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Anna DEVIn tehdä työ

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.

Kokemuksen arvo 
Olemme asentaneet tuhansia järjestelmiä eri puolille maailmaa kaikkiin 
mahdollisiin olosuhteisiin. Tämä kokemus tarkoittaa, että voimme tarjota 
käytännön neuvoja ja määritellä tarkasti, mitä tarvitset parhaan tuloksen 
saavuttamiseen edullisesti. 

Kattoasennus. Jäätymissuojaus
Tässä suunnitteluoppaassa annetaan DEVIn suosituksia jään ja lumen 
sulatusjärjestelmien suunnitteluun ja kattoasennuksiin.  
Siinä esitellään lämmityskaapeleiden sijoittamisohjeet, sähkötiedot ja 
järjestelmäkokoonpanot. 

DEVI suosittelee varmistamaan energiatehokkaan, luotettavan ja 
huoltovapaan ratkaisun vakiotehoisilla lämmityskaapeleilla, joille annetaan 
20 vuoden takuu. 
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Laadunhallintajärjest-
elmämme sertifioinnit ja 
vaatimustenmukaisuudet 

Yhdessä EU-direktiivien ja tuote-
hyväksyntien täyden vaatimusten-
mukaisuuden kanssa

ISO 9001 TS 16949

ISO 14001

Laadunhallintajärjestelmän
sertifioinnit ja vaatimusten 
mukaisuudet



1. Yleistä 
tietoa

DEVIn jään ja lumen 
sulatusjärjestelmä katoille ja 
räystäskouruille voidaan asentaa 
käytännössä mihin tahansa 
kattorakenteeseen estämään 
sulavesien kerääntymistä 
räystäskouruihin ja vähentämään 
rakenteille, kuten jäätyneille 
julkisivuille ja katoille, tapahtuvia 
vahinkoja.

Jään ja lumen sulatusjärjestelmä 
on asennettava katon reunalle tai 
paikkaan, jossa on jään ja lumen 
muodostumisen vaara. Vahingot 
räystäskouruissa ja syöksytorvissa 
estetään tehokkaalla ja ilmaisella 
sulaveden poistolla, mikä yleensä 
todistaa järjestelmän toimivan 
asianmukaisesti. 

Elektroniset DEVIreg™-
termostaatit varmistavat, että 
optimaaliset tulokset saavutetaan 
mahdollisimman vähällä 
energialla.  Nämä tulokset taataan 
erittäin tarkoilla sääantureiden 
lukemilla ja termostaateilla, 
jotka kytkevät automaattisen 
lämmityksenohjauksen päälle/pois 
oikeaan aikaan.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat 
kattorakenteet, räystäskourut, 
syöksytorvet, tasakatot ja 
vesikourut.

Edut
• Astu rakennukseen ja sieltä pois 

turvallisesti – ei vaaraa jääpuikkojen 
muodostumisesta tai putoamisesta 
talvella aiheuttaen vammoja ja vaurioita 
ajoneuvoille ja muulle omaisuudelle.

• Kattorakenteiden keventäminen – 
pienentää katon romahtamisvaaraa 
ylimääräisen lumikuorman vuoksi 
sekä jääkuormien räystäskouruille ja 
syöksytorville aiheuttamia vahinkoja. 

• Edullisemmat 
remontointikustannukset seuraavalla 
talvikaudella – julkisivut pysyvät kuivina, 
sillä DEVI-järjestelmä varmistaa veden 
turvallisen poistamisen katolta. 

• Huoltovapaa ratkaisu ja 20 
vuoden täysi takuu vakiotehoisille 
lämmityskaapeleille sisältää tuotteen 
hinnan ja kaikki korjauskustannukset.

• Edullinen ja energiaa säästävä 
ratkaisu – suunniteltu eri 
sääolosuhteisiin automaattikäytössä 24 
tunnin valvonnalla sekä jään ja lumen 
poistolla. Investointi maksaa itsensä 
takaisin jo yhden lumisen talven aikana. 

4 Kattoasennus. Jäätymissuojaus · VGLUE117 · ©DEVI



2. Järjestelmän kuvaus

Kun talven aurinko sulattaa lunta ja 
jäätä, jääpuikkoja muodostuu kyl-
män katon reunalle ja räystäskou-
ruihin, mikä ajan myötä voi aiheut-
taa vakavia vahinkoja rakennuksille 
ja muodostaa vaaranpaikkoja sekä 
ohikulkijoille että ajoneuvoille. 

Ensinnäkin, jotta voidaan välttää 
yllä olevat ongelmat ja jään pois-
to käsin, lämmityskaapelit tulee 
asentaa kaikkiin laskuputkiin, kuten 
räystäskouruihin, vesikouruihin ja 
syöksytorviin. 

Itse katon pakkassuojausta tarvi-
taan ongelmien esiintyessä esim.
• eteläpuoleisissa räystäissä 
• kattoikkunoiden alla 
• 1–1,5 metriä katon alla vanhemmis-

sa rakennuksissa, esim. ullakkotilo-
jen ollessa lämmitettyjä ja 

• katoilla, joissa lumikuorma 

yleensä ylittää kattorakenteen 
kantavuuden. 

Ankarissa veden ja mudan hal-
litsemissa olosuhteissa DEVIsno-
w™-kaapelit tarjoavat vakiotehoa 
tarvittaessa, kun taas itserajoittuvat 
DEVIiceguard™-kaapelit soveltuvat 
joustaviin, pienemmän mittakaavan 
asennuksiin. 

Edut

• Ei talven aiheuttamia korjauskus-
tannuksia 

• UV-säteilyn kestävät, huomaa-
mattomat kaapelit 

• Automaattinen ohjaus 
• Rajoitettu tehonsyöttö prioriteet-

tivyöhykkeillä 

Asennusohje 

DEVIsnow™ 20,  
DEVIsnow™ 30, 
DEVIiceguard™ 18,
DEVIfast™-kiinnitysside.

Suorituskyky 

Älykäs DEVIreg™ 850 säästää 
ohjauksen ansiosta jopa 50–80 %.

Termostaatti lisää DEVIiceguard™-
säätimen energiatehokkuutta. 

Katon reuna / räystäs 

DEVIclip™-kaapelinkannatin  

DEVIclip™-kattokiinnike

DEVIfast™ & DEVIfast™ Double 

Räystäskouru

DEVIclip™-räystäskourukiinnike   

 DEVIfast™ 

Vesikouru

DEVIfast™ & DEVIfast™ Double 

DEVIclip™ C-C 

Syöksytorvi sulaan kaivoon 

DEVIclip™ Traverse    

DEVIfast™ Double 

Ketju / etäisyyskiinnike

Tasakatto laskuputkella 

DEVIfast™ & DEVIfast™ Double

Syöksytorvi, avoin pää 

DEVIclip™ Relief 

DEVIfast™ Double 

Ketju / etäisyyskiinnike

Katto vedenohjaimella 

DEVIfast™ & DEVIfast™ Double

DEVIclip™ C-C 
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3.2. Ohjaus

Erilaisissa 
jäätymissuojausjärjestelmissä 
tarvitaan erilaisia termostaatteja. 

DEVIreg™-termostaateissa on 
täydelliset lämmitysjärjestelmien 
ohjaustoiminnot kaiken tyyppisen 
jään ja lumen sulatusta varten. 
Niihin voi kiinnittää ulkoisia 
mittausantureita ilman tai 
maan lämpötilan mittausta sekä 
kosteusolosuhteiden ohjausta 
varten. 

