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DEVI, joka on lyhenne sanoista Dansk El-Varme Industri, perustettiin
Kööpenhaminassa, Tanskassa, vuonna 1942. 1.1.2003 alkaen DEVI on ollut
osa Danfoss Groupia, Tanskan suurinta teollisuuskonsernia. Danfoss on yksi
maailman johtavista lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointialan yrityksistä.
Danfoss Groupilla on yli 23 000 työntekijää, ja se palvelee asiakkaitaan yli 100
maassa.
DEVI on Euroopan johtava sähkökaapeli- ja sähköputkilämmitysjärjestelmien
tuotemerkki, ja sillä on yli 70 vuoden kokemus. Lämmityskaapelit
valmistetaan Ranskassa ja Puolassa, ja yrityksen pääkonttori sijaitsee
Tanskassa.

Keino- ja luonnonnurmikentät
Tämä suunnitteluopas esittelee DEVIn suositukset jään ja lumen
sulatusjärjestelmien suunnitteluun ja asentamiseen urheilukenttien
lämmityssovelluksiin. Siinä esitellään lämmityskaapeleiden sijoittamisohjeet,
sähkötiedot ja järjestelmäkokoonpanot.
DEVIn suositusten noudattaminen varmistaa energiatehokkaan, luotettavan
ja huoltovapaan ratkaisun vakiotehoisille lämmityskaapelille, joilla on 20
vuoden takuu.

Laadunhallintajärjestelmän
Laadunhallintajärjestsertifioinnit ja vaatimusten
elmämme
mukaisuudet sertifioinnit ja
vaatimustenmukaisuudet
ISO 9001

TS 16949

ISO 14001
Yhdessä EU-direktiivien ja tuotehyväksyntien täyden vaatimustenmukaisuuden kanssa
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1. Urheilukenttien lämmitys
Ammattilaistason kansainvälisten
stadionien pelipintojen on oltava
erittäin korkealaatuisia. Näissä
olosuhteissa on tärkeää poistaa
huonoihin peliolosuhteisiin
tai peruutuksiin liittyvät riskit,
etenkin kun ne koskevat huonoja
sääolosuhteita, kuten rankkasateita
tai jäätä ja lunta.
FIFAn teknisissä suosituksissa ja
vaatimuksissa (5. painos, kohta
4.2) sanotaan: “(...) Pelikenttä
on varustettava kylmissä
ilmastoissa maanalaisella
lämmitysjärjestelmällä, joka estää
kenttää jäätymästä äärimmäisissä
talviolosuhteissa. (...)”
Joissakin liigoissa maanalainen
lämmitys on jo vakiona,
kuten Saksan ykkös- ja
kakkosbundesliigassa (DFB).
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Edut
•

Pitää kentän sulana – pidentää kentän käyttöä
syyskaudella

•

Sulattaa kentän talvitauon jälkeen – parantaa
kentän laatua ja tekee siitä pelattavan aiemmin

•

Pienentää taloudellisia riskejä – otteluita ei
tarvitse siirtää huonojen sääolojen takia

•

Lisää turvallisuutta – auttaa vähentämään
loukkaantumisia

•

Lisää käyttöä – auttaa luonnonnurmea
palautumaan nopeammin rankan käytön jäljiltä

•

Kansainväliset standardit – DEVIlämmitysjärjestelmä auttaa muuttamaan
jalkapallokentät FIFAn teknisten suositusten ja
vaatimusten mukaisiksi

•

Edullinen ratkaisu – alkuinvestointi puolet
vesikiertoisten järjestelmien kustannuksista

•

Nopea asennus jopa neljässä viikossa (tai alle),
jotta kenttä on jälleen pelattavissa – kaikki ottelut
pysyvät aikataulussa, eikä stadionia tarvitse sulkea
pitkäksi ajaksi remontoinnin takia

•

Huoltovapaa – ei tarvetta muuttaa mitään
takuuaikana verrattuna vesikiertoisten järjestelmien
glykoliin, joka on vaihdettava kahden vuoden
välein (noin 8 000 litraa kentän koosta riippuen)

•

Luotettava järjestelmä – 20 vuoden takuu
luonnonnurmikenttien DEVI-lämmityskaapeleille ja
viisi vuotta keinonurmikenttien lämmitysmatoille

