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Anna DEVIn tehdä työt

DEVI – joka on lyhenne sanoista Dansk El-Varme Industri – perustettiin 
Kööpenhaminassa, Tanskassa, 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 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. Tämän kokemuksen turvin 
voimme tarjota sinulle käytännön neuvoja ja kertoa, mitä järjestelmän 
komponentteja juuri sinä tarvitset parhaan tuloksen saamiseksi edullisimmin. 

Maa-alueet. Jään ja lumen sulanapito
Tässä suunnitteluoppaassa annetaan DEVIn suositukset 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. Yleistä 
sovelluksesta

Talven aiheuttamat kustannukset 
Viime vuosina on keskusteltu paljon 
ankarien talvisäiden aiheuttamista 
kustannuksista ja niiden 
vaikutuksesta ihmisiin. Otsikoihin 
ovat nousseet omaisuusvahingot, 
lisääntyneet huoltokustannukset, 
tuottavuuden menetykset, 
kasvavat vakuutuskustannukset, 
henkilövahingot ja paljon 
muuta. DEVIn jään ja lumen 
sulatusjärjestelmä tarjoaa luotettavan 
ratkaisun kylmän sään mukanaan 
tuomiin ongelmiin. 

DEVIn jään ja lumen 
sulatusjärjestelmä on suunniteltu 
suojaamaan ihmisiä, ajoneuvoja ja 
rakennuksia tekemällä kävelystä ja 
ajamisesta turvallista ja vähentämällä 
rakennuksiin talvikuukausina 
kohdistuvia vaurioita.

Maaratkaisut – ensiluokkainen 
tuotevalikoima 

Käyttämällä elektronisin 
termostaatein ohjattuja ja 
kosteusanturein varustettuja DEVI-
lämmityskaapeleita ja -mattoja 
voit suojata laajoja alueita, kuten 
pysäköintialueita, ramppeja ja 
rakennuksille johtavia jalankulkuteitä. 
Näin lisäät käyttömukavuutta ja 
turvallisuutta samalla, kun säästyt 
väsyttävältä ja aikaa vievältä 
manuaaliselta kunnossapitotyöltä.

Yksi näiden järjestelmien suurimmista 
eduista ovat energiatehokkat jään ja 
lumen sulanapitoratkaisut. 

Edut
• Tehokasta lumensulatusta – alueet pysyvät koko 

ajan jäästä ja lumesta vapaina

• Ei käsin tehtäviä lumitöitä, ei suolausta.

• Turvalliset liikenne- ja työskentelyalueet

• Joustavia järjestelmiä useimmille yleisimmille 
pinnoitemateriaaleille

• Säästää kustannuksia ulkoalueita korjattaessa 
talven jäljiltä

• Ympäristöystävällinen suolausta vähennettäessä ja 
jäänestoon liittyvien vahinkojen poistuessa.

• Automaattinen “Kellon ympäri” -lumenluontipalvelu.

• Älykäs kahden vyöhykkeen ohjaus, alhainen 
energiankulutus

• Priorisointi – virransaantia rajoitettava ratkaisu

• Huoltovapaa järjestelmä, kaapeleille 20 vuoden 
täystakuu 
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2. Järjestelmän kuvaus

Järjestelmän tärkein tehtävä on 
sulattaa lumi ja jää maan pinnalta. 

Tyypillisiä jään ja lumen 
sulanapitokohteita ovat 
pysäköintitalojen, ajoteiden, 
jalkakäytävien, ulkoportaikkojen, 
lastaussiltojen, ramppien, siltojen 
ja viemäröintialueiden pinnat. 
Erikoislämmityskaapeleilla voidaan 
sulattaa lunta ja jäätä myös 
valuasfalttipinnoilta.

Kun maasta lumen ja jään sulattavat 
kaapelit on asennettu, turvallisuus ja 
edullisuus kulkevat käsi kädessä. 

Järjestelmän voi toteuttaa 
manuaalisesti tai älykkäästi 
käyttämällä sähköistä, 
termostaattiohjattua ja kosteutta 
ja lämpötilaa mittaavilla antureilla 
varustettua jää ja lumen 
sulatusjärjestelmää, jolla voidaan 
ohjata kahta vyöhykettä samaan 
aikaan. Järjestelmä ei ole käynnissä 
kylmällä ja kuivalla, jolloin kaksi 

vyöhykettä säästää energiaa ja laskee 
kustannuksia.

Automaattinen 
lumensulatusjärjestelmä pitää alueet 
lumettomina ja käyttökuntoisina 
säästä riippumatta, päivällä ja yöllä.

Asennettaessa jään ja lumen 
sulatusjärjestelmä jyrkkiin rinteisiin 
saattaa olla tarpeen järjestää 
sulavesiviemäröinti rinteen alaosaan. 
Viemäröinti on myös suojattava jään 
muodostumiselta.
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3. Tuotteet

Sähkölämmitysjärjestelmässä on 
kaksi pääelementtiä: 
• Lämmityselementti (lämmityskaa-

peli tai lämmitysmatto)
• Termostaatti, jossa on lämpöti-

la-anturi ja/tai säädin/ohjain, jossa 
on lämpötila- ja kosteusanturi(t).

Lämmityskaapelit ja -matot asenne-
taan yleensä maahan betoniraken-
teeseen tai erikoisliimoilla laattojen 
alle. 

DEVI-lämmityskaapelit ja -matot 
asennetaan yleensä maahan beto-
nirakenteeseen tai erikoisliimoilla 
laattojen alle. Päällysbetonin paksuus 
on yleensä ulkokäytössä vähintään 5 
cm. Paksuuden on kuitenkin vastat-
tava maan rakennetta sekä paikallisia 
sääntöjä ja määräyksiä. 

Maassa käytetyt lämmityskaapelit 
ovat sarjaan kytkettäviä resistiivisiä 
kaapeleita, joissa on yksi tai kaksi joh-
dinta. Useimmat kaapelit ja matot on 
valmistettu valmiiksi asennettaviksi 
lämmityselementeiksi määrämittai-
sina (esim. 7, 10, 15, jopa 229 m) virta-
kaapelilla (liitoskaapeli tai liitosjohto) 
sekä liitoksin (muhvit tai liittimet) 
varustettuina. 

Lämmityskaapeleiden teho 
maa-asennuksissa on yleensä 15–30 
W/m. Valmiita DEVI-kaapeleita saa 
teholuokissa 18, 20, 30 W/m (230 ja 
400 V). 

Lämmitysmattoja on saatavana teho-
luokassa 300 W/m².

Useimmat DEVI-kaapelit on val-
mistettu ja hyväksytty standardin 
IEC 60800:2009 uusimman version 
mukaisesti mekaanisen lujuusluokan 
ollessa M2 (karkeille betonirakenteil-
le). 

DEVI-lämmityskaapeleiden päätuote 
ovat kaksoisjohtimella varustetut 
lämmityskaapelit. Nykyaikaisen 
kaksoisjohtimella varustetun DE-
VIflex™-kaapelin sisäinen rakenne 
näkyy alla olevassa kuvassa.

Lämmityselementit

Maahan asennettavissa jään ja lumen 
sulatusjärjestelmissä voidaan käyttää 
seuraavia resistiivisiä (vakiotehoisia) 
lämmityselementtejä.

Lämmityskaapelit:
• Kaksoisjohtimella varustetut  

DEVIflex™ 18T 
• Kaksoisjohtimella varustetut 
• DEVIsnow™ 30T (230/400 V)
• Kaksoisjohtimella varustettu  

DEVIasphalt™ 30T (400 V)

Lämmitysmatot:
• Kaksoisjohtimella varustettu  

DEVIsnow™ 300T (230/400 V)
• Kaksoisjohtimella varustettu  

DEVIasphalt™ 300T (230/400 V).