Sähköiset termostaatit toimivat 
nopeasti ja luotettavasti. 
Oikean termostaatin valinta ja 
ohjauksen tarkkuus vaikuttavat 
merkittävästi lämmitysjärjestelmän 
luotettavuuteen ja 

virrankulutukseen. 

Termostaattivalikoima on 
suunniteltu seuraavia ulkoisia 
järjestelmiä varten: DEVIreg™ 316, 
DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 610 ja 
DEVIreg™ 850. 

DEVIreg™ 850 elektroninen 
säädin

Suosittelemme kahden vyöhykkeen 
säädintä suojaksi jäätymistä 
vastaan.

Säätimen käyttöjännite on 
24 V DC. Säätimeen voidaan 
kytkeä neljä integroitua 
katon kosteus- ja lämpötila-
anturia lämmitysjärjestelmän 

optimaalista ohjausta 
varten. Verrattuna tyypillisiin 
lämpötilanmittausasennuksiin 
tämä termostaatti mahdollistaa 
energiankulutuksen vähentämisen 
jopa 75 %:lla (katso kohta 3.2.1).

Kosteutta ja lämpötilaa mittaava 
kattoanturi

Kosteutta ja lämpötilaa 
mittaava anturi, jossa on kiinteä 
lämmityselementti lumen 
sulattamiseen. Kaikki mitatut arvot 
ovat erittäin tarkkoja, sillä anturiin 
on integroitu prosessori, ja sekä 
mittauksen että asetuspisteen 
laskenta tapahtuu digitaalisesti. 
Anturissa on 15 metriä pitkä 
säätimen liitäntäkaapeli.

3. Tuotteen valinta

3.1 Lämmityselementit

Lämmityskaapelit DEVIsafe™ 20T 
ja DEVIsnow™ 30T:

Lämmityskaapeli DEVIsafe™ 20T / DEVIs-
now™ 30T on kaksijohtiminen, resistiivi-
nen lämmityskaapeli, joka vastaa stan-
dardin IEC 60800:2009 vaatimuksia ja 
tarjoaa hyvän UV-kestävyyden. Valmiissa 
sarjassa on kytkentärasia ja 2,5 metrin 
liitoskaapeli. Kaapeleissa on 230 V:n ja 
400 V:n käyttöjännite, ja niiden avulla 
asentaminen tapahtuu turvallisesti, 
tehokkaasti ja kustannuksia säästäen. 

DEVIsafe™ 20T / DEVIsnow™ 30T 

Lämmityskaapeli DEVIiceguard™ 18:

Lämmityskaapeli DEVIiceguard™ 18 
on itserajoittuva rinnankytkettävä 
lämmityskaapeli (SLC), joka tarjoaa 
hyvän UV-kestävyyden. Kaapeli 
voidaan leikata sopivan mittaiseksi 
kelalta tai tilata mittaan leikattuna 
versiona (RM). 

Itserajoittuvat kaapelit varmistavat, 
että lähtöteho kasvaa 
ja laskee ympäristön 
lämpötilan mukaan.

Lämmityskaapeli on taipuisa ja 
helppo asentaa, sillä se voidaan 
leikata määrämittaan työmaalla 
ja asentaa suoraan katolle tai 
räystäskourujärjestelmään.

Tärkeää: Asenna aina termostaatti 
vähintään kolmen metrin päähän 
itserajoittuvista kaapeleista. Tämä 
lisää kaapeleiden käyttöikää 
ja minimoi virrankulutuksen 

valmiustilassa.

DEVIiceguard™ 18

 DEVIreg™ 850 Kosteutta mittaava kattoanturi DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610
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Eri ohjausjärjestelmien käyttötunnit – esimerkki Itävallan Salzburgista, talvi 2005/2006.

Säädin Anturin parametrit Tietojen alkuperä Tunnit Sisältö

DEVIreg™ 850 Ilman lämpötila alle +3 °C ja kosteus- mittarin lukema 535 1

DEVIreg™ 316 Ilman lämpötila välillä +3 °C ja -7 °C Säätiedot 2309 4

DEVIreg™ 330 Ilman lämpötila alle +3 °C Säätiedot 2737 5

Ei ole Jatkuva marraskuusta maaliskuuhun 3624 7

* DEVIreg™ 850 on erittäin tehokas monivyöhyketermostaatti, jossa on monikielinen valikko sekä lämpötilan että 
kosteuden mittaamista varten. Lisäksi siinä on vyöhykkeen priorisointi virransaannissa tapahtuvien mahdollisten 
rajoitusten ajaksi. 

 

3.2.1 DEVIreg™ 850:n 
yksityiskohtainen kuvaus

DEVIreg™ 850 on 
täysautomaattinen, 
mikroprosessoriohjattu digitaalinen 
sähkölaite. Sen toiminta 
perustuu lämpötilaa ja kosteutta 
mittaavien antureiden mittauksiin. 
Samanaikainen kosteuden ja 
lämpötilan mittaus mahdollistaa 
jopa 75 %:n energiansäästön 
verrattuna järjestelmiin, jotka 
sisältävät vain lämpötilan 
mittauksen. 

Digitaaliset anturit ovat 
analogisia antureita paljon 
tarkempia. Tästä syystä DEVIreg™ 
850:n jäätymissuojaus tarjoaa 
enemmän toimintoja pienemmillä 
käyttökustannuksilla. Niinpä 
suosittelemmekin käyttämään tätä 
termostaattityyppiä asennuksissa, 
joiden lähtöteho ylittää 5 kW sekä 
pienemmissä asennuksissa, joissa 
optimaalinen virrankulutus on 
tärkeää.

Määritysvaihtoehdot

DEVIreg™ 850 on ohjattavissa 
kahdella erillisellä asennuksella, 
joissa on enintään neljä anturia 
kytkettyinä eri kokoonpanoihin, 
toisin sanoen kaksi itsenäistä 
järjestelmää tai kaksi vyöhykettä 
yhdessä järjestelmässä erillisin 
lähdöin.

Lisäksi on mahdollista tehdä 
ensisijainen asetus kummallekin 
vyöhykkeelle. Voit tehdä yhdestä 
vyöhykkeestä tärkeämmän kuin 
toisesta.

Kahdesta vähemmän tärkeä 
vyöhyke aktivoituu, kun 
tärkeämpi vyöhyke kytketään 
pois päältä. Näin vähennetään 
jäätymissuojausjärjestelmän 
virrankulutusta.

Termostaatin luontevan valikon 
avulla asetusten teko on 
yksinkertaista. Yksityiskohtaiset 
ohjeet ja tekniset tiedot 
löytyvät antureiden ja säätimien 
käyttöturvatiedotteista ja 
asennusohjeista. 

Huomaa: Ylimääräistä virtalähdettä 
tarvitaan, jos kytkettynä on yli kaksi 
anturia.

Energiankulutus

Useiden parametrien säätämisellä 
on vaikutusta energiankulutukseen.  
Kylmässä ja kuivassa ei kulu 
sähköä – kosteusantureiden käyttö 
on tärkeää, sillä niiden ansiosta 
järjestelmä kytkeytyy pois päältä 
kylmässä ja kuivassa säässä, eikä 
ylimääräistä energiaa kulu. 