•

Kokenut toimittaja – DEVI on osallistunut
jalkapallokenttien lämmitykseen vuodesta 1995
asti. DEVI-sähkölämmitysjärjestelmiä on asennettu
jalkapallo-, golf- ja krikettikentille sekä luonnonettä keinonurmen alle. Viimeisten 20 vuoden aikana
järjestelmiämme on asennettu yli 40 pelikentälle.
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2. Järjestelmän kuvaus
Kentän lämmitys pitää maanpinnan
lämpötilan sopivalla tasolla ja auttaa
säilyttämään kentän hyväkuntoisena
koko kauden ajan.
DEVI tarjoaa laajan valikoiman
lämmityskaapeleita ja -mattoja
sekä termostaatteja asennettavaksi
jalkapallo-, golf-, kriketti- ja
muunlaisille kentille, joissa
harjoitetaan mitä tahansa
urheilutoimintaa. Tuotteita
voidaan käyttää sekä luonnon- että
keinonurmelle.
DEVI™-lämmityskaapeleiden asennus
luonnonnurmeen varmistaa nurmen
kasvun ja auttaa pidentämään kentän
käyttöä usealla kuukaudella.
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Vakaa tila ulkoilman -5 ºC:n lämpötilassa:
• +3 °C jakautuu tasaisesti nurmeen
• 89 % lämmöstä kohoaa ylös
• Kaapelin lämpötila on noin 20 °C

Suuremmilla stadioneilla voidaan
helposti saavuttaa sopiva teho
kaapeleiden käyttämiseksi.
Tavallisesti yövalojärjestelmiä
käytetään vain, kun kenttä on
käytössä. Johdotusta on helppo
muokata, jotta se tarjoaa tarvittavaa
virtaa lämmityskaapeleille silloin, kun
yövalojärjestelmä sammutetaan.

Edut
•

Kenttien uudisrakentamiseen ja remontointiin

•

Kenttä on jälleen pelattavassa kunnossa noin kaksi
viikkoa asennuksen aloittamisesta

•

Pitää kentän sulana talvisin

•

Sulattaa kentän talvitauon jälkeen

•

Kiihdyttää nurmen kasvua kylmissä sääoloissa
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2.1 Sulanapitojärjestelmä
Aivan ruohonjuurten alapuolelle
asennettuja, lämpötila-antureilla
varustettuja lämmityselementtejä
on säädettävä termostaatilla. Juurivyöhykkeen lämpötila on pidettävä
10–18 °C:ssa (urheilukentän maatalousinsinöörin on määritettävä
jokaisessa tapauksessa käytettävä
lämpötilataso).
Ruohonjuurten ympäröimän maaperän lämpötilan ylläpito varmistaa
nurmen kasvun ja pidentää kentän
käyttöä vuosittain 3–4 kuukaudella.
Kenttä on keväisin valmis jopa kaksi
kuukautta aiemmin kuin tavallisesti.
Lisäksi pelikautta voidaan pidentää
syksyisin, kun nurmen kasvukautta
voidaan pidentää juurten lämmityksellä maantieteellisestä sijainnista
riippumatta.

Ruoho
Pintamulta
Lämmityskaapeli
Hiekka
Maalämpö

DEVI™-lämmityskaapelit voidaan
asentaa sekä nurmea asennettaessa
tai sitä uusittaessa. Jälkimmäinen
onnistuu levittämällä lämmityskaapelit suoraan maahan. Nurmialue on
tasoitettava ja asiaankuuluva viemäröinti varmistettava.

2.2. Keinonurmi
Keinonurmesta on muodostunut
hyväksyttävä pelipinta ja vaihtoehtoratkaisu luonnonnurmelle, ja se mahdollistaa kentän käytön ympärivuotisesti missä tahansa säässä. Talvisin
kenttä kuitenkin jäätyy, mikä tekee
siitä käyttökelvottoman, ja keinonurmen odotettu käyttöikä laskee, kun
kenttää käytetään sopimattomissa
olosuhteissa.
Erilaiset kentät ja hankkeet vaativat
myös erilaisia ratkaisuja. Kaikentyyppisiä iskupehmusteita ei voi käyttää
lämmitysjärjestelmien kanssa, ja
niille on hankittava DEVIltä vahvistus
ennen asennusta.
Iskupehmusteen ja keinonurmen
väliin voidaan asentaa DEVI-sähkölämmityskaapelit kentän pitämiseksi
sulana talvisin.
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Keinonurmi
Suorituskykyä lisäävä
täyte
Vakauttava täyte
Iskupehmuste

2.3. Tuotteen valinta
Lämmityskaapelit

Lämmitysmatot

Termostaatit

DEVIsport™ luonnonnurmikentille.
Kestävää kaapelia ja resistiivistä lämmityskaapelia voidaan käyttää myös
aura-asennuksissa. DEVI myöntää 20
vuoden takuun. Valmistettu EU:ssa.
Yhdellä johtimella varustetussa DEVIsport™-lämmityskaapelissa mekaaninen vahvuus sekä vetämistä että
muodonmuutosta (1500 N) vastaan
on korkea, mikä tekee siitä ihanteellisen asennettavaksi erikoiskaapeliaurojen yhteydessä.
DEVIsport™ voidaan mukauttaa tiettyyn hankkeeseen sopivaksi kentän
koon, jännitetason, tarvittavan tehon
sekä liitoskaapeleiden pituuden
mukaisesti.
Uutta kenttää rakennettaessa lämmitysjärjestelmä voi sisältää seuraavat
resistiiviset lämmityskaapelit:
• yhdellä johtimella varustettu
DEVIbasic™ 20S, DEVIbasic™ kelalla
• kaksoisjohtimella varustettu
DEVIsnow™ 20T.