DEVIn resistiiviset lämmityskaapelit 
ovat turvallisia, tehokkaita ja taloudelli-
sia maahan asennettavia kaapeleita. 
Pitkän käyttöiän ja korkean laadun 
varmistamiseksi kaikki kaapelit on tar-
kistettu huolellisesti ja niiden vastukset, 
suurjännite ja materiaali on testattu.

Maahan asennettavissa jään ja lumen 
sulatusjärjestelmissä käytetään 
useimmiten DEVIbasic™- ja DEVIflex™ 
-lämmityskaapeleita sekä DEVIsnow™ 
300T -lämmitysmattoja.

DEVIflex™. DEVIflex™ on kaksoisjoh-
timella varustettu lämmityskaapeli, 
joka on suunniteltu erityisesti betoni-
asennuksiin, 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 tii-

vistettyinä ja päätytulpin varustettuna. 

Kaapelin halkaisija on Ø 6,9 mm. 
Kaapelin käyttöjännite on 230 V. 

0,0134–34,1 Ohm/m.

DEVIflex™-lämmityskaapelin rakenne

PVC-ulkopinnoite

Suojakalvo (alumiini)

Suojaliitin

Sisäinen eristys ( XLPE)

Lämmityselementti (vastuslanka)

DEVIflex™ 
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DEVIsnow™. DEVIsnow™ 300T on 
kaksoisjohtimella varustettu lämmi-
tysmatto, joka on suunniteltu no-
peaa, turvallista ja helppoa asennusta 
varten maan sisään.

Mattoja on saatavilla käyttöjännitteil-
le 230 V ja 400 V ja kahdelle teholuo-
kalle.

Teho on 300 W/m² per 230/400 V.

Maton leveys 0,5, 0,75 tai 1 m.

Saatavilla olevat koot: 
leveydelle 0,5 m: 1–12 m² / 230 V  
     ja 1,7–7,3 m² / 400 V 
leveydelle 0,75 m: 1,4–12 m² / 230 V  
     ja 3,2–28,2 m² / 400 V 
leveydelle 1 m: 3–12 m² / 230 V  
     ja 6–19 m² / 400 V.

 

DEVIasphalt™. Kaapelit ja matot ovat 
erittäin korkealaatuisia ja varustettu 
360°:n täysin suojatulla kaksoisjoh-
dinkaapelilla, jossa on kestävä suojus 
ja UV-säteilyn kestävä ulkovaippa.

Suunniteltu upotettavaksi valuasfalt-
tiin, lämpötila enintään 240 °C.

Lisätietoa saa käyttöohjeen kohdasta 
“Asfalttikäyttö. Lumen ja jään sulatus-
sovellukset”.

Kiinnittäminen

Lämmityskaapeleita käytettäessä 
suositellaan käyttämään kiinnitys-
siteitä kaapelin kiinnittämiseksi 
perustaan (esim. galvanoituja metal-
lisia DEVIfast™-kiinnityssiteitä, katso 
liite A.2). Kaapelit on kiinnitettävä 
maahan (esim. naulattava) rinnakkain 
noin 50 cm:n välein tai käyttämällä 
kaksi metriä kiinnityssidettä per 
asennusneliö. 

DEVIsnow™ 

DEVIasphalt™

DEVIasphalt™-matto

DEVIfast™

DEVIclip™ C-C
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Ohjaus

Jään ja lumen sulatusjärjestelmät 
ovat erilaisia, ja ne edellyttävät erilai-
sia termostaatteja/säätimiä.

DEVIreg™-termostaatit ja säätimet 
sisältävät kattavat ohjaustoiminnot 
lämmitysjärjestelmille jään ja lumen 
sulanapitoa varten, ja niihin voi kiin-
nittää ulkoiset anturit maan lämpöti-
lan mittausta ja kosteusolosuhteiden 
valvontaa varten.

Säätimien tuotevalikoima on suun-
niteltu ulkokäyttöön maan sisäisiin 
asennuksiin, ja valikoima koostuu 
seuraavista: 
• termostaatit, joissa on lämpöti-

la-anturi – DEVIreg™ 330 (5…45 
°C), DEVIreg™ 610

• säädin, jossa on integroitu(i)na 
lämpötila- ja kosteusanturi(t) – 
DEVIreg™ 850.

Suosittelemme yksinkertaisten tai 
pientehoisten järjestelmien ohjauk-
seen termostaattia, jossa on maaläm-
pötila-anturi. DEVIreg™ 330 (5…45 
°C) -termostaattia ja DIN-kiskon 
kiinnitystä suositellaan vakioratkaisu-
na. Myös DEVIreg™ 610, IP44 soveltuu 
asennettavaksi seinälle/putkeen. 

Vaihtoehtona pienten alueiden 
ohjaukseen esim. omakotitalojen 
lähettyvillä voidaan käyttää seinälle 
kiinnitettävää DEVIreg™ 130 -termos-
taattia.

Kaikissa yllä olevissa termostaateissa 
on lämpötila-anturi – NTC 15 kOhm 
@25 °C, 3 m.

Erityisen tehokkaan jään ja lumen 
sulatusjärjestelmän ohjaamiseen on 
paras ratkaisu DEVIreg™ 850 -säädin/
ohjain, jossa on integroidut maan ja 
katon kosteus- ja lämpötila-anturit.

DEVIreg™ 850 on kaksivyöhykkei-
nen säädin, joka voidaan kytkeä 
jopa neljään anturiin ulkotilojen 
lämmitysjärjestelmän maksimaalista 
ohjausta varten. Verrattuna tyypillisiin 
maa-alueiden lämpötilan mittauksiin 
tällä säätimellä voidaan laskea energi-
ankulutusta jopa 40 %.

 DEVIreg™ 330 (5…45 °C) lanka-anturilla

DEVIreg™ 850 maa-anturilla

DEVIreg™ 610

A
B

Vyöhyketekniikka säästää ener-
giaa

DEVIreg™ 850:n avulla alue voidaan 
jakaa kahteen vyöhykkeeseen, 
esim. pohjois- ja eteläpuoleen. 
Näin voidaan säästää energiaa, sillä 
eteläpuoli sulaa usein nopeammin 
auringon vaikutuksesta.

Priorisointi virransaantia rajoitet-
taessa

Voit priorisoida eri vyöhykkeitä jos 
esim. virransaanti on rajoitettua. 
Näin yksi vyöhyke saadaan sulamaan 
ennen seuraavaan vyöhykkeeseen 
keskittymistä.

A

B
B
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Tuotteet – yleistä jään ja lumen sulatusjärjestelmistä

Tuote Valinnat Kuvaus

DEVIflex™
Resistiivinen 
lämmityskaapeli

DEVIflex™ 18T, 230 V
DEVIflex™ 20T, 230 V

Kaksoisjohtimella varustettu, 100 % suojattu kaapeli, punainen.
18, 20 W/m (230 V).
DIN IEC 60800:2009 M2

DEVIbasic™ 20S
Resistiivinen lämmitys-
kaapeli 

DEVIbasic™20S, 
230 & 400 V:n ohjelma

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

DEVIbasic™
Resistiivinen lämmitys-
kaapeli

DEVIbasic™ kelalla
0,0134–34,1 Ohm/m

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

DEVIsafe™ 20T
Resistiivinen 
lämmityskaapeli

DEVIsafe™ 20T,
230 & 400 V:n ohjelma

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus, UV-vakautettu, musta.
20 W/m (230/400 V).
DIN IEC 60800:2009 M2

DEVIsnow™ 
Resistiivinen 
lämmityskaapeli

DEVIsnow™ 20T, 
230 & 400 V:n ohjelma
DEVIsnow™ 30T, 
230 & 400 V:n ohjelma 

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus, FEP-johdineristys, UV-vakautettu, 
musta.
20 ja 30 W/m (230/400 V).
DIN IEC 60800:2009 M2

DEVIsnow™ 
Resistiivinen 
lämmityskaapeli

DEVIsnow™ kelalla, 
0,055–9,36 Ohm/m

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus, FEP-johdineristys, UV-vakautettu, 
musta.
Maks. 30 W/m, maks. 400 V.
DIN IEC 60800:2009 M2

DEVIsnow™ 300T
Resistiivinen 
lämmitysmatto

DEVIsnow™ 300T, 
230 & 400 V:n ohjelma

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus, FEP-johdineristys, UV-vakautettu, 
musta.
300 W/m² (230/400 V).