Pienempi energiankulutus 
jaettaessa järjestelmä alueisiin eri 
sääolosuhteiden mukaan – alueen 
jakaminen kahteen vyöhykkeeseen, 
esim. etelään ja pohjoiseen, 
mahdollistaa energiansäästöt silloin, 
kun eteläpuolella ei ole jäätä, ja lumi 
sulaa nopeammin auringonlämmön 
vaikutuksesta. 
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3.3 Lisävarusteet

Katto- ja tyhjennysputket 
muovisine kiinnikkeineen, 
muovinauha kattojen 
laskuputkille:

Muovimateriaali, jossa UV-kestoa on 
parannettu.

Mahdollistaa nopean ja helpon 
kattoalueen lämmityskaapeleiden 
asennuksen suojausjärjestelmineen. 

DEVIclip™-suojakoukku, 

kattokoukku, RX-C-kattokiinnike: 

Mahdollistaa lämmityskaapeleiden 
pinta-asennuksen kanaviin ja 
alueille, jotka ovat kattojen 
räystäskourujen reunan vieressä.

Itserajoittuvat varusteet 
Katso itserajoittuvia kaapeleita 
koskeva asennusohje.

Tyhjennysputket galvanoitua 
terästä, tyhjennysputket ja 
DEVIfast™ Double:

Korroosionkestävä 
kuumagalvanoitu teräsketju 
kaapelien asennukseen 
syöksytorviin.

3.4  Tuotteen valintataulukko

Tuote Valinnat Kuvaus

DEVIsnow™  
Vakioteho

DEVIsnow™ 30T 
230 & 400 V

Kaksoisjohdinkaapeli, 100 % 
suojaus, UV-vakautettu, musta, 
DIN IEC 60800: 2009: M2

DEVIsafe™  
Vakioteho

DEVIsafe™ 20T 
230 & 400 V

Kaksoisjohdinkaapeli, 100 % 
suojaus, UV-vakautettu, musta, 
DIN IEC 60800: 2009: M2

DEVIiceguard™  
Itserajoittuvat kaapelit

DEVIiceguard™ 18T 
Kelaohjelma

Kaksoisjohdinkaapeli, johdon 
suojaus, UV-vakautettu, musta, 
DIN VDE 0254 

Termostaatti DEVIreg™ 850 ilma- ja kosteusanturilla 
DEVIreg™ 316 minimi-/maksimilämpötila-
asetuksella 
DEVIreg™ 330 maksimilämpötila-
asetuksella 
DEVIreg™ 610 maksimilämpötila-
asetuksella

2x15 A, 24 V PSU, DIN-kisko 
-10...50 °C, 16 A, DIN-kisko 
-10...10 °C, 16 A, DIN-kisko 
-10...50 °C, 10 A, seinäasennus

Anturi Kattoanturi, DEVIreg™ 850 
Ilma-anturi, DEVIreg™ 316 & 330

IP67 ja 15 m anturikaapeli 
IP44, 15 kΩ

Lisävarusteet DEVIfast™, metalli C-C-vaiheet 2,5 cm

Itserajoittuville kaapeleille Kytkentärasia 
Kytkentärasiasarja 
Liitosjohdon kytkentäsarja 
Päätyliitos 
Liittimet

 DEVIclip™-kattokoukku, -räystäskouru, 
-suojakoukku

DEVIfast™ Double DEVIclip™ C-C
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4. Järjestelmän 
suunnittelu

Tarvittava teho

Katon jään ja lumen 
sulatusjärjestelmän tehon (W/m²) 
määrittämiseksi on tärkeää ottaa 
huomioon kattorakenteen tyyppi ja 
paikalliset sääolosuhteet.

Katot voidaan yleensä jakaa 
kahteen luokkaan:

1. Kylmät katot. Nämä ovat hyvin 
eristettyjä kattoja, joiden kautta 
lämpöhäviöt ovat pieniä. Yleensä 
niille muodostuu jäätä lumen 
sulamisen yhteydessä auringon 
lämmittäessä katon pintaa.

2. Kuumat katot. Nämä katot eivät 
ole eristettyjä kattoja ja/tai ne 
ovat rakennuksissa, joissa on 
asuttavat ullakot. Kuumat katot 
sulattavat lunta tietyssä määrin, 
minkä seurauksena sulavedet 
valuvat katon reunalle, jossa ne 
jäätyvät.

Tästä syystä räystäskourujen 
kapasiteetin pitää olla suurempi 
kuumilla kuin kylmillä katoilla. Näin 
varmistetaan riittävä teho myös 
alhaisissa lämpötiloissa.

Edut
• Pitää räystäskourut ja tyhjennysputket vapaina jäästä 

ja lumesta.

• Sulamisvesien poisto.

• Ei vaarallista jäänmuodostusta tai lumen kertymistä 
kattorakenteisiin.

• Ei jään/jääpuikkojen putoamisvaaraa jalankulkijoiden 
päälle.

• Ei vaurioita rakennuksille ja kattorakenteille talven 
aikana.

• DEVIreg™ 850 -ohjaus mahdollistaa jopa 75 %:n 
säästöt käyttövirtakustannuksista (verrattuna malliin 
DEVIreg™ 316), sillä kosteusanturit varmistavat, että 
järjestelmä sammutetaan kuivina, kylminä päivinä.

• Useita vyöhykkeitä. DEVIreg™ 850 -säädin ja jopa 
neljä anturia laskevat järjestelmän aiheuttamia kuluja 
samalla kun ohjaus paranee ja energiankulutus 
laskee.

• Vyöhykkeiden priorisointi, esim. tehonsyötön ollessa 
rajoitettu.

Alue Kylmä katto Kuuma katto Maksimiluokitus Kaapeliluokitus

Vesikouru, katon pinta 200–300 W/m² 250–350 W/m² 400 W/m² 20–30 W/m

Syöksytorvet, muoviset 
räystäskourut

30–60 W/m 40–60 W/m 60 W/m* 20–30 W/m

Syöksytorvet, metalliset 
räystäskourut

30–60 W/m 40–60 W/m 100 W/m* 20–30 W/m

Syöksytorvet, puiset 
räystäskourut

30–40 W/m 40 W/m 40 W/m 20 W/m

* Suosittelemme kaapelijohtoja 2 x 30 W/m tai 3 x 20 W/m syöksytorvissa, halkaisija vähintään Ø120 mm.

4.1. Kattokourut ja syöksytorvet
Katoilla tulee käyttää kaapeleita, 
joiden teho on 20–30 W/m. 
Jos kaapeli asennetaan katolle 
sulatettavan materiaalin (esim. 
bitumin) avulla, lämmityskaapelin 
luokitus ei saa olla yli 20 W/m.

Kylmän katon reunalla kulkevat 
räystäskourut edellyttävät yleensä 
30–40 W/m:n tehoa. Vastaavasti 
kuumalle katolle tarvitaan 40–50 
W/m. Tässä tapauksessa riittävän 
tehon varmistamiseksi per metri 

tarvitaan kaksi tai kolme DEVIsnow™-
kaapelia, joissain tapauksissa jopa 
tätäkin useampi.