DEVIheat™ 90S on suunniteltu
asennettavaksi keinonurmen alle,
jotta varmistetaan kenttien jäätymissuojaus teholla 90 W/m² ja 230 V:n
jännitteellä.

Säätö voi tapahtua DEVIreg™
330 (5...45 °C) -termostaateilla ja
ulkoisella anturilla, joka asennetaan
maahan samaan syvyyteen kuin
lämmityselementti ja niin lähelle
ruohonjuuria kuin mahdollista.

DEVIheat™ on korkealaatuinen, täysin
suojattu itsetarttuva ja kaiken sisältävä matto, jossa on FEP-eristetyt johtimet ja punainen PVDF-ulkosuojus.
Pyöreä profiilikaapeli sekä maton
erittäin matala (vain 3 mm) ja tukeva
rakenne varmistavat nopean, helpon
ja turvallisen asennuksen.
DEVIheat™ 90S -maton vakiopituus
on 70,5 metriä (leveys 0,5 metriä),
ja koska sen valmistuksessa on oltu
erityisen huolellisia, pituus vaihtelee
vain vähän, minkä ansiosta se voidaan sovittaa keinonurmella päällystetyn kentän erityisiin mittoihin.

Säätö on mahdollista myös paikan
päällä jo olemassa olevien lämpötilaa
mittaavien laitteiden avulla.
DEVIreg™ 330 (5...45 °C)
-termostaateissa on koko joukko
toimintoja minkä tahansa luonnon- ja
keinonurmen lämmitysjärjestelmän
ohjaamiseksi sekä ulkoisten anturien
kiinnittämiseksi maanpinnan
lämpötilan mittaamista varten.
Tarvikkeet: synteettisiä nauloja
maton kiinnittämiseksi maahan,
DEVIfast™ Metal – galvanoitu
metallinauha kaapelia varten.

Tuotteet – yleiskatsaus urheilukenttien lämmityksestä
Tuote

Vaihtoehdot

Kuvaus

DEVIsport™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIsport™ kelalla
400 V, 0,04–8 Ohm/m

Yhdellä johtimella varustettu, suojattu, musta.
Maks. 30 W/m, maks. 400 V.
IEC60800:1992 M2, NF-C 32–330.

DEVIheat™
Resistiivinen lämmitysmatto

DEVIheat™ 90S, 230 V

Yhdellä johtimella varustettu, suojattu.
90 W/m², 0,5 x 70,5 m. Liitosjohto: 15 m.

DEVIbasic™ 20S
Resistiivinen lämmityskaapeli

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

Yhdellä johtimella varustettu, metallilankaverkko.
20 W/m (230 V/400 V).
DIN IEC 60800:1992 C

DEVIbasic™
Resistiivinen lämmityskaapeli

DEVIbasic™ kelalla
0,0134–34,1 Ohm/m

Yhdellä johtimella varustettu, metallilankaverkko.
Maks. 20 W/m; maks. 400 V.
DIN IEC 60800:1992 C

DEVIsnow™
Vakiotehoinen kaapeli

DEVIsnow™ 20T
230 V & 400 V -ohjelma

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

DEVIreg™-termostaatti

DEVIreg™ 330 (5 ... 45 °C)

5 ... 45 °C, 16 A, IP20, DIN-kisko

Lämpötila-anturi

10 m, PVC

Johtoanturi, Ø8 mm, IP65, NTC 15 kOhm @25 °C

Kiinnitys

DEVIfast™ Metal
Synteettiset naulat

25 m pakkaus; galvanoitu metalli, kiinnitykset 2,5 cm:n välein.
100 kpl pakkaus; DEVIheat™ 90S:n kiinnittämiseksi maahan

Katso lisätietoja DEVI-kuvastosta.
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3. Järjestelmän suunnittelu
Huomioitavaa ennen lämmitysjärjestelmän suunnittelua

kW, ja tätä tulisi käyttää rajana kentän
lämmitysjärjestelmää laskettaessa.

• Kentän tyyppi – keino- vai luonnonnurmi

Valaistusjärjestelmän muuntajien
teho on esimerkiksi 600 kW. Jalkapallokenttä on kooltaan 70 x 100 m
tai 7 000 m². Kaapelilämmitysjärjestelmän mahdollinen enimmäisteho
voidaan määrittää seuraavasti:
600 kW / 7 000 m² = 85 W/m².