DEVIasphalt™
Resistiivinen 
lämmityskaapeli 

DEVIasphalt™ 30T 
400 V:n ohjelma

Kaksoisjohdin, 100 %:n suojaus, UV-vakautettu, musta, 
lyhytaikainen kontakti 240 °C:een sallittu, 30 W/m (400 V).
DIN IEC 60800:2009 M2, EN 62395-1:2006 

DEVIasphalt™
Resistiivinen 
lämmitysmatto

DEVIasphalt™ 300T 
230 & 400 V:n ohjelma

Kaksoisjohdin, 100 % suojaus, UV-vakautettu, musta,  
lyhytaikainen kontakti  240 °C:een sallittu, 300 W/m² (230 V/400 
V).
DIN IEC 60800:2009 M2, EN 62395-1:2006

Kiinnittäminen 

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

25 m:n 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 kaapeliin 2,5 cm:n välein.
1 m, muovia, kiinnitetään Ø 6,6–8 mm kaapeliin 2,5 cm:n välein.

Kiinnittäminen DEVIclip™ Twist -kierreside
Pussi, sis. 1 000 kpl 
Ø 17 mm, kaapelin kiinnittäminen vahvistettuun verkkoon

DEVIreg™
Säädin

DEVIreg™ 850
Kytkentä maan ja katon kosteus- ja lämpötila-anturiin, maks. 4 
anturia, 2 vyöhykettä, 
2x15 A, PSU 24 V,  DIN-kisko

Kosteus- ja lämpötila-
anturi

Maa-anturi DEVIreg™ 850 Ø93 x 98 mm, IP67, 15 metrin kytkentäkaapeli 4x1 mm²

Lisävarusteet
PSU 24 V, 
DEVIreg™ 850

Ylimääräinen PSU DEVIreg™ 850:lle, jossa 3-4 anturia

DEVIreg™
Termostaatti

DEVIreg™ 330 (5…45 °C) 5…45 °C, 16 A, IP20, 3 m lanka-anturi, DIN-kisko

DEVIreg™
Termostaatti

DEVIreg™ 610 
-30…+50 °C, 10 A, IP44, 3 m lanka-anturi, asennus seinälle, 
putkeen 

DEVIreg™
Huonetermostaatti

DEVIreg™ 130 
5…45 °C, 16 A, IP30, 3 m:n lanka-anturi, asennus huoneen 
seinälle

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

 Lisätietoa saa DEVI-tuoteluettelosta.
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4. Järjestelmän rakenne

Seuraavissa kappaleissa on annettu 
arvioita ASHRAE:n, sovelluskäsikirjan 
ja historiallisten säätietojen perus-
teella.

Kuvat ovat vain viitteellisiä, ja ne 
voivat vaihdella alueen koon, tuu-
lennopeuden ja maaperän rakenteen 
mukaan.

Lisätietoa erilaisten jään ja lumen 
sulatusjärjestelmien suorituskyvystä 
sekä ohjauksesta saa ulkolaitteita 
koskevista käyttöohjeista.

Jään ja lumen sulatusjärjestelmän 
asennuksen yhteydessä saattaa olla 
tarpeen järjestää rinteen pohjalle, 
kävelyteille ja vastaaville viemäröinti 
sulatetulle vedelle. Viemäröinti on 
myös suojattava jään muodostumi-
selta.

4.1 Teho

Lumen sulatukseen tarvittava lämpö 
riippuu seuraavista tekijöistä: 

• Sääolosuhteet (min.lämpötila, mak-
similumisademäärä, tuulennopeus, 
kosteus, korkeus)

• Tuotetiedot (materiaalit, perustuk-
sen tyyppi, mitat, eristys)

• Sähkötiedot (jännite, teho, ohjaus-
vaatimukset)

• Järjestelmän suorituskykyä koske-
vat odotukset

• Turvakerroin.

Jään ja lumen sulatusjärjestelmän 
tehon arviointi voidaan tehdä kaavioi-
den ja muiden vastaavien asiakirjojen 
perusteella.

Esimerkiksi tuulennopeudesta ja pin-
nan ja ympäröivän ilman lämpötilae-
roista johtuva lämpöhäviö on kuvattu 
2003 ASHRAE -käsikirjassa (katso kuva 
3).

Esimerkiksi keskimääräisissä sääolo-
suhteissa ja tuulennopeuden ollessa 6 
m/s ja valittaessa ΔT = 10 K (-3 K...+7 K) 
lämpöhäviö on noin 230 W/m² (mer-
kitty punaisella pisteviivalla kuvassa 3).

Toisin sanoen pinnan lämmitys 10 
asteeseen edellyttää 230 W/m² tai 230 
/ 10 = 23 W/(m²·K)

Yhden 1 m²:n ulkoalueen pinnan 
lämmittäminen 1 °С:lla keskimääräisis-
sä talviolosuhteissa vaatii siis noin 23 
wattia. Laskennallinen lämmönvaih-
tokerroin ulkopinnoille on noin 23 W/
(m²·K)  (joskus nimeltään α

out
 – “alfa 

ulos”).

Esimerkiksi IEC 62395-2 sisältää toisen-
laisen arvion tyypillisistä lumensula-
tuskuormituksista (katso taulukko 1).

Taulukossa 1 olevia arvoja alle 250 
W/m² on käytettävä vain tietyissä 
olosuhteissa esimerkiksi lämpimän 
ilmaston maissa tai teknisen arvioin-
nin perusteella. Alhainen teho tasolla 
150–200 W/m² ei ehkä riitä lumen ja 
jään sulattamiseen.

Jään ja lumen sulatusjärjestelmille 
suositellaan seuraavaa yksinkertaista 
sääntöä tehon valintaan:
• minimi – 250 W/m²,
• optimi – 350 W/m².

Jään ja lumen sulatusjärjestelmän 
teho on suunniteltava paikallisten 
sääntöjen ja määräysten mukaan. 

Lisää 100 W/m² seuraavissa tapauk-
sissa:
• paikalliset talvilämpötilat ovat alle 

-15 °C
• jokaista 1 000 korkeusmetriä kohden
• jos lämmitetty alue on vapaasti 

seisova rakenne ilman eristystä
• jos paikallinen tuulen keskinopeus 

on >6 m/s
• jos tarvitaan tehokkaampaa järjes-

telmää
• jos lunta sataa alle -10 °C:n lämpö-

tilassa.

Huom: Suosittelemme suunnittele-
maan jään ja lumen sulatusjärjestel-
män tehon maksimitasolle.