Lisätietoja saa alla olevasta 
taulukosta:
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Lämpötila-
alue

°C

Esimerkkikaupunki
Lämpötiheys

(W/m2)

DEVIiceguard™ 
SLC

DEVIsnow™ 
Resistive

18 W/m 30 W/m

n
C-C 
(cm)

n
C-C 
(cm)

0 ... -5 Lontoo 250–250 1–2 8 – –

-6 ... -15 Wien, Peking 250–300 2 7 1 12

-16 ... -25 Oslo, Kiova 300–350 2–3 6 2* 10

-26 ... -35 Moskova 350–400 3 5 2* 8

*Kaksi 30 W/m:n (60 W/m) lämmityskaapelijohtoa edellyttää vähintään Ø 120 mm:n syöksytorvea ja kosteussäädintä, esim. DEVIreg™ 850.

Varmista alla olevasta taulukosta, 
että kaapeleiden määrä n vastaa 
räystäskourun/putken halkaisijaa.

Jos tämä ei ole sovellettavissa, 
voit valita kaapelit kattoa ja 
räystäskouruja varten erikseen. 

Räystäskourun/putken halkaisija Kaapelijohtojen määrä n

Ø 75–120 mm 1

Ø 120–150 mm 2*

Ø 150–200 mm 3

Noudata annettuja suosituksia 
maantieteellisen sijaintisi mukaan 
myös tasakattoasennuksissa 
tai vesikouruihin tehtävissä 
asennuksissa (välillä  250–400 W/m²). 

Syöksytorvet

Laskenta
Kattojen ja räystäskourujen 
suositeltu lämpötiheys riippuu 
paikallisista sääolosuhteista.

Voit valita alla olevasta taulukosta 
oikean kaapelitehon q

cable
 sekä 

putkille (n) että alueille (C-C). 

Lämpötila-alue
20 W/m

n [-]

30 W/m

n [-]

0 ... -5 1 -

-6 ... -15 2 1

-16 ... -25 2 2*

-26 ... -35 3 2*

*Kaksi 30 W/m:n (60 W/m) lämmityskaapelijohtoa edellyttää vähintään Ø 120 mm:n syöksytorvea ja kosteusanturia, esim. DEVIreg™ 850.

n – Kaapelijohtojen määrä räystäskouruissa ja 
syöksytorvissa.

C-C – Keskimääräinen kaapelin pituus (cm) 
vesikouruissa ja kattoalueilla
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P
cable 

kaapelin edellyttämä teho 
(katso tuote-esite), W

P
roof 

kattojen ja vesikourujen syvän-
teiden edellyttämä teho, W

q
roof  

kattojen ja vesikourujen syvän-
teiden lämpötiheys, W/m²

A
valley 

lämmitettävä vesikourun sy-
vänteen alue, m² 

A
roof 

lämmitettävä kattoalue, m² 

P
gutter 

räystäskourujen ja syöksytor-
vien vaatima teho, W

q
cable 

kaapeliteho = 18, 20 tai 30 
W/m, W/m

n räystäskourujen ja syöksytor-
vien johtojen määrä

L
gutter 

lämmitettävien räystäskouru-
jen pituus, m

L
pipe 

lämmitettävien syöksytorvien 
pituus + 1 m, m

C Itserajoittuvien kaapeliliitäntö-
jen määrä (0,5 m per kaapeli)

Noudata DEVIiceguard™ 18:n maksi-
mipituutta (katso tekninen esite tai 
tuoteluettelo)

4.1.1 Esimerkki  

Esimerkki Oslosta (laskennallinen 
lämpötila -21 °C)

Kohteessa 3,5 m² kattotiiliä, 5 m 
räystäskourua ja 3 m halkaisijaltaan 
Ø120 mm:n syöksytorvea sulaan 
syvyyteen (+1 m) tarvitsevat jääty-
missuojausta.

Koska kyseessä on tiilikatto, kaikkia 
kaapelityyppejä voidaan käyttää. 
DEVIsnow™ 30 on suositus.

Yllä olevan laskentataulukon mu-
kaan katon lämpöhäviö on: 

Q
roof

 = 300 W/m², jossa kahta kaape-
lilinjaa voidaan käyttää räystäskou-
russa ja syöksytorvessa. 

Tarvittava teho P löytyy kaavasta:

P
roof

 = 300 · 3,5 = 1 050 W. 

DEVIsnow™ 30 -tuotelehdeltä:

P
gutter

 = 2 · (5+3+1) · 30 = 540 W, 
  
P

roof
 + P

gutter
 = 1 050 + 540 = 1 590 W.

Valinta on kaapeli 1 700 W, 55 m.

C-C katolla = 9,5 cm.  
C-C-asennusväliksi valintaan 10 
cm, ja lämmittämättömälle alueelle 
kiinnitetään kahden metrin vasen 
kaapeli.

Säätimeksi on valittu kosteutta 
mittaava DEVIreg™ 850, sillä kahden 
johdon DEVIsnow™ 30 edellyttää 
sitä Ø 120 mm:n syöksytorvessa.

P
cable

 ≥ P
roof

 + P
gutter

P
roof

 = q
roof

 · (A
valley

 + A
roof

)

P
gutter

 = q
cable

 · n · (L
gutter

 + L
pipe

) + 0.5 · C
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5. Asennusohje

Kattoasennuksiin suositellaan malleja 
DEVIsafe™, DEVIiceguard™ 18 tai DE-
VIsnow™ niiden paremman UV-kes-
tävyyden ansiosta. Kaapeli on vedet-
tävä räystäskourua pitkin molempiin 
suuntiin tarvittavan lämpötehon 
saavuttamiseksi. 

Yleensä kaksi lämmityskaapelia riittää. 
Tarkka kaapeleiden määrä (n) asian-
mukaisen lämmityksen varmistami-
seksi räystäskouruissa ja syöksytorvissa 
riippuu yleensä kahdesta tekijästä:
• lämpötila-alueesta ja
• räystäskourun/syöksytorven halkai-

sijasta.

Sivulla 10 olevissa taulukoissa on 
annettu kaapeleiden poikkileikkauk-
sia koskevat suositukset tyypillisissä 
räystäskouruissa ja syöksytorvissa yllä 
olevan parametrin perusteella.

Syöksytorvissa, joissa on itserajoittuvat 
DEVIiceguard™-lämmityskaapelit, ei tar-
vita metalliketjua. Kaapeli on kuitenkin 
suojattava mahdollisilta viilloilta, joita 
voi syntyä metallisten syöksytorvien 
terävistä reunoista. 
Tämä tapahtuu käyttämällä itserajoit-
tuvissa kaapeleissa etäisyyskiinnikkeitä, 
joilla kaapelit suojataan siirrettäessä 
niitä räystäskourusta tyhjennysputkeen.

Katon räystäskouruasennuksissa 
suosittelemme yhdistämään DEVIreg 
™ 850 -asennukseen räystäskouruan-
turin (integroitu lämpötila- ja kos-
teusanturi). DEVIreg ™ 316 soveltuu 
myös käytettäväksi ilman lämpötilan 
mittausanturilla varustettuna.

5.1. Turvaohjeet/varotoimet

5.1.1. Katon räystäskouru ja 
syöksytorvi

*  Halkaisijaltaan vähintään 120 mm:n tyhjennysputkiin on asetettava kaksi 30 W/m:n lämmityskaapelijohtoa.  

Halkaisijaltaan enintään 120 mm:n tyhjennysputkiin saakka kaksi 20 W/m:n lämmityskaapelijohtoa riittää.