• Hankkeen tyyppi – uudisrakentaminen vai remontointi
• Käyttötehon saatavuus – uusi vai
olemassa oleva
• Virtalähde – maks. kW lämmitystä
varten ja laskettu maksimiteho (W/
m²)
• Käyttöperiaate – sääolosuhteet
sekä käyttömahdollisuus alhaisten
hintojen aikana
• Viemäröinti – ei maanalaista
lämmitystä ilman viemäröintiä,
sillä vähemmän vettä tarkoittaa
vähemmän lämmitystä
• Kentän koko – nurmialueiden
enimmäiskoko
• Alueen olosuhteet – pysyvästi
varjostetut alueet ja tarvittavien
vyöhykkeiden määrä
• Asennuksen ajoittaminen – asennukseen käytettävissä oleva aika
• Testaus – tärkeää etenkin keinonurmen yhteydessä
Asennettu teho
Tavallisesti suositeltu asennettu teho
luonnonnurmikenttien lämmittämiseksi on 80–100 W/m, enimmäisrajan
ollessa 120 W/m² maantieteellisestä
sijainnista riippuen.
Keinonurmikenttien asennettu teho
voi olla suurempi, mutta sen on
vastattava keinonurmivalmistajien
antamia rajoja. Yleensä rajat ovat kuitenkin samoja kuin luonnonnurmella.
Useimmiten urheilukenttien lämmityksessä käytetään olemassa olevan
stadionvalaistusjärjestelmän muuntajien käyttöjännitettä. Valaistusjärjestelmän muuntajien mahdollinen
enimmäisteho on yleensä 400–800
8

Luonnonnurmen osalta on lisäksi
otettava huomioon juurivyöhykkeen
mahdollinen enimmäislämpötila.
Kaapelin lineaarinen enimmäisteho
ja/tai lämmitysjärjestelmän enimmäisteho voivat aiheuttaa ruohonjuurten palamisen. Yksi vaihtoehtoinen ratkaisu tämän ongelman
välttämiseksi on asentaa kaapeli
juurivyöhykkeen alapuolelle eli 30–35
cm:n syvyyteen.
Yllä esitettyyn perustuen kaapelin
suositeltu enimmäisteho on 25 W/m
ja järjestelmäteho enintään 80–100
W/m².
Huom: Urheilukenttien lämmitysjärjestelmien teho on suunniteltava
suositeltujen arvojen mukaisesti aina
kun mahdollista.
Mahdollinen vähimmäiskäyttölämpötila
Yksi urheilukenttien lämmitysjärjestelmien päätehtävistä on sulattaa
kenttä yksittäistä jalkapallo-ottelua
varten tai ylläpitää vähintään +1 °C:n
lämpötilaa sen pinnalla. Nimellistehoa laskettaessa on otettava huomioon ulkoilman alin lämpötila, jossa
lämmitysjärjestelmä takaa +1 °C:n
lämpötilan kentän pinnalla.
Kaiken kaikkiaan keskiarvoisissa
sääoloissa 1 m²:n ulkopinnan lämmittämiseksi enintään 1 °С:n lämpöiseksi tarvitaan noin 23 wattia
(ks. esimerkiksi sovellusoppaan
kohta ”Asfalttisovellus. Jään ja lumen
sulattaminen”). Muussa tapauksessa
laskennassa on käytettävä lämmönsiirtokerrointa, joka on noin 23 W/
(m²·K).
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Esimerkiksi asennetun 100 W/m²:n
mahdollinen lämpötilaero pinnan
ja ilman välillä voidaan määrittää
seuraavasti:
100 W/m² / 23 W/(m²·K) ≈ 4 °С.
Tiivistäen voidaan todeta, että
100 W/m² varmistaa kentän pinnan
pysymisen sulana, kun ilman vähimmäislämpötila on enintään -3 astetta:
+1 °С - (+4 °С) = -3 °С.
Lämmitysvyöhykkeet
Lämmitysjärjestelmä ja kenttä on
jaettava vyöhykkeisiin. Talvisin
pysyvästi varjostettujen kenttävyöhykkeiden koko ja suunta määrittävät
vyöhykkeiden tarvittavan määrän.
Liitoskaapelin pituus:
30 m, 2,5 Cu

Välissä:
85–100 W/m²
Liimapinnalla varustettu matto

Välissä: 100–110 m

Suositeltu määrä on vähintään neljä
vyöhykettä. Useampien vyöhykkeiden käyttö yksinkertaistaa järjestelmän suunnittelua ja hallintaa.
Jokaista vyöhykettä kohti on käytettävä vähintään yhtä lämpötila-anturilla varustettua termostaattia.
Kaapelin asennussyvyys
FIFAn teknisten suositusten ja vaatimusten (5. painos, kohta 4.3) mukaisesti lämmityskaapeleiden asennussyvyyden on oltava vähintään 250 mm.
Lämmityskaapelit on asennettava
25–30 cm (korkeintaan 35 cm) pinnan
alapuolelle kaapelivaurioiden välttämiseksi esimerkiksi keihäitä käytettäessä.

Yllä esitetyt tehoarvot varmistavat
6 ... 10 °C:n lämpötilan juurivyöhykkeellä noin 10 cm pinnan alapuolella.
Jotta maaperä pysyisi lämpimänä ja
kosteana, alue on peitettävä muovilla
tai vastaavalla materiaalilla, kun sitä
ei käytetä.