-3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
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2 m/s
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8 m/s

10 m/s

15 m/s

20 m/s

25 m/s

30 m/s

Ilmaston 
ankaruus

Käyttökohteen kriittisyys

Minimi, esimerkiksi omako-
titalojen jalkakäytäville ja 

ajoväylille

Keskiarvo, esimerkiksi yleisille 
jalkakäytäville ja ajoväylille

Maksimi, esimerkiksi suuret 
aukiot, sairaaloiden ensiapu-
jen sisääntulot, helikopteri-

kentät

W/m²

Heikko 150–250 250–350 300–400

Voimakas 200–300 300–400 350–500

Erittäin 
voimakas

250–350 400–550 450–750

Ei taustahäviöitä & alueen leveys 6 m & 50 %:n pilvipeitto Pinnan lämpötila - 3 °C & 70 % 
suhteellinen kosteus

Lämpötilaero [K] pinnan ja ympäröivän lämpötilan välillä

Lä
m

p
öh

äv
iö

 [W
/m

²]

Kuva 3 Tuulesta ja lämpötilasta riippua lämpöhäviö

Taulukko 1. IEC62395-2. Tyypillinen lumen sulattava lämpökuorma
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Suositellut lämpötiheysarvot riippuvat paikallisista ilmasto-olosuhteista ja näkyvät alla olevassa taulukossa.

Lämpötila-alue,
°C

Kaupunki, 
esim.

Suositeltu lämpötiheys,
W/m2

Ylläpidettävä ilma-pinta ΔT,
°C

-5 Lontoo 250 11

-15 Wien, Peking 350 15

-25 Oslo, Kiova 400 17

-35 Moskova 500 21

Alin sulamislämpötila 

Tärkein jään ja lumen sulatusjärjes-
telmän tehtävä on sulatus eli pinnan 
lämpötilan pitäminen +3 °C:ssa. 
Teho voidaan mitoittaa alhaisimman 
lämpötilan mukaan, jossa lumi tai 
jää vielä sulaa ja lämmitysjärjestelmä 
suorittaa päätehtäväänsä. Taulukossa 
2 on esitetty joitakin lämmönluovu-
tus- (W/m²) ja lämpötila-arvoja, joissa 
järjestelmä sulattaa jään ja lumen eli 
pitää pinnan jatkuvasti lämpötilassa 
+3 °С. 

Jos asennetaan esimerkiksi  
250 W/m², lämmitysjärjestelmä 
mahdollistaa jään ja lumen 
sulattamisen ilman lämpötilassa -8 °C  
(ΔT = 250/23 ≈ 11 °C). 

Jos ympäristön/ilman lämpötila on 
-12 °C, pinnan lämpötila on -1 °C, ja 
ΔT = -11 °C teholle 250 W/m². 
Se tarkoittaa. että järjestelmä kuluttaa 
virtaa pinnan lämmittämiseen, mutta 
ei sulata jäätä tai lunta lainkaan.

Taulukko 2. Minimi-ilmanlämpötila joillekin 
tehoille, joissa sulaminen tapahtuu. ΔT 
pinnan ilma lasketaan teho jaettuna 
lämmönvaihtokerroin 23 W/(m²·K).

Teho,
W/m²

Ilman 
vähimmäislämpötila 
pinnan ollessa +3 °C

(α
out

 = 23 W/(m²·K))

250 -8 °C

300 -10 °C

350 -12 °C

400 -14 °C

550 -21 °C

4.2 Maasovellusten asennusmenetelmät

4.2.1 Betoniin upotettava lämmityskaapeli/-matto 

Lämmityskaapeli/-matto 
sijoitettuna betoniin tai hiekka-/
soraperustukseen.
• Suosittelemme sijoittamaan 

kaapelin vähintään 5 cm:n 
syvyyteen pinnasta, jos se 
upotetaan betoniin. Betonin 
paksuus on valittava paikallisia 
sääntöjä ja määräyksiä 
noudattaen.

• Varmista, että matto/kaapeli on 
kiinnitetty, sillä betoni saattaa 
siirtää kaapelia valun aikana.

• Betoniseos ei saa sisältää teräviä 
kiviä, jotka voivat rikkoa kaapelin.

• Betonin kovettuminen ennen läm-
mityskaapeleiden käyttöönottoa 
vie 30 päivää.

4.2.2 Lämmityskaapeli/-matto ja tiili-/betonipinnoitus 

Lämmityskaapeli/-matto asennettuna 
hiekkaseokseen.
• Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

lämmityskaapeleiden vaurioiden 
välttämiseksi asennettaessa tiilien/
laattojen alle.

• Alueen on oltava tasainen, eikä 
siinä saa olla kiviä tai muita teräviä 
esineitä.

• Lämmityskaapeli-/matto on asen-
nettava lähelle tiiliä/laattoja, yleen-
sä hiekkakerrokseen (vähintään 2,5 
cm tiilien/laattojen alapuolelle).

Betoni

Lämmityskaapeli/-matto

Kiinnittäminen: DEVifast™, verkko tms.

Anturiputki

Betoni tai hiekka/sora

Murskeen alempi tuki tms.

Maalämpö

Tiilet/betonilaatat

Lämmityskaapeli/-matto

Kiinnittäminen: DEVifast™, verkko tms.

Hiekka tai hiekkaseos

Anturiputki

Murskeen alempi tuki tms.

Maalämpö
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4.2.3 Lämmityskaapeli/-matto ja asfalttipinta 

Lämmityskaapeli/-matto 
asennettuna suojakerrokseen. 
Lisätietoa lämmityskaapelin/-
maton asentamisesta asfalttiin saa 
käyttöohjeen kohdasta “Asfalttikäyttö. 
Lumen ja jään sulatussovellukset”.
• Kaapelit on peitettävä hiekalla tai 

betonilla (vähintään 2,5 cm) ennen 
asfaltin vetämistä kuumuudelta 
suojaamiseksi.

• Anna asfaltin jäähtyä 130…140 
˚C:een.

• On ehdottomasti kiellettyä vetää 
asfalttia suoraan vakiokaapelin/-
maton päälle.

• Asfaltin minimipaksuuden on 
vastattava paikallisia sääntöjä ja 
määräyksiä.

4.2.4 Lämmityskaapeli-/matto ja lämpöeristyskerros 

Lämmityskaapeli/-matto asennettuna 
lämpöeristekerrokseen betonin 
suojakerrokseen.
• On ehdottomasti kiellettyä 

asentaa lämmityskaapelia/-mattoa 
lämpöeristysmateriaaliin.

• Jos käytössä on lämpöeristekerros, 
on suojabetonikerrosta käytettävä.

• Lämmityskaapelia vedettäessä 
erityistä huomiota on kiinnitettävä 
siihen, ettei lämpöeristemateriaalia 
puhkaista.

4.3 Eristys

Lämpöeristyksen etu on merkittävä 
vapaasti seisovissa rakenteissa, kuten 
rampeissa, silloissa, portaissa jne. 
Rakenteen vapaiden sivujen eristystä 
tulee myös harkita.

Esimerkiksi 6 metriä leveä silta 
altistuu lumelle ilman lämpötilan 
ollessa -3 °C ja risteävän tuulen 
voimakkuuden ollessa 4,5 m/s. 
Laskettu lämpöhäviö alaspäin näkyy 
alla olevassa taulukossa.

Eristyksen 
paksuus

Lämpöhäviö 
alaspäin, %

Ei eristystä 36

20 mm 23

50 mm 15

100 mm 9

Asfaltti, yksi tai useampi kerros

Hiekka- tai betonisuojakerros

DEVIasphalt™-lämmityskaapeli 

DEVIfast™-kiinnike tai verkko kaape-

lille

Eristys

Vapaasti seisova rakenne

Ympäristön/ilman lämpötila

Asfaltti, yksi useista kerroksista

Betoni, hiekka tai vastaava materiaali

Lämmityskaapeli/-matto

Kiinnittäminen: DEVifast™, verkko tms.

Anturiputki

Murskeen alempi tuki tms.

Maalämpö

Pinta (asfaltti, tiili, betoni tms).

Lämmityskaapeli/-matto

Kiinnittäminen: DEVifast™ jne. Verkko 

(lisävaruste)

Anturiputki

Betonin suojakerros

Lämpöeristys

Murskeen alempi tuki tms.