Lämmityskaapelin asennus räystäskouruun ja tyhjennysputkeen

DEVIfast™ Double

DEVIsnow™ 20T tai  
DEVIsnow™ 30T -lämmityskaapeli*

Muovinen räystäskourukiinnike 
DEVIclip™ Gutter

Spaceclip-terästanko

Metalliketju DEVIchain™

Muoviset tyhjennysputkien 
kiinnikkeet DEVIdrain
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Lämmitysjärjestelmä asennetaan 
vakiomalliseen muoviseen 
räystäskouruun, jonka pituus 
on 37,5 metriä. Siihen on 
yhdistetty kaksi 15 metrin 
mittausta tyhjennysputkea. Nämä 
putket johdetaan järjestelmän 
viemäröintiin noin yksi metri 
maanpinnan alle.

1. Kaapelin tarvittava pituus: 
2 · (37,5 m + 2 · (15 m + 1 m)) = 
139 m. Laskelmassa on otettu 
huomioon seuraavat seikat: 
lämmitysjärjestelmän tarvittava 
laajentaminen syöksytorviin, jotta 
veden jäätymissuojaus saadaan 
aikaan tyhjennysputkiin ja maan alle.

2. Lämmityskaapelin valinta:
Valitsemme kaksi lämmityskaapelia: 
DEVIsafe™ 20T, jonka pituus on 85 m 
ja teho 1 695 W sekä DEVIsafe™ 20T, 
jonka pituus on 60 m ja teho 1 200 W.  
(Katso DEVI-tuoteluettelo)

Kaapelit sijoitetaan alla olevan 
kuvan mukaisesti räystäskouruun 
ja syöksytorveen kahtena 
samansuuntaisena osana, jotka 
tuovat  40 W/m:n tehon. 

Ylijäämäkaapeli: 85 m + 60 m = 
= 145 m - 139 m = 6 m sijoitetaan 
koukun keskiosaan räystäskouruun 
jo asennettujen kaapeleiden 
väliin. Jotta kaapelit pysyisivät 
oikeassa asennossa, räystäskourun 
kiinnikkeet (DEVIclip™ Gutter) 
on asennettava noin 25–30 cm 
välein. Syöksytorven kaapeli on 
kiinnitettävä ylimääräisellä ketjulla.

     

Räystäskourukiinnike

Lämmityskaapeli

Kosteus- ja lämpötila-
anturi

Asennus räystäskouruun, lämmityskaapelin ja anturin sijoittaminen

Esimerkki. Kattojen räystäskourujen ja syöksytorvien jäätymissuojaus

Ketjutuki

DEVIsafe™ 20T 
1695W/85m

DEVIreg™ 850

Käyttöjännite

PK

Kontaktori 16 A

Lämpötila- ja 
kosteusanturi Lämmityskaapelin 

alku

Lämmityskaapelin loppu

Ylimääräinen 
kaapeli

Kaapelikiin-
nikkeet 
räystäskouru-
un

Ketju 

Kiinnikkeiden 
etäisyys 
25–30 cm

Kaapeleiden 
kiinnitys 

syöksytorveen
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5.1.1 Vesikouru ja tyhjennysputki

Lämmityskaapelin asennus vesikou-
ruihin koskee yleensä suurempia 
rakennuksia. Lämmityskaapelia 
vedetään taakse ja eteen räystäskou-
rua pitkin niin, että saavutetaan oikea 
teho per m², katso taulukko 4.1.

Suosittelemme DEVIfast™-kiinnitys-
siteitä kaapeleiden kiinnittämiseen 
vesikouruun sekä muovisia DE-
VIchain™-kaapelipidikkeitä kaape-
leiden kiinnittämiseen syöksytorven 
metalliketjuun.

DEVIfast™ voidaan kiinnittää 
kuumaliimalla, silikonilla tms., 
mutta paras tapa on käyttää ruuveja 
tai niittejä.

Yleensä syöksytorvet kiinnitetään 
katon tyhjennysputkiin riittävän 
vedenpoiston varmistamiseksi. 

Vaikka syöksytorvea ei tarvitsisi 
suojata koko matkaltaan esim. 
jos rakennusta lämmitetään 
jatkuvasti, tarvitaan yhden metrin 
kaapelisilmukka. Muutoin tulee 
käyttää vakioasennustapaa 
ketjulla ja kiinnikkeillä koko 
tyhjennysputken mitalta. 

Esimerkki

Jäätymissuojausjärjestelmä 
sijoitetaan 0,5 m x 11 m 
vesikouruun, joka on kiinnitetty 
neljän metrin tyhjennysputkeen.

Valitse DEVIsnow™ 30T -kaapeli 
olettaen, että tarvittava teho on 300 
W/m² (C-C = 10 cm).

3. Lämmitetty alue on  
11 m · 0,5 m = 5,5 m².

4. Katon tyhjennysputkien 
kokonaiskapasiteetti on 
300 W/m² · 5,5 m² = 1 650 W. 
 
Vesikourun asennettu teho 
halkaisijan ollessa 150 mm:  
2 · 4 m · 30 W/m = 240 W. 
 
Asennuksen lämmitysteho on 
1 650 + 240 = 1 890 W.

5. DEVIsnow™ 30T 
-lämmityskaapeleille soveltuva 
sijainti löytyy tuoteluettelosta. 
Tuote, jonka teho on 2 060 
W ja pituus 70 m, vastaa 
vaatimuksiamme.

6. C-C-asennusväli: 
 
C-C =   5,5 m² · 100 cm/m  = 9 cm
     70 m - 8 m

 

Kiinnitä kaapelit katon 
laskuputkeen DEVIfast™-
kiinnityssiteillä (C-C = 10 cm) tai 
muovisella asennusteipillä, 
syöksytorven ketjuilla ja 
asianmukaisilla kiinnikkeillä.

7. Valitse DEVIreg ™ 850 -säädin, 
jossa on integroitu lämpötila- ja 
kosteusanturi.

Huom: Kahta DEVIsnow™ 30T 
-kaapelia (30 W/m) voidaan käyttää 
tyhjennysputkissa, joiden halkaisija 
on vähintään 120 mm.

Muovinen tai 

metallinen 

kiinnityspanta

Integroitu kosteus- ja 

lämpötila-anturi

Lämmityskaapeli
5...10 cm

Vesikourun lämmityskaapelin asennus
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Esimerkki

Asennus tapahtuu kylmälle (hyvin 
eristetylle) katolle kahdeksan 
metrin pituudelta. Katon pinnalle 
asennetun lämmityksen teho on 
300 W/m² sääolosuhteiden mukaan.

Kaapeli on asennettava silmukaksi 
noin 50 cm:n päähän katon 
reunasta.

1. Lämmitetty alue:  
8 m · 0,5 m = 4 m². 
 
 

2. Kokonaisteho: 
 
4 m² x 300 W/m² = 1 200 W.

3. Valitse DEVIsnow™ 30T -kaapeli, 
jonka pituus on 40 m ja teho 
1 250 W output. (Katso DEVI-
tuoteluettelo)

4. C-C-asennusväli kaapelijohtojen 
välillä lasketaan seuraavasti: 
 
C-C =   4 m² · 100 cm/m   = 10 cm
        40 m

5. Valittu kaapeli toimii kiinteänä 
osana räystäskourun ja 
tyhjennysputken asennusta, 
joten ne voi kytkeä samaan 
säätimeen, esim. DEVIreg™ 850.