Taulukossa esitetään C-C-asennusvälit ja
niitä vastaavat tehot neliömetriä kohti:
C-C,
cm

Kaapelin lineaarinen teho,
W/m
16

18

20

22

24

15

107

120

133

147

160

16

100

113

125

138

150

Paikallisesti vaadittua asennussyvyyttä on noudatettava ja liitoskaapeleiden mahdollisesta mekaanisesta
suojauksesta on huolehdittava.

17

94

106

118

129

141

18

89

100

111

122

133

19

84

95

105

116

126

20

80

90

100

110

120

Huomioon on otettava sellaisten
laitteiden, kuten nurmen ilmaajien,
nurmenhoitokoneiden, lapioiden,
keihäiden, tolppien ja ankkuripulttien
työntösyvyys.
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Kaapelin/maton teho ja C-C-asennusväli
DEVIheat™ 90S on suunniteltu erityisesti
asennettavaksi sellaisten keinonurmikenttien alle, joiden teho on 90 W/m²
230 V:n jännitteellä.
Nurmialueilla on käytettävä lämmityskaapeleita, joiden teho on 15–25 W/m,
230/400 V.

Huom: Suositeltu tehoalue on 80–
120 W/m² (mustat arvot taulukossa).

Lisäksi C-C-asennusvälin on oltava sama
tai pienempi kuin kaapelin asennussyvyyden, jotta vältytään liitosraoilta
lämmityskaapeleiden välillä.
C - C [cm] =

alue [m²]
· 100
Kaapelin pituus [m]

(1)

C-C-asennusvälin laskemiseksi voiC - C [cm] =

kaapelin teho [W/m]
· 100 (2)
Lämpötiheys [W/m²]

daan käyttää kahta kaavaa:
tai
Helpoin tapa laskea/arvioida järjestelmän teho W/m² (lämpötiheys) on kertoa kaapelin lineaarinen teho kaapelijohtojen määrällä neliömetriä kohti.
Esimerkiksi jos C-C-asennusväli on 21
cm ja kaapelin teho 20 W/m, lämmitysjärjestelmän teho määritetään
seuraavasti:
20 W/m · (100 cm / 21 cm) ≈ 95 W/m².

Anturin paikka
Anturi on asennettava samalle tasolle
ruohonjuurten kanssa (luonnonnurmen yhteydessä) asiaankuuluvan lämpötilan varmistamiseksi.
Keinonurmen yhteydessä anturi on
asennettava mahdollisimman lähelle
pintaa ja aivan lämmityskaapeleiden
yläpuolelle.
Pintamullan keskimääräisen lämmön
mittaamiseksi on suositeltavaa käyttää kahta anturia tai yhtä lisäanturia.
Kaapelikouru
Kokonaisuuteen on suunniteltava
erityinen kaapelikouru.

Kaapelin pituus
Kaapeleiden välinen etäisyys (C-C-asennusväli) riippuu luonnollisesti tehosta
metriä kohti ja halutusta tehosta
neliömetriä kohti, mutta se on yleensä
15–25 cm.

Esimerkiksi jos kaapelit on määrä
asentaa neljään linjaan 70 x 110
metrin jalkapallokentän lyhyen sivun
suuntaisesti, kaapelin pituuden on
oltava tällöin 4 · 70 = 280 m.
Jos kaapelit asennetaan kentän
pitkän sivun suuntaisesti, kaapelin
pituuden on oltava 4 · 110 = 440 m.
Huomaa, että suunniteltu kaapelin
pituus antaa tarvittavan Ohm/m-arvon. Jos tämä ei ole mahdollista, on
valittava kaksi kaapelijohtoa.

Kaapelin/maton pituuden laskemiseksi on arvioitava sähkökytkentärasian asento ja kaapelikanavan
(-kanavien) sijainti (joko kentän
suuntaisesti tai sen poikki).
Erikoissuunnitellun DEVIheat™ 90S
-lämmitysmaton pituus on 70,5 metriä. Maton pituus voi vaihdella hyvin
vähän (erityistilauksesta), jotta se
voidaan sovittaa keinonurmella päällystetyn kentän erityisiin mittoihin.

Kaapelikourun liitoskaapelit on suunniteltava asennettaviksi vain yhteen
kerrokseen (ei nippuja, ei putkia).
On suositeltavaa kytkeä liitoskaapelit
ja anturit tiivistettyihin liitäntärasioihin tai kaapelikaivoihin enintään 20
metrin päähän kultakin vyöhykkeeltä.