Maalämpö
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Termostaatti Anturityyppi
Juoksevat 

kulut

DEVIreg™ 850
Maan lämpötila 

ja kosteus
1

DEVIreg™ 330
Maalämpötila 
(esim. +3 °C)

1,2–1,4

Ohjearvo Ilman lämpötila 2–5

4.5 Ohjaus
Jään ja lumen sulatusjärjestelmät 
ovat erilaisia, ja ne edellyttävät 
erilaisia termostaattityyppejä. 
Säätimien tuotevalikoima on 
suunniteltu ulkokäyttöön maan 
sisäisiin asennuksiin, ja valikoima 
koostuu seuraavista: 
• termostaatit, joissa on lämpötila-

anturi – DEVIreg™ 330 (5…45 °C), 
DEVIreg™ 610

• säätimet, joissa on integroitu 
lämpötila- ja kosteusanturi – 
DEVIreg™ 850.

Suosittelemme yksinkertaisten 
tai pientehoisten (enintään noin 
5 kW:n) järjestelmien ohjaukseen 
termostaattia, jossa lämpötila-anturi. 

Suosittelemme järjestelmien ohjausta 
10 kW:n tehoon asti kosteus- ja 
lämpötila-antureita käyttämällä. 
Tätä ratkaisua tulee käyttää kaikissa 
pienemmissä asennuksissa, joissa 
optimaalinen teho on ensisijainen 
tavoite.

Lämpötila-anturi (lanka-anturi) 
asennetaan yleensä lähellä 
lämmityskaapelia olevaan 
johdinputkeen.  DEVIreg™ 330 
(5…45 °C) -termostaattia ja DIN-
kiskon kiinnitystä suositellaan 
vakioratkaisuna. Myös seinälle/
putkeen asennettavaa DEVIreg™ 610, 
IP44 -säädintä voidaan käyttää.

Vaihtoehtona pienten alueiden 
ohjaukseen esim. omakotitalojen 

lähettyvillä suosittelemme seinälle 
asennettavaa DEVIreg™ 130 
-huonetermostaattia  
. Kiinnitä huomiota termostaatin 
oikeaan asennukseen ja ota 
huomioon, että kyseessä on IP20-
huonetermostaatti.

Jään ja lumen sulatusjärjestelmän 
ohjaamiseen on paras ratkaisu 
DEVIreg™ 850 -säädin/ohjain, jossa on 
integroidut maan ja katon kosteus- ja 
lämpötila-anturit. Suosittelemme tätä 
ratkaisua kaikissa 10 Kw ylittävissä 
tai pienemmissä asennuksissa, joissa 
optimaalinen teho on ensisijainen 
tavoite.

A

B
B

Maa-anturissa on 15 metrin kaapeli 
säätimeen kiinnittämistä varten.  
Kaapelin mittaa voidaan säätää 
asennusohjeiden mukaan.

Verrattuna tyypillisiin maa-alueiden 
lämpötilan mittauksiin tällä säätimellä 
voidaan laskea energiankulutusta 
jopa 40 %.

Lämpötilan säätö. 

Lämpötila-anturi asennetaan pinnan 
alle lähelle lämmityskaapelia, jossa 
se on “lämpimämpi” kuin pinnalla. 
Näin mahdollisestaan järjestelmän 
säätö haluttuun lämpötilaan: jokaista 
pinnan alla olevaa 1 cm:a kohden sitä 
tulee säätää noin +1,5 °C tai noin 1,5 
°C/cm. 

Jos esimerkiksi anturi on asennettu 
10 cm paksun kiveyksen alle, 
lämpötilan säädön tulee olla: 1,5 °C/
cm · 10 cm = 15 °C. Ottaen huomioon 
vaaditun +3 °C pinnalla, termostaatin 
asetuksen pitää olla 15 °C + 3 °C = 
18 °C. Tästä syystä DEVIreg™ 330:n 
käyttöä lämpötila-alueella -10… +10 
°C ei suositella, sillä sitä ei voi asettaa 
yli +10 °C:n lämpötilaan.

Käyttökustannukset 

Kustannuksiin vaikuttaa suuresti 
se, kuinka järjestelmää ohjataan. 
DEVIreg™ 850 on tehokkaampi 
ratkaisu, sillä kosteusanturi 
mahdollistaa sen kytkemisen 
valmiustilaan kuivina kausina.

4.4 C-C-asennusväli ja sitä vastaava teho (W/m²)

C-C-asennusväli on etäisyys keskeltä 
vierekkäisten kaapeleiden välillä 
(“asennusväli”). 

 С-С

 С-С

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

C-C-asennusväli ja sitä vastaava teho 
W/m² voidaan laskea kaavojen avulla, 
katso liite. 

Joidenkin kaapeleiden teho erilaisilla 
C-C-asennusväleillä jään ja lumen 
sulatusjärjestelmissä on esitetty 
taulukossa:

C-C-
asennusväli,  

cm

Lämpötiheys, W/m2 (230/400 V) 

DEVIflex™ 18T
18 W/m

DEVIbasic™ 20S,
DEVIsafe™ 20T

20 W/m

DEVIsnow™ 30T,
DEVIasphalt™ 30T

30 W/m

5 360 400 600

7,5 240 270 400

 10 - - 300

12,5 - - 240
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4.6 Rakenne

Järjestelmä suunnitellaan yleensä 
ottamalla huomioon käytössä oleva 
käyttöjännite. Jos virransaanti on 
rajattua:
• Pienennä lämmitettävää aluetta 

esim. lämmittämällä vain 
rengasurat koko tien asemesta.

• Jaa ja priorisoi alue kahteen 
vyöhykkeeseen DEVIreg™ 850:n 
ja esim. kahden DEVIreg™ 330:n 
(5…45 °C) avulla.

• Asenna suositeltu minimiarvo W/
m² tietäen, että lumensulatusteho 
laskee.

• Älä asenna suositeltua pienempää 
W/m²-arvoa viemäröintialueille, 
esim. lämmitettyjen portaiden 
eteen.

Jos lumensulatusjärjestelmä on 
alimitoitettu esim. virtarajoitusten 
vuoksi, järjestelmä vastaa hitaammin 
ja vähemmän tehokkaasti. Korkeampi 
taso kompensoi tämän, mutta 
aiheuttaa suuremmat käyttökulut.

Jos lumensulatusjärjestelmä on 
ylimitoitettu, järjestelmä vastaa 
nopeammin ja tehokkaammin. 
Voit laskea valmiuslämpötilaa ja 
käyttökustannuksia käyttämällä 
DEVIreg™ 850 -säädintä.

Esimerkki 1.  
Jalkakäytävä laatoin

Jään ja lumen sulatusjärjestelmällä 
pitää sulattaa lunta hiekalle asenne-
tulta jalkakäytävältä 2 x 10 metrin 
alalta. Käyttöjännite on 400 V. Läm-
mitysmatot ovat hyvä valinta niiden 
yksinkertaisen asennuksen ansiosta.

Lämmitysmattojen teho on 300 W/m² 
(lähellä optimitasoa, katso kohta 4.1).

Kokonaisteho: 300 · (2 · 10) = 6 000 W.

Kaksi DEVIsnow™ 300T 400 V 
(leveys 1 m) -mattoa sopivat 
käyttötarkoitukseen: 4 250 W (1x14,8 
m) + 1 770 W (1x6 m) = 6 020 W (20,8 
m²) .

Lisäksi lämmityskaapeli DEVIsnow™ 30T  
400 V C-C-asennusleveydellä = 10 cm 
(300 W/m²) soveltuu käyttötarkoitukseen: 
joko 5 770 W (190 m, 19 m²) tai 6 470 W 
(215 m, 21,5 m²).