5.1.2 Katon reunat

Usein kattojen alemmat, 
lämmittämättömät osat (erityisesti 
kuumilla katoilla) keräävät suuria 
määriä lunta ja jäätä. Tästä 
muodostuu hitaasti suuri ja painava 
jäälippa. 

Sulamisen alkaessa se saattaa 
murtua, ja seurauksena on lähes 
aina räystäskourun rikkoutuminen 
ja vakavan vaaran aiheutuminen 
ohikulkijoille.

Voit estää lipan muodostumisen 
katon alaosiin varustamalla sen 
lämmitysjärjestelmällä. Yleensä 
kattojen lämmitysjärjestelmissä 
käytetään kuvan mukaisia esteitä 

estämään lumen putoaminen 
katolta. 

Lumieste asennetaan yleensä 50 
cm katon reunasta samaan tasoon 
lämmityskaapeleiden ylempien 
päiden kanssa.

Kaapeli on asennettava silmukaksi, 
joka kulkee ylös ja alas ja joka 
kattaa noin 50 cm:n alueen katon 
reunasta (katso alla oleva kuva). 

Pika-asennus ja kestävä kaapelien 
kokoonpano kiinnitetään 
käyttämällä tarkoitukseen 
suunniteltua DEVIclip™ Guardhook 
-kiinnikettä.

Lämmitetyt katon reunat ja räystäskourut.

• Lämmitysvyöhykkeen leveys: 50 cm

• Lämmitysteho: 300 W/m2

• Kaapelisuositus: DEVIsnow™ 30T

50 cm
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5.1.3 Tasakatot ja katon sisäiset 
tyhjennysputket

Suunniteltaessa tasakattojen 
jäätymissuojausta on otettava 
huomioon seuraavien 
rakennuselementtien suojaaminen:

• räystäskourut ja syöksytorvet, 
jotka sijaitsevat katon reunalla 
(1). Nämä osat suojataan 
tämän käyttöohjeen kohdassa 
Räystäskourujen ja syöksytorven 
lämmitys kuvattujen 
periaatteiden mukaan.

• katon sisäiset tyhjennysputket 
(2), jotka voidaan suojata lyhyillä 
lämmityskaapeleilla kierrettynä 
tulokohdan ympärille (katso alla 
oleva kuva). 

• katon vesikourut ja urat 
sisäisten tyhjennysputkien 
välissä (3). Käytä erillistä 
lämmityskaapelisarjaa kullekin 
uralle tai lämmityskaapelisarjaa 
useiden urien tai tulojen yhteen 
kytkentään. Reititä urien väliin 
vähintään 2–3 osaa DEVIsnow™ 
30T- tai DEVIiceguard™ 18 
-lämmityskaapelien pituudesta.

• tasakattoalueiden suojaus (4). 
Tämä on tehokkain tapa suojata 
katto lumen vaikutuksilta. Tällöin 
tarvitaan kuitenkin suurempaa 
lämmitystehoa kuin yllä on 
kuvattu.

Katon sisäiset tyhjennysputket.
Lämmityskaapelin käyttö estää 
lumen tai jään muodostumisen 
tyhjennysputkien ympärille, ja 
näin varmistetaan, että vesi pääsee 
poistumaan vapaasti.

Suositeltu lämmitysteho: 250–300 
W/m²:n tehon tiheys per 1 m² 
kutakin laskuputkea kohden.  
Esim. DEVIsnow™ 30T 
-lämmityskaapeli tai DEVIiceguard™ 
18 itserajoittuva lämmityskaapeli.

Tämän tyyppisessä asennuksessa 
suositeltu pinnan lämmitysteho 
on 350–400 W/m² metallikatteisille 
katoille ja 250–300 W/m² 
bitumikatoille tai vastaaville.

Huomaa: Jos DEVIsnow™ 30T 
-kaapelia käytetään bitumikatoilla 
tai vastaavilla, ota yhteys DEVIn 
tekniseen tukeen.

Lämmitetyillä katoilla käytetty 
lämmitetty rengas ei toimi 
voimakkaassa lumisateessa, sillä 

se sijaitsee liian kaukana katon 
pinnasta. 

d d

Lumi

Lämmitysrengas

Lämmitysputki lämmityskaapeli

esim. DEVIsafe™ 20T 125 

W/6 m

DEVIsnow™ 30T -lämmityskaapeli tai saman 

pituinen DEVIiceguard™ 18

C-C = 7,5 cm

Lämmitysvyöhykkeet

Tyhjennysputket

Räystäskourun ja tyhjennysputken 

lämmittäminen lämmityskaapelilla

DEVIsnow™ 30T             

-lämmityskaapeli
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Jäätymissuojausjärjestelmät tasakatoille, laskelmaesimerkkejä 

Oletukset:
• Katon mitat: 40 m x 20 m
• 9 tyhjennysputkea
• Ei räystäskouruja tai syöksytorvia

Esimerkki 1

Vain tyhjennysputken 
sisääntulokohdan lämmitys.

Kokonaisteho: 9 x 125 W = 1 125 W

Esimerkki 2

Lämmityksen tyhjennysputket ja 
laskuputket (painaumat).

Kokonaisteho:  
3 x 2 685 W = 8 055 kW

Esimerkki 3

Koko katon pinnan lämmitys.

Lämmitetty alue:  
20 m x 40 m = 800 m2

Kokonaisteho:  
800 m² · 300 W/m2 = 240 kW

9 x DEVIsafe™ 20T 
-lämmityskaapeli 125 
W/6 m

3 x DEVIsafe™ 20T 
-lämmityskaapeli 2 685 
W/135 m

9 x DEVIsnow™ 30T 
-lämmityskaapeli 6 
470 W/215 m

28 x DEVIsnow™ 30T 
-lämmityskaapeli 6 470 W/215 m

katon 
tyhjennysputket

katon 
tyhjennysputket

tyhjennysputket

anturi 1 anturi 2 anturi 3 
(lisävaruste)
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5.1.4 Itserajoittuvien kaapeleiden 
asennus

Nämä kaapelit soveltuvat 
järjestelmiin, joissa on suuri 
määrä lyhyitä kaapeleita eri 
osissa suojattua kattoa, esim. 
omakotitalon moniosainen katto, 
jossa on monia parvekkeita ja 
vinokaton pystyikkunoita.

Suosittelemme käyttämään 
näissä tapauksissa itserajoittuvaa 
DEVIiceguard™ 18 -kaapelia, jossa 
UV-kestävyys on parempi.

Itserajoittuva kaapeli voidaan 
leikata haluttuun pituuteen 
räystäskourun ja tyhjennysputken 
koon mukaan, ja se voidaan asentaa 
liitäntäsarjan avulla. 

Monimutkaisempiin rakennelmiin 
(esim. räystäskouruihin, joissa 
on useita syöksytorvia) voidaan 
käyttää erilaisia liitäntärasioita 
eri osien kokoamiseksi yhteen 
piiriin. Lisätietoa itserajoittavista 
lämmityskaapeleista saa DEVI-
tuoteluettelosta. 