DEVIsport™-lämmityskaapelikela voidaan toimittaa erityisellä Ohm/m-arvolla kentän koon, jännitteen, halutun
tehon, kaapelijohtojen määrän ja
liitoskaapeleiden pituuden mukaisesti.
Kaapelin pituuden tarkka laskeminen
on välttämätöntä, jotta liitoskaapeli(t)
voidaan toimittaa päätyyn asti samalle
puolelle kenttää sekä sähkökytkennän optimoimiseksi. Tällöin jokaisen
kaapelin johtojen määrän pitäisi olla
tasan.
Tavallisin asennus on neljä kaapelijohtoa jokaista lämmityskaapelia kohti.

Huom: Yhdellä johtimella varustettu
DEVIheat™ 90S -lämmitysmatto on
kytkettävä käyttöjännitteeseen maton/kentän kummaltakin sivulta.
Jotta vältytään yhden maton kytkemiseltä molemmilta sivuiltaan,
lämmitysmatto on rullattava kentän
sivulta sen keskivaiheille ja sitten
takaisin. Näin syöttökaapelit ovat
yhdessä.
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Lämmityksen aloittaminen
Luonnonnurmen lämmitysjärjestelmää on käytettävä 3–6 viikkoa ennen
kentän käytön aloittamista keväällä.
Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että nurmi alkaa kasvaa ennen
ensimmäistä ottelua tai treenikertaa.
Muussa tapauksessa pelipinta voi
nopeasti tuhoutua.

Esimerkki 1.
Kaapelikelan laskeminen
Jalkapallokentän koko: 70 x 110 m,
käyttöjännite: 380 V, valaistusjärjestelmän muuntajien enimmäisteho:
800 kW.
Kentän remontointi kaapeliasennuk-

Kaapelikelojen laskeminen
Yhdellä johtimella varustettuja
DEVIsport™- ja DEVIbasic™-lämmityskaapeleita on saatavana keloissa.
Tällaisessa tapauksessa lämmityskaapelit voidaan valita ja laskea millä
tahansa lineaarisella teholla (W/m),
joka ei kuitenkaan ylitä enimmäisarvoa. Tämän johdosta erillisen lämmityskaapelin pituus voidaan laskea
kentän koon perusteella.
Esimerkiksi Ohm/m-vakioarvot, joita
käytetään jalkapallokenttien kaapelikeloille, ovat seuraavat:
DEVIsport™ - 0,04, 0,06, 0,085, 0,1,
0,15, 0,177 Ohm/m
DEVIbasic™ - 0,032, 0,05, 0,07, 0,1,
0,15, 0,187, 0,21 Ohm/m.

sella auran avulla.
Lämmitysjärjestelmän enimmäisteho
on 800 kW / (70 ∙ 110) m² = 103 W/m².
Kaapelikouru on tarkoitus sovittaa kentän pitkän sivun suuntaisesti ja kaapelijohdot lyhyen sivun suuntaisesti. Alue
kaapeliasennusta varten on esim. 69,4
x 109,4 m (ilman 30 cm:n sisennyksiä
reunoista päin). Asennettava on yhdellä
johtimella varustettu kaapeli neljään
linjaan, kun C-C-asennusväli on 20 cm,
alustava kaapelin teho on 20 W/m ja
lämmitysjärjestelmän teho on
100/20 · 20 W/m = 100 W/m².
Kaapelin pituus on 69,4 m · 4 = 277,6 m.