Kun termostaatti DEVIreg™ 330 
(5…45 °C) ja anturikaapeli maahan 
asennettuna on valittuna, DEVIreg™ 
850 kahdella maa-anturilla on myös 
vaihtoehto.

Esimerkki 2.  
Ajoväylä lähellä omakotitalon 
autotallia 

Teknisiä tietoja: ajoväylän mitat: 
pituus 10 m, leveys 2 m pinnan 
paksuus 6 cm käyttöjännite 230 V 
tehonrajoitus sähköliitännälle.

Käyttöjännitteen rajoitusten vuoksi 
suositellaan lämmityskaapelin 
asennusta renkaiden ajoväylille koko 
ajotien sijaan. Renkaan väylän leveys 
on 0,5 m.

1. Kaapelin valinta. Tässä 
järjestelmässä voidaan käyttää 
esimerkiksi kaksijohtimista 
DEVIflex™ 18T -mallia (katso 
kappale 3). Kohdassa 4.1 
annettujen tehosuositusten 350 
W/m² täyttämiseksi on valittava 
C-C = 5 cm, jolla saavutetaan 
määrätty teho 360 W/m² (katso 
liite A.1).

2. Kaapelin asennusalueen 
laskenta:  
10 m · 0,5 m · 2 rengasuraa = 10 
m².

3. Järjestelmän kokonaistehon 
laskenta:  
10 m² · 360 W/m² = 3 600 W.

4. Kaapelitehon/pituuden valinta: 
Kaapelia DEVIflex™ 18T teholla 3 
600 W ei ole olemassa (katso DEVI-
tuoteluettelo), joten on käytettävä 
kahta, yhteisteholtaan noin 3 
600 W:n kaapelia seuraavasti: 3 
600 / 2 = 1 800 W. Teho toteutuu 
esimerkiksi valitsemalla DEVIflex™ 
18T – 90 m, 1 625 W, 2 kpl. Kahden 
kaapelin kokonaisteho on 3 250 W, 
mikä on hieman vähemmän kuin 
laskettu arvo, ja lämmitysalue C-C 
= 5 cm on noin 9 m². 
Voit myös valita kaksi DEVIflex™ 
18T – 105 m, 1 880 W -kaapelia 
yhteisteholtaan 3 760 W.  
 
 
 

Huom: Jos autotallin lähellä oleva 
ajotie sisältää tippuvesialustan, on 
tärkeää asentaa vähintään kaksi 
kaapelilinjaa viemäröintiä pitkin. 
Pituus on otettava huomioon 
kaapelia valittaessa.

5. Kiinnitysteipin pituus. Kaapelin 
kiinnittämiseen soveltuu esim. 
DEVIfast™. Asennusväli on yleensä 
50 cm ja pituus määritellään 
lämmitysalue kerrottuna kahdella, 
joka on 10 m² · 2 = 20 m DEVIfast™.

6. Termostaatin valinta. Koska 
järjestelmän teho on pieni eli alle 
suosituksen 10 kW (katso 4.3), voit 
valita “yksinkertaisen” DEVIreg™ 
330:n (5... 45 °C) lämpötila-anturilla 
maahan asennettavaksi.  
Valitse asianmukainen 
kytkentäkaavio kytkimellä tai 
ilman. Kahden 90 metrin kaapelin 
teho on 3 250 W, mikä mahdollista 
kytkennän yhteen DEVIreg™ 330 
-säätimeen (maks. 3 680 W), jolloin 
lisäkytkintä ei tarvita. Kahden 105 
metrin kaapelin teho on 3 760 
W, mikä poistaa mahdollisuuden 
kytkentään yhteen DEVIreg™ 
330 -säätimeen, jolloin lisäkytkin 
tarvitaan.

7. Termostaatin lämpötila-asetusten 
laskenta (katso 4.3.) Lämpötila-
anturin asennussyvyys on 6 cm, ja 
pintalämpötilan ylläpitäminen +3 
°C:ssa edellyttää seuraavaa asetusta:  
1,5 °C/cm · 6 cm + 3 °C = 12 °C.

0,5 m

Board

0,5 m

10 m
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5. Asennusohje 

5.1 Yleiset turvaohjeet

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 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 
virtapiireistä ennen asennus- ja 
huoltotöitä.

• Loppukäyttäjällä ei saa olla suoraa 
pääsyä virtalähteen kytkentään.

• Jokainen lämmityskaapeli on 
maadoitettava paikallisten 
sähkömääräysten mukaisesti ja 
kytkettävä vikavirtasuojaan (VVS).

• Vikavirtasuojan suositeltu 
laukaisuvirta on 30 mA, mutta 
se voi olla enintään 300 mA, jos 
kapasitiivinen vuoto voi aiheuttaa 
häiritsevää laukeamista.

• Lämmityselementit on 
kytkettävä kytkimen kautta, joka 
mahdollistaa molempien napojen 
irtikytkemisen.

• Elementti on varustettava 
sopivan kokoisella sulakkeella tai 
katkaisimella, esim. 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. Johdinputki
6. Anturi
7. Liitäntämuhvi
8. Kaapelisuoja
9. Lämmityskaapeli

TS

T

RCD
I≤30 mA

9

4

65

87

2

3

1
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5.1.1 Asennusta suoritettaessa:

Valmistele asennuskohde 
asianmukaisesti poistamalla terävät 
esineet, lika jne.

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

Älä asenna lämmityselementtejä 
seinien tai 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 
elementtien 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 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 turvaohjeita.
• Noudata oikeaa kaapelin 

C-C-asennusväliä ja etäisyyttä 
mattojen välillä.

• 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 
lämmityskaapeleita alle -5 °C:n 
lämpötilassa.

Alhaisissa lämpötiloissa 
lämmityskaapelit jäykistyvät. 
Kytke kaapeli/matto verkkovirtaan 
hetkeksi (muutamaksi minuutiksi). 
Kaapeli tai matto on rullattava auki 
toimenpiteen aikana!

Vastuksen mittaus
Mittaa, tarkista ja kirjaa 
lämmityskaapelin vastusarvot.

• Pakkauksesta purkamisen jälkeen.
• Elementtien kiinnityksen jälkeen.
• Kun asennus on valmis,

Jos ohmivastus ja eristysvastus 
eroavat tuotteen tai tuotepakkauksen 
merkinnästä, elementti on 
vaihdettava.

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

• Eristysvastuksen tulee olla >20 MΩ 
ja jännitteen vähintään 500 V DC 
yhden minuutin kuluttua.

Noudata yleistä turvallisuutta ja asen-
nusohjeita koskevien kohtien ohjeita.

Lämmityselementit
• Sijoita lämmityselementti siten, 

että etäisyyttä kiinteisiin rakentei-
siin on vähintään puolet C-C-asen-
nusvälistä.

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

• Lämmitysmattoja käytettäessä ne 
on kiinnitettävä maahan. Jois-
sain matoissa on liimapinta, joka 
tarttuu hyvin puhdistettuun ja 
pohjustettuun pintaan.

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.

• Huomioi jatkojohtojen tehohäviöt 
paikallisten määräysten ja johdo-
tusohjeiden mukaisesti.

6.2.3 Asennusyhteenveto

Valmistele asennuspinta 
kiinnitystarvikkeilla ja/tai 
betoniverkolla.

Käytä anturikaapelin suojaputkea Ø 
16–20 mm. Kiinnitä anturikaapelin 
suojaputki DEVIreg™ 850 -anturille 
(jos käytössä).
 
Säilytä liitoskaapeleita ja 
liittimiä kuivassa. 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 asennusohjeiden 
mukaan ja säädettävä paikallisten 
määräysten poiketessa 
tehdasasetuksista.