Itserajoittavien DEVIiceguard™ 
18 -lämmityskaapeleiden 
erityisominaisuutena on lähes 
kaksinkertainen lämmönluovutus 
(20 W/m > 36 W/m) nk. 
intensiivisellä jäähdytyksellä 
(kaapeli on märän lumen tai jään 
peitossa).

Lisäteho parantaa järjestelmän 
suorituskykyä heti alusta 
alkaen, erityisesti käynnistyksen 
yhteydessä.

Suuremman vetolujuusvastuksen 
ansiosta (erityisesti lämmitettynä) 
verrattuna lämmityskaapeleiden 
vakiotehoon ei itserajoittuvissa 
kaapeleissa tarvita syöksytorvien 
ketjuja 33 metrin korkeuteen asti.

Valintaperusteet (teho per metri 
tai alue ja termostaatin tyyppi) 
ovat samoja kuin yllä kuvatuissa 
vakiotehoisissa DEVIsafe™ 20T- ja 
DEVIsnow™ 30T -kaapeleissa.

Esimerkki. Kolme mahdollista itserajoittuvan kaapelin asennustapaa

DEVIiceguard™-
lämmityskaapeli

Itserajoittuvan 
lämmityskaapelin 
kiinnittäminen

Integroitu kosteus- ja 
lämpötila-anturi

1 m

230 V:n käyttöjännite
(kohta 1) Lmax* = 50 m

Ø > 100 mm

1. kerros

230 V:n käyttöjännite
(kohta 1)

L1max = 50 m L2max = 50 m

L3max = 50 m

230 V:n käyttöjännite
(kohta 2)

230 V:n käyttöjännite
(kohta 3)

Ø ≤ 100 mm

1 m
1. kerros

* *

*

1 m

230 V:n käyttöjännite
(kohta 1)

kytkentärasia 
+ 3 kytkentäsarjaa

Ø ≤ 100 mm

Lmax = 50 

1. kerros

*

DEVIfast™ Double on täydellinen 
ratkaisu itserajoittuvien kaapeleiden 
asennukseen.
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Huom:
Halkaisijaltaan yli 100 mm:n 
räystäskouruissa ja syöksytorvissa 
suositellaan käyttämään kahta 
lämmityskaapelijohtoa.

Lämmityspiirin maksimipituus (L
max

) 
räystäskourujen DEVIiceguard™ 
18 -jäänestoasennuksissa riippuu 
ympäristön lämpötilasta ja valitusta 
sulaketyypistä. Yksityiskohtainen 
luettelo piirin maksimipituudesta 
näkyy alla olevasta taulukosta.

Ympäristön 
lämpötila, 

°C

Sulake (C-ominaiskäyrä)

10 A 16 A 20 A 25 A

Lämmityskaapelin maksimipituus

-20 30 50 60 75

-10 34 54 68 85

0 38 60 75 94

10 51 82 103 129

Itserajoittuville kaapeleille on saatavilla kattava varustevalikoima. Lisätietoja saa paikalliselta edustajaltamme.

№ Tyyppi № Tyyppi

19400100
Kytkentäsarja, kaapeli 
kytkentärasiaan

98300875 DEVIeasyconnect EC-2

19400126
Kytkentäsarja, kaapeli 
kaapeliin, ei rasiaa

98300876 DEVIeasyconnect EC-3

194000167 Kytkentärasia 98300871 DEVIeasyconnect EC-T1

194005851 Metallikiinnike 98300874 DEVIeasyconnect EC-T2

19805076
Alutape. Alumiiniteippi 38 
mm x 50 m

98300872 DEVIeasyconnect EC-ETK

98300870 DEVIeasyconnect EC-1 19805746

Etäisyyskiinnike. 
itserajoittuvan 
lämmityskaapelin 
kiinnittämiseen.

98300873
DEVIeasyconnect EC-1 
+ETK

5.2 Tärkeää

Varmista, että loppukäyttäjä saa 
riittävän koulutuksen ja tiedot 
jäätymissuojausjärjestelmän 
päivittäisestä valvonnasta, käytöstä 
ja huollosta. Loppukäyttäjän on 
poistettava terävät esineet, lehdet 
ja lika lämmitetyltä katolta ja 
räystäskouruista joka syksy. Myös 
kytkintaulut, termostaatit ja anturit 
on tarkistettava vahinkojen varalta.

Joskus itserajoittuvat kaapelit 
saavat aikaan lämmitetyn tunnelin 
lumen alla, ja seurauksena on 
itserajoittuvien ominaisuuksien 
aiheuttama lämpötulppa. Tämä 
voidaan estää vakiotehoisilla 
kaapeleilla.

2 x 30 W/m edellyttää vähintään 
Ø 120 mm:n syöksytorvea ja 
kosteussäädintä, esim. DEVIreg™ 850.

Kaapeleita ei saa asentaa alle -5 °C:n 
lämpötilaan.

Älä leikkaa tai asenna vakiotehoisia 
DEVIsnow™- ja DEVIsafe™-
kaapeleita ristiin.

Älä kytke vakiotehoisia 
itserajoittuvia kaapeleita sarjaan.

Älä kytke kahta itserajoittuvan 
kaapelin johdinta ristiin.

Noudata itserajoittuvien kaapeleiden 
maksimipituudesta annettuja ohjeita 
(katso tuote-esite).

Itserajoittuvat kaapelit on 
säilytettävä kuivassa paikassa 
niiden määrämittaan leikkaamisen 
jälkeen.

Älä käytä PVC-teippiä 
itserajoittuvien kaapeleiden 
kiinnittämiseen, sillä se sisältää 
ulkovaipan kanssa mahdollisesti 
reagoivia pehmentimiä.

Tarkista nimellisteho ohmeina 
(vain vakiotehoiset DEVIsnow™ ja  
DEVIsafe™) / kaapelin eristevastus 
ennen ja jälkeen asennuksen. Kaikki 
sähkötyöt on annettava pätevän 
henkilökunnan suoritettaviksi 
voimassa olevien paikallisten 
määräysten mukaan.
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5.3. Termostaattien käyttöönotto

5.3.1 Kattoanturin sijainti

Pääkattoantureiden sijainti
Ensimmäiset DEVIreg™ 850 
-kattoanturit on sijoitettava sinne, 
missä lumen ja jään kerääntyminen 
aiheuttaa suurimman ongelman.  
Jos tällaista tietoa ei rakennuksesta 
ole, yritä hankkia sitä asukkailta. 
Anturi voidaan asentaa seuraaviin 
paikkoihin lämmitetyllä alueella:

• varjoisat paikat tai luoteeseen 
osoittavat sijainnit 

• pääräystäskoulu lähellä 
pystytyhjennysputkea.

Kaksoisjärjestelmässä se koostuu 
kahdesta vyöhykkeestä, jossa 
ensimmäisen anturin sijaintikriteerit 
ovat samoja molemmilla 
vyöhykkeillä.

Lisäkattoantureiden sijainti
Lisäkattoanturit on asennettava 
paikkoihin, joissa katon pinta kuivuu 
viimeiseksi. Voit myös käyttää 
seuraavia kohtia lämmitetyllä 
alueella:

• paikat, joista lumi ei pääse 
liukumaan alas räystäskouruun tai 
katon reunalle itsekseen

• paikat muiden tyhjennysputkien 
vieressä

• vähintään yhden metrin päähän 
muista antureista.

Kuvissa on esitetty esimerkki 
kosteusantureiden sijainnista 
harjakatolla, jossa räystäskourut ja 
tyhjennysputket on suojattu samalla 
järjestelmällä/vyöhykkeellä yhden 
anturin (pääanturi) asennuksessa. 

Järjestelmän tarkkuutta voidaan 
lisätä asentamalla lisäantureita ja 
-kaapeleita räystäskourujen viereen.

Etelään antavat jyrkät katot 
voivat olla alttiina voimakkaalle 
auringonvalolle, jolloin vesi kuivuu 
nopeasti. Tällöin saattaa olla tarpeen 
asentaa ylimääräistä vedenohjausta 

kosteusantureiden suuntaan. 

Optimaalinen kosteudentunnistus 
voi edellyttää useita yrityksiä veden 
virtauksen suuntaamiseksi oikeaan 
suuntaan.

Jos anturin paikasta on epäilyksiä, 
suosittelemme harkitsemaan 
useita vaihtoehtoisia paikkoja eri 
kokoonpanoille.

Antureissa on 15 metrin 
liitäntäkaapelit. Tämä mahdollistaa 
anturin kytkennän myös, jos 
asennuspaikka on suhteellisen 
kaukana termostaatista. Jos etäisyys 
on pidempi, anturin kaapelia 
voidaan jatkaa. Jatkokaapelin on 
vastattava asennusoppaan kyseisten 
taulukoiden vaatimuksia.

lumen 
liukumispaik-

ka

pääanturi

tyhjennysputki

pääkouru

lisäanturit (lisävaruste)

P

E

IL

veden 
ohjaami-
nen

1 PSU (24 V / 24 W) 2 PSU (24 V /48 W)

Antureiden määrä 1 2 3 4

Kytkentäkaapelin koko 
(mm2)

1 400 100 130 75

1,5 600 150 200 110

2,5 1 000 250 330 190

4 1 600 400 525 300

5.3.2 DEVIreg™ 850 
-ohjausjärjestelmä

Tarkempaa tietoa DEVIreg™ 850- ja 
DEVIreg™ 850 -antureiden säätimistä 
saa niiden asennus- ja käyttöohjeista.

20 Kattoasennus. Jäätymissuojaus · VGLUE117 · ©DEVI



Taulukko 7. Suosituslämpötila-asetukset, DEVIreg™ 316 ja DEVIreg™ 850

Termostaatti Parametri Suositellut asetukset

DEVIreg™ 316 
Alhainen lämpötila 

Korkea lämpötila
-8...-6 °C 
3...5 °C

DEVIreg™ 850
Sulamislämpötila 

Jälkilämmitys
1...2 °C 

1–3 tuntia

5.3.3 DEVIreg™ 316 

DEVIreg™ 330 soveltuu pienten 
jäätymissuojausjärjestelmien 
ohjaukseen. Pieniin kattoasennuksiin 
voidaan käyttää edistynyttä DEVIreg™ 
316 -versiota. DEVIreg ™ 316 sopii 
käytettäväksi differentiaalitilassa 
(katso selitys alta). 

Koska kaksi ensimmäistä 
termostaattia toimivat vain 
lämpötilamittauksella, niiden oletetut 
käyttökustannukset ovat suurempia 

kuin mallissa DEVIreg™ 850. 

Esimerkki DEVIreg ™ 316 -säätimen 
toiminnasta differentiaalitilassa: 
termostaatti käynnistää 
lämmityskaapelin vain, jos lämpötila 
on alueella 
 -8 °C ... +2 °C.

Oletamme, että lunta sataa vain, kun 
lämpötila on noin 0 °C ja lumisadetta 
tämän lämpötila-alueen ulkopuolella 
saadaan vain harvoin. Tämä koskee 
vain tiettyjä sääolosuhteita. DEVIreg™ 316

0 t[oC]+2-8

järjestelmä 
POIS PÄÄLTÄ

järjestelmä 
POIS PÄÄLTÄ

järjestelmä 
PÄÄLLÄ
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5.4 Asennuksen yhteenveto

Tarvittavat työkalut:

• Vasara
• Taltta
• Liimapistooli
• Sakset
• Asennusohjeet

1. Varmista, että katto- ja 
räystäskourujärjestelmät on 
lämmitetty ja poista terävät 
esineet, lehdet ja muta. 
Tarkista ja valmistele kytkinlevy 
käyttökuntoon.

2. Laadi kaapeleita, antureita 
ja termostaatteja, 
kaapelikytkentöjä/liitosjohtoja, 
liitäntärasioita, kaapeliteitä ja 
kytkentätaulua koskeva piirustus.  
Sijainti on esitetty DEVIreg™ 850 
-käyttöohjeessa.

3. Tarkista eristysvastus sekä 
nimellisteho ohmeina 
vakiotehoisista kaapeleista. 
Asenna kaapeli(t) katolle, 
räystäskouruihin ja syöksytorviin.

4. Asenna kytkentärasia 
ja kiinnitystarvikkeet 
räystäskouruihin ja vesikouruihin 
katolle ja/tai kaapeliin.

5. Asenna kaapeli(t) katolle, 
räystäskouruihin ja syöksytorviin. 
Tarkista vielä kerran ja 
vertaa eristysvastusta sekä 
nimellistehoa ohmeina 
vakiotehoisista kaapeleista.

6. Asenna DEVIreg™ 850 -anturi (jos 
käytössä) räystäskouruun anturin 
asennusohjeen mukaisesti.

7. Jatka anturin kaapelit, 
liitosjohdot/päätöskaapelit ja 
aseta liitokset kuivaan. Tiivistä 
kaikki läpiviennit esim. katoilla ja 
seinissä.

8. Tarkista vielä kerran ja 
vertaa eristysvastusta sekä 
nimellistehoa ohmeina 
kaapeleista. 
Asenna DEVIreg™-termostaatti ja 
kytkentäkaapelit kytkentärasiaan 
ja kytkintauluun.
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Huomautuksia
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6. Esimerkkejä

ÖREBRON LINNA,  
Örebro, Ruotsi

Örebron linna on keskiaikainen 
linnoitus, joka sijaitsee 
maalauksellisella alueella Ruotsin 
Närkessä. 

Örebron linnan peruskorjausprojektia 
varten valittiin lämmityskaapeli 
DEVIiceguard™, DEVI Easy Connect 
ja ohjausjärjestelmä DEVIreg™ 850 
kosteus- ja lämpötila-antureineen.

Tuotteet:
• DEVIiceguard™ – 1 000 m
• DEVI Easy Connect
• DEVIreg™ 850

DAHLSKEN LUKIO, 
Grimstad, Norja

Urakoitsija suunnitteli alun perin 
vanhan rakennuksen tukemista uusin 
pylväin uusien rakennusmääräysten 
täyttämiseksi, sillä ne edellyttivät 
katolta kantokykyä 400 kg per 
m². Koulun rakentamisen aikoihin 
vastaava vaatimus oli 250 kg per m².

Alkuperäisen ajatuksensa 
sijaan urakoitsija vakuuttui 
siitä, että rakennukseen olisi 
järkevämpää asentaa jään ja lumen 
sulatusjärjestelmä. Järjestelmäksi 
valittiin ulkotilojen lämmitysmatto 
DEVIsnow™ 300T. 

Projektin koko:
• 600 m²

Tuotteet:
• DEVIsnow™ 300T 
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