
kuin kaapein pään sijainti ja
kaapelisuunnitelma. On siis tärkeää
laatia luonnos, josta nämä kohdat
huoneessa käyvät ilmi.

Varmista kaapeleiden tarkka
ja helppo asennus käyttämällä
DEVIfast™-kiinnityssiteitä.
Kaapeleiden ympärillä olevassa
betonissa ei saa olla teräviä kiviä,
ja sen on oltava riittävän tasaista
ympäröimään kaapeli kokonaan
ilman ilmataskuja.
Betonia on levitettävä erittäin
varovasti, jotta lämmityskaapelit eivät
vahingoitu!
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Jos lattiarakenne tulee maan
päälle, vedenpitävä kalvo tarvitaan
estämään kosteutta siirtymästä
ylöspäin lattiarakenteisiin.

Lämmityskaapelin ja liitos- ja
lämmityskaapelin välisen
liitäntämuhvin on oltava valettu
betoniin. Jos kaapelia työnnetään
alas eristysmateriaaliin tai jos se
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Lämmitystä ei saa kytkeä päälle
ennen kuin betoni on täysin
kovettunut. Betonin kohdalla se vie
noin 30 päivää.
Valmistajan suosituksia ja ohjeita on
noudatettava huolellisesti.
Lämmityskaapeleiden vastus- ja
eristysarvot on aina mitattava ennen
ja jälkeen betonin tms. levittämisen.

Huomautuksia
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Huomautuksia
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Huomautuksia
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DEVI on valittu suojaamaan Lähi-idän suurinta kylmävarastoa.
Lähi-idän suurin kylmävarasto kuuluu
suositun arabialaisen ketjun Pandan
supermarketille, ja se sijaitsee SaudiArabian Jeddassa. Varastoon on
valittu DEVIn tuotteet. Rakennustyöt
valmistuivat vuoden 2015 syksyllä.
DEVIn sähköisiä lämmitysratkaisuja
käytetään kynnysten ja lattioiden
suojaamiseen Lähi-idän suurimmassa
kylmävarastossa. Projektin
kokonaispinta-ala on 8 000 m2 ja
yhteenlaskettu asennusteho 160 kW.
“Vakiolämpötila keskimääräisessä
kylmähuoneessa on jopa -30 °C,
mikä saattaa vaikuttaa rakennuksen
rakenteisiin ja ympäristöön
lattian hyvästä eristämisestä
huolimatta”, kertoo Serhan
Ozten Ismail Danfoss Dubaista.
“Ilman lisäsuojausta noin alhaiset
asteet voivat aiheuttaa vakavia
routavaurioita. Paras tapa välttää ne
on asentaa sähkölämmityskaapelit
kylmähuoneen rakennuksen
aikana. Olemme iloisia, että
luotettava kumppani DEVI valittiin
mukaan Lähi-idän suurimpaan
kylmävarastoprojektiin.
Se on toistaiseksi suurin
kylmävarastoprojektimme, mutta
uskomme vahvasti, että DEVI täyttää
kaikki odotukset ja näin valtavan
rakennusurakan vaatimukset.”

Intelligent solutions
with lasting effect
devi.fi

YMCO toteutti projektin syyskuussa
2015, ja tähän valtavaan
kylmävarastoprojektiin valittiin
seuraavat tuotteet:
DEVIbasic™ 192 m – 14 kpl
DEVIbasic™ 229 m – 73 kpl
DEVIsnow™ 63 m – 13 kpl
DEVIsnow ™ 140 m – 18 kpl
DEVIfast™ – 982 kpl
DEVIreg™ 330 (-10...+10 °C) – 30 kpl
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7. Esimerkkitapaus