Ennen jokaista käyttösesonkia 
on tarkistettava mahdolliset viat 
kytkintaulussa, termostaatissa ja 
antureissa.
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5.3 Varotoimet

Varmista, että alue on siivottu kivistä 
ja ettei siinä ole teräviä reunoja. 

Suojaa lämmityskaapelit käytettäessä 
runsaasti haravaa, lapiota, täryä tai 
jyrää. 

Älä tyhjennä kottikärryjä tukemalla 
niitä suoraan kaapeleille. 

Kiinnitä kaapelit alirakenteeseen 
lyhyelle etäisyydelle ja varmista, että 
kaapeli pysyy oikeassa asennossa.

Suosittelemme kytkemään summerin 
tai muun hälytyslaitteen kaapeleihin 
siltä varalta, että asennuksessa 
tulee ongelmia ja kaapeli vaurioituu 
huolimatta kaikista varotoimista. 
Tällöin on mahdollista havaita vika 
nopeasti ja saada ongelma ratkaistua 
mahdollisimman edullisesti ja 
nopeasti.

Varmista, että kaikki kaapelit on 
ohjattu kohti sähkökaappia, johon 
kaapelit kytketään.

Muista, että kaapeli on aina 
upotettava kokonaan ilmarakojen 
estämiseksi. 

Toinen asfalttikerros on vedettävä 
käyttämällä rumpua/rullaa, jonka 
maksimikuorma on 500 kg.

Raskailla trukeilla tai asfalttikoneilla ei 
saa ajaa suoraan kaapeleiden päältä. 
Se aiheuttaa välittömästi kaapelien 
vaurioitumisen.

5.3.1 Tärkeää

Valtuutetun ja pätevän asentajan on 
tehtävä sähköliitännät paikallisten 
määräysten mukaisesti.

Liitoskaapeleita jatkettaessa on 
huomioitava:
• että tehohäviö koko kaapelin 

osuudella on enintään 5 %.

• että koko asennuksen vuotovirta 
on alle 1/3 RCD-laukaisutasosta.

Termostaatilla suoritettava 
maalämpötilan ohjaus on pakollinen.
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6. Liitteet

A.1. C-C-asennusväli ja sitä vastaava teho (W/m²)

C-C-asennusväli on etäisyys keskeltä 
vierekkäisten kaapeleiden välillä (väli 
kaapelista kaapeliin). 

Kun lämmityskaapelit on asennettu, 
suosittelemme käyttämään DEVIfas-
t™-kiinnityssiteitä. Ne on suunniteltu 
varmistamaan säännöllisen C-C-asen-
nusvälin esim. 2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm, 
10 cm, 12,5 cm jne.

C-C-asennusvälin laskemiseen voi 
käyttää kahta eri kaavaa:
1) Lämmityskaapelin pituuden 
perusteella 

C - C [cm]  =  Lämmitetty lattia-ala [m²] · 100 [cm/m]  · 100 cm.
   Kaapelin pituus (m)

2) Kaapelin tehon ja neliötehon 
perusteella.

C - C [cm]  =  Kaapelikohtainen teho [W/m] · 100 [cm/m]
       Teho per lämmitetty lattianeliö [W/m²]

Esimerkki 1
Remontointiin suosittelemme DEVI-
flex™ 10T -kaapelia (teho 10 W/m). 
Jos valittu teho on 120 W/m², kaavalla 
nro 2 laskettu C-C-asennusväli on:

C - C =  10 W/m · 100 cm/m  = 8,33 cm.
       120 W/m²

Esimerkki 2
DEVIflex™ 18T, 535 W, 29 m asenne-
taan kylpyhuoneeseen, jossa lat-
tialämmityspinta-ala on 3 m².

Kaavalla nro 1 laskettu C-C-asennus-
väli on:

C - C  =  3 m² · 100 cm/m  · 100 cm = 10,35 cm.
       29 m

Jos käytämme DEVIfast™-kiinnityssi-
teitä 2,5 cm:n välein, voimme asentaa 
lämmityskaapelin kylpyhuoneeseen 
C-C-asennusvälillä 10 cm.

 * Tehot käyttöjännitteellä 220 tai 380 V on laskettava uudelleen kertoimella 0,91.

C-C-asennusvälit ja vastaavat tehot per m² joidenkin lämmityskaapeleiden lineaarisille tehoille. 

C-C-asen-
nusväli, 

cm

Lämmitettävän pinnan lämmitysteho useille DEVI-lämmityskaapeleille 230* tai 400* V,
W/m²,

6 W/m 10 W/m 18 W/m 20 W/m 30 W/m

DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T, 

DEVIcomfort™ 10T,  
DEVIbasic™ 10S

DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 20T, 

DEVIbasic™ 20S
DEVIsnow™ 30T, 

DEVIasphalt™ 30T

5 120 200 360 400 600 Suositellaan 
jään ja lumen 

sulanapitoon ja 
jäätymissuojaus-

järjestelmiin

7,5 80 133 240 270 400

10 60 100 180 200 300

12,5 48 80 144 160 240

15 40 67 120 133 200 Suositellaan muka-
vuuslattialämmi-

tys- ja suoralämmi-
tysjärjestelmiin

17,5 34  57 103 114 170

20 30 50 90 100 150

22,5 26 45 80 89 133
Pinnan yms. 

lämmitykseen.25 24 41 72 80 120

Käytetään yleensä suoraan lattialämmitykseen
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A.2. Kiinnitys

Laskettaessa kiinnityssiteen 
pituutta (esim. DEVIfast™, 
DEVIclip™ CC, Montagestege™) 
on ensin määritettävä etäisyys 
kiinnityssiteiden välillä.

Betoniasennuksessa kaapeleiden 
ollessa peitettyinä vähintään 3 cm:n 
betonikerrokseen ja C-C-asennusvälin 
ollessa yli 10 cm, suosittelemme 
kiinnityssiteiden väliksi 0,5 m.

Ohuissa rakenteissa, joissa 
kaapeli on peitettynä 1–2 cm:n 
tasoituskerroksella ja C-C-
asennusvälin ollessa enintään 
10 cm, suurin suositeltu etäisyys 
kiinnityssiteiden välillä on 25 cm.

Alla on esitetty kaava C-C-
asennusvälin laskentaa varten.

Kiinnityspannan pituus [m]  =

 =             Lämmitetty lattia-ala [m²]             + L
w

 [m] 
     Etäisyys kiinnityssiteiden välillä [m]

L
w

 on seinän pituus kiinnityssiteiden 
suuntaisesti.

Esimerkki
Lämmitetty lattia-ala on  
1 m x 2 m = 2 m².

Jos asennamme DEVIfast™-
kiinnityssiteet 1 m seinän suuntaisesti 
(katso kuva 1) ja jos etäisyys 
DEVIfast™-kiinnityssiteiden välillä on 
0,5 m, tarvitaan seuraavan pituista 
kiinnityssidettä:

  2 m²    + 1 m = 5 m.
0,5 m

Jos asennamme DEVIfast™-
kiinnityssiteet 2 m seinän suuntaisesti 
(katso kuva 2) ja jos etäisyys 
DEVIfast™-kiinnityssiteiden välillä on 
0,5 m, tarvitaan seuraavan pituista 
kiinnityssidettä:

  2 m²    + 2 m = 6 m.
0,5 m

Kuten tästä esimerkistä huomaamme, 
kiinnityssiteiden pituus voi 
vaihdella, vaikka alue ja etäisyys 
kiinnityssiteiden välillä pysyisi 
samana.

Lämmityskaapelin kiinnittäminen DEVIfast™-kiinnityspantaan.

Kuva 1: Kiinnityspanta asennettuna 1 metri 
seinän suuntaisesti.

Kuva 2: Kiinnityspanta asennettuna 2 metriä 
seinän suuntaisesti.

1 m

2 
m

1 m

2 
m

1 2

3 4
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A.3. Anturin asennus 

Järjestelmätyypistä riippumatta 
suosittelemme aina asentamaan 
maajohtoanturin tai kiinteän maan 
kosteutta ja lämpötilaa mittaavan 
anturin. 

Ennen ulos tapahtuvaa 
lämmitysmaton tai -kaapelin 
asennusta on määriteltävä liitinten 
oikea sijainti (sisälle tai ulos) ja 
tehtävä seinään upotus asennus-/
liitäntärasiaa varten. Leikkaa seinään 
ura liitäntärasialta lämmityskaapelin 
ja lämpötilan anturin suojaputken 
maakytkentäkaapelille (liitoskaapeli).

Lanka-anturi asennetaan yleensä 
muoviputkeen, jonka halkaisija on 
10–20 mm. Putki vedetään seinän 
uraan alkaen asennusrasiasta ja 
lämmitettävän alueen alustaa pitkin. 

Se on asennettava lämmityskaapelin 
vyöhykkeelle vähintään 0,5–1 metriä 
sisäänpäin (katso liitteenä oleva 
kuva). Putken pitää taata vapaa 
pääsy lanka-anturille vaihtoa varten 
(poisto ja vaihto) asennusrasian 
reiän kautta. 

Jos putkea taivutetaan maan ja 
seinän väliin, minimitaivutussäteen 
on oltava 6 cm (kuvassa merkintä 
R1). Putkea on taivutettava hieman 
vedettäessä sitä seinältä maahan.

Putken pää pitää tiivistää niin, ettei 
sen sisään pääse betonia (kuvan 
kohta A). Putki/anturi on sijoitettava 
keskelle kaapelisilmukan avointa 
päätä ja yleensä samalle tasolle tai 
hieman sen yläpuolelle.

Jos asennettavana on ohut 
lämmitysmatto, johdinputki on 
vedettävä uraan niin, ettei se jää 
roikkumaan pinnan yläpuolelle. 
Maassa pitää myös olla ura 
liitoskaapelia ja muhvia varten 
samasta syystä.

Anturin kaapelia voidaan jatkaa 
järkevään mittaan käyttämällä 
vähintään 0,75 mm² kaapelia. 

Lämpötila-anturin asentamisen 
jälkeen suosittelemme mittaamaan 
vastuksen.

Asennusohjeista saa lisätietoa 
integroitujen maan kosteutta ja 
lämpötilaa mittaavien antureiden 
asennuksesta.

Anturi on asennettava kahden lämmityskaapelin väliin, mieluiten hieman niiden korkeuden yläpuolelle.

R1

Virtakaapeli

Lämmityskaapel
i, liitoskaapeli

Lanka-anturi

Kytkentärasia

Jatkokaapeli anturille

Sähkötaululle

50–100 cm
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A.4. Yleiset asennusohjeet

Lämmityskaapeleiden ja 
termostaattien asennus on 
suoritettava yleisten ja paikallisten 
määräysten mukaan. Kaapelit 
ja termostaatit saa kytkeä vain 
valtuutettu sähköasentaja ja ne on 
kytkettävä vikavirtasuojaan (RCD).

On tärkeää, että rakenne on hyvin 
eristetty rakennusmääräysten 
mukaan niin, että lämpöhäviö 
alaspäin pysyy minimissä.

Reuna-alueiden eristys seinien 
vierestä tulee olla tehokas 
lämmönsiirron estämiseksi 
perustuksiin tai viereisiin huoneisiin 
ja betonin lämpölaajenemisen 
mahdollistamiseksi.

Pinnan on oltava puhdas, eikä siinä 
saa olla teräviä esineitä.

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

Kaapelit on vedettävä tasaisesti maa-
alalle ja vietävä kiinteiden kohteiden, 
kuten ammeiden ympäri.

Kaapelit on kiinnitettävä varovasti, 
jotta ne eivät vaurioidu.

Kaapeleiden ympärillä olevassa 
betonissa ei saa olla teräviä kiviä, 
ja sen on oltava riittävän tasaista 
ympäröimään kaapeli kokonaan 
ilman ilmataskuja. Betoni on 
valettava varovasti, jotta kaapelit 
eivät rikkoudu.

Betoni on valettava niin, ettei siihen jää 
ilmataskuja.

Märkätiloihin (kylpyhuoneet tms.) on 
aina asennettava vedenpitävä kalvo, 
joka estää kosteuden siirtymisen 
rakenteisiin.

Vedenpitävä kalvo tarvitaan 
estämään kosteutta siirtymästä 
ylöspäin rakenteisiin.

Maa-anturin johto on suojattava 
muoviteipillä.

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

Putki on suljettava päästä niin, ettei 
sinne pääse betonia tai laastia. Jos 
kaapeli vaurioituu vedon aikana tai 
myöhemmin rakennusprosessin 
aikana, vianmäärityksessä on suurta 
etua siitä, että liitäntärasian tarkka 
sijainti on tiedossa lämmityskaapelin 
ja liitoskaapelin välillä samoin 
kuin kaapelin pään sijainti ja 
kaapelisuunnitelma On siis tärkeää 
laatia luonnos, josta nämä kohdat 
huoneessa käyvät ilmi.

Lämmityskaapelin ja lanka-
antureiden vastus on mitattava 
betonista ennen asennusta, 
sen aikana ja sen jälkeen ennen 
termostaatin kytkemistä päälle.

Lämmityskaapelin ja liitos- ja 
lämmityskaapelin välisen 
liitäntämuhvin on oltava valettu 
betoniin. Jos kaapelia työnnetään 
alas eristysmateriaaliin tai jos se 
peitetään millään muulla tavalla, 
pinnan lämpötila saattaa nousta 
liian suureksi, mikä saattaa johtaa 
pahimmillaan kaapelivikoihin.

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

Maalämmitystä ei saa kytkeä 
päälle ennen kuin betoni on täysin 
kovettunut. Betonin kohdalla se vie 
noin 30 päivää  ja yleensä

10–15 päivää valuyhdisteiden, 
laattaliiman tms. kohdalla (on 
tärkeää, että valmistajien ohjeita 
noudatetaan huolellisesti).

Jätä vähintään 5 cm:n ilmarako 
kiinteiden esineiden ja asennetun 
lämmityspinnan väliin.

Varmista kaapeleiden tarkka 
ja helppo asennus käyttämällä 
DEVIfast™-kiinnityssiteitä.

DEVIfast™-kiinnityssiteissä on 
kiinnikkeet 2,5 cm:n välein, jolloin 
kaapelisilmukoiden välinen etäisyys 
on 5, 7,5, 10, 12,5, 15 jne.
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Huomautuksia
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7. Esimerkkejä

Intelligent solutions with lasting effect

devi.fi

ROZADOL, BRATISLAVA 
Bratislava, Slovakia

DEVI-järjestelmän tarkoitus: 
Jään ja lumen sulatus pakkihallin 
ajoteiltä.

Projektin koko: 
400 m².

Tuotteet:
• DEVIflex™ 18T
• DEVIreg™ 850.

CINEPLEXX (ELOKUVATEATTERI),  
Hohenems, Itävalta. 

DEVI-järjestelmän tarkoitus:
Sisääntulon ja porrasalueen lämmitys 
ulkona.

Projektin koko:
89 m²:n alue, lämmitysmattoja 86 kpl.

Tuotteet:
• DEVIsnow™ 300T, 400 V
• DEVIreg™ 850 + maa-anturi.

14
0F

90
06

 &
 V

G
LU

G
10

2 
 | 

H
U

H
TI

 1
0,

 2
01

7