Katso lisätietoja kaapelikelojen Ohm/m-arvoista DEVI-kuvastosta.
Toinen etu on se, että lämmityskaapeleiden tarkka pituus voidaan
varmistaa asennuksen aikana. On
kuitenkin huomioitava, että vain
ammattitaitoinen henkilökunta saa
tehdä liitosjohtojen liitokset ja liitinten kytkennät. Varmista, että valituksi
tulevat tyypiltään ja kooltaan oikeanlaiset liitosjohdot ja liitokset.
Lämmityskaapelikelojen laskemiseksi
voidaan käyttää seuraavia kaavoja:
P = U / √(p · r), (3)
p = U² / (L² · r), (4)
r = U² / (L² · p), (5)
joissa
P – lämmityskaapelin pituus (m)
U – syöttöjännite (V)
p – lineaarinen teho (W/m)
r – lineaarinen vastus (Ohm/m).
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Kyseeseen tulee kelalla oleva DEVIsport™ ja valittava on asiaankuuluva
Ohm/m-arvo. Kaavan (5) mukaisesti laskettu Ohm/m määritetään seuraavasti:
r = U² / (L² · p) = 380² / (277,6² · 20) =
= 0,094 Ohm/m.
Lasketun 0,094 Ohm/m -arvon mukaisesti on valittava arvoltaan 0,085
Ohm/m:n DEVIsport™ (ks. DEVI-kuvaston DEVIsport™-tiedot).
Kaapelin lineaarinen teho muodossa
W/m on tarkistettava valitun 0,085
Ohm/m:n enimmäisarvojen osalta.
Kaapelin lineaarinen teho kaavan (4)
mukaisesti määritetään seuraavasti:
p = U² / (L² · r) = 380² / (277,6² · 0,085) =
= 22 W/m.
DEVIsport™-kaapelin W/m on enimmillään 30 W/m, joten valittu 277,6
metrin kaapeli, jonka arvot ovat 0,085
Ohm/m ja 22 W/m, on oikea.
Määritetyn 100 W/m²:n C-C-asennusvälin tulisi olla (kaava (2)):
C-C = (22 W/m / 100 W/m²) • 100 cm =
= 22 cm
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Teholtaan 22 W/m:n kaapeli on oikea
enintään 104 W/m²:lle.
Lämmityskaapeleiden määrä:
109,4 m / (0,22 m ∙ 4) = 124 kpl
Kaapelin teho:
109,4 m ∙ 22 W/m = 5 552 W
Laskelmien tulokset ovat seuraavat:
• DEVIsport™-lämmityskaapelikela
• 277,6 m
• 0,085 Ohm/m
• 22 W/m
• 124 kpl
• 100 W/m²
• järjestelmän teho 688,5 kW
• asennus neljällä linjalla kaapelia kohti
• asennus kentän lyhyen sivun
suuntaisesti.
Esimerkki 2. Jalkapallokenttä
70 x 110 metrin jalkapallokenttä päällystetään uudella nurmella ja samalla
uudistetaan, jotta sillä voi pelata vuosittain 2–3 kuukautta pidempään.
Valituksi tulee keinonurmi ja lämmitysratkaisuksi tarjotaan DEVIheat™
90S -lämmitysmattoja (pituus 70,5
metriä, teho 3 245 wattia 230 V:n
jännitteellä).
Matto on 0,5 metriä leveä. Koska
kentän koko on 110 metriä, valitaan
110 / 0,5 = 220 kappaletta 70,5 metriä
pitkää mattoa.
Asennettavaksi tulee 220 kpl 3 245
watin mattoa, joiden kokonaisteho
on 3 245 · 220 = 713,9 kW.
Esimerkki 3. Golfkenttä
Golfkenttää, jolla on lukuisia viheriöitä ja jonka kokonaispinta-ala on 975
m², tullaan lämmittämään DEVIsport™-lämmityskaapeleilla.
Asennetaan 80 W/m²:n teho, jolloin
kokonaistehoksi muodostuu 78 kW.
Koska kentän poistaminen käytöstä ei
ole mahdollista, käytetään erikoisvalmisteista auraa.
Kentällä voidaan pelata seuraavana
päivänä.

5. Asennus
Lämmityskaapelit voidaan levittää
uutta nurmipintaa rakennettaessa
tai olemassa olevaa nurmipintaa
uusittaessa.
Johtojen välinen etäisyys riippuu
tarvittavasta lämmitystehosta
neliömetriä kohti ja on yleensä noin
15–25 cm.

DEVI suosittelee asennusta 25–30
cm:n (enintään 35 cm:n) syvyyteen,
mikä suojaa kaapelia nurmen,
tolppien ja muiden vastaavien
kunnostamiseen käytettävien
välineiden aiheuttamilta vaurioilta.

Mittaa, tarkista ja kirjaa
lämmityskaapelin eristysvastusarvot
asennuksen aikana
• pakkauksesta purkamisen jälkeen
• elementtien kiinnityksen jälkeen
• asennuksen päätyttyä.

5.1 Kaapeleiden auraaminen luonnonnurmen alle
Mahdollista on myös
lämmityskaapeleiden levitys
olemassa olevalle pelipinnalle
(nurmelle). Asennus tehdään
erikoisauralla, johon kuuluu
kaapelilla varustettu kela ja joka
samanaikaisesti tekee vaon ja
asettaa lämmityskaapelin vaadittuun
syvyyteen. Kentän käyttö on
mahdollista noin 10–12 päivää
lämmityskaapeleiden levityksestä,
kun uusi nurmi peittää kyntöön
käytetyn auran jäljet.
Aura-asennuksessa on käytettävä
erityistä lämmityskaapelia, jossa
on erittäin korkea vetolujuus.
DEVIsport™ on ainoa mahdollinen
vaihtoehto kaapeleiden auraamiseksi
luonnonnurmen alle.
Ennen kaapelin asennusta kentän
vastakkaiset reunat merkitään maalilla
osoittamaan kaapelijohtojen välistä
etäisyyttä. Tämän jälkeen kuljettajalle

tarkistuspisteenä toimiva köysi
vedetään ja kiinnitetään merkintöjen
väliin.
Kaapelikela sijoitetaan
käsittelylaitteeseen. Liitoskaapelia
(virtajohto toimitetaan
lämmityskaapelin mukana)
puretaan manuaalisesti kelasta
samalla, kun lämmityskaapelia
johdetaan ohjausmekanismiin.
Traktori alkaa liikkua kentän reunalta
samalla laskien käsittelylaitetta
ja kaapeliasennusmekanismia.
Päästessään kentän vastakkaiselle
puolelle käsittelylaite nousee, traktori
kääntyy ympäri ja prosessi toistetaan.
Kun traktori on kääntymässä, kaapelia
on välttämätöntä purkaa kelasta
manuaalisesti ja kääriä se takaisin
kelaan kääntymisen jälkeen.

Yhden kaapelin neljän käämin
asennukseen tarvittava aika on
20 minuuttia. Näin ollen kaikkien
kaapeleiden asentamiseen kuluu
noin kaksi viikkoa vakiokokoisella
jalkapallokentällä (huonoja, sateisia
päiviä lukuun ottamatta).
Pinnalle jääneet lämmityskaapelit,
joita ei upotettu käsittelylaitteella,
laitetaan vaadittuun syvyyteen
liitosjohtoineen manuaalisesti.

Kun auraus on tehty, lisää nurmi ja
ennallista maaperä tiejyrällä.

Kun auraus on tehty, lisää nurmi ja ennallista
maaperä tiejyrällä.

Sovellusopas · Urheilukenttien lämmitys · VGLUD117 · ©DEVI

11

5.2 Levittäminen (luonnon- tai keinonurmi)
Jalkapallokentän pohjakerrosten
muodostamiseksi on useita
mahdollisuuksia. On tärkeää
noudattaa keinonurmen valmistajan
antamia ohjeita.
Järjestelmässä on yleensä seuraavat
kerrokset (alhaalta ylöspäin):
• alimpana kova ja sula maaperä /
multa / hiekka
• iskupehmuste (vaimentamaan
pelaamisen aikaisia hyppyjä jne.)
• lämmityselementti, esim.
DEVIheat™ 90S -matto
• keinonurmi
• 4–5 cm:n täyte nurmessa (jos on
tarpeen keinonurmen tyypistä
riippuen).
Keinonurmen alle asentamiseen
käytetään yleensä yhdellä johtimella
varustettua DEVIheat™ 90S
-lämmitysmattoa.
Vaikka tämä tukeva
lämmityselementti on pieni, se kestää
pelaajista ja ajoneuvoista aiheutuvaa
jatkuvaa painetta.

Viemärimatto, suoraan maaperään.

DEVIheat™ 90S -mattoa levitetään.

Kiinnitä matto erityisillä synteettisillä

nauloilla ja venytä mattoa kentän
laitoja kohti.
Päästyäsi kentän laidalle kiinnitä
lämmitysmatto pintaan erityisillä
synteettisillä nauloilla 30 cm:n välein.
Täytä tarvittaessa keinotekoisella
täyteaineella.
Leikkaa liitoskaapelit
iskupehmusteessa. Ole varovainen,
ettet leikkaa liitoskaapelia liian
syvältä iskupehmusteessa.
Liitoskaapelit leikataan lähimpään
käyttöjännitteen suuntaan olevaan
kaapelikaivoon.
12
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Iskupehmuste, levittäminen

5.3 Sähkökytkentä
Lämmitysjärjestelmän ohjaamiseen
suositeltuja termostaatteja
ovat DEVIreg ™ 330 (5...45 °C)
-termostaatit, jotka toimivat yhdessä
nurmen juurivyöhykkeeseen eli noin
25 cm pinnan alapuolelle sijoitettujen
lämpötila-anturien kanssa.
On suositeltavaa jakaa pelipinta
useampiin vyöhykkeisiin, joita
ohjaavat erilliset termostaatit
ja anturit. Tämä mahdollistaa
kytketyn virran jakamisen ja optimoi
energiankulutuksen, sillä nurmikenttä
on usein alttiina erilaisille sääoloille,
kuten auringolle ja kylmille
lämpötiloille.

osio 1

osio 2

osio 3

osio 4

34 lämmityssarjaa 4,915 x 34
167 kW

34 lämmityssarjaa
4,915 x 34 167 kW

34 lämmityssarjaa
4,915 x 34 167 kW

34 lämmityssarjaa 4,915 x 34
167 kW

lämpötila-anturi

lämmityskaapeli

Esimerkki lämmityskaapeleiden asennuksesta jalkapallokentän poikki

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lämmityskaapeli
Termostaatti
Anturi
Kaapelisuojus
RCD
Moninapainen
kytkin
7. Sulake
8. Liitäntärasia

max. 20 m

5.4. Huomioitavaa kaapeleiden asennuksessa
Katso lisätietoja
ulkolämmityssovelluksista
asennusohjeesta asiaankuuluvien
sääntöjen ja määräysten
noudattamiseksi.
Emme suosittele asentamaan
lämmityselementtejä alle -5 °C:n
lämpötilassa. Alhaisissa lämpötiloissa
lämmityselementit jäykistyvät.

Turvallisuussyistä:
• Lämmitysjärjestelmä on
sammutettava aina, kun kenttä on
käytössä.
• Urheilukenttien
lämmitysjärjestelmät on
rakennettava käyttäen suojattuja
sähkökaapeleita, ja niissä on
oltava käyttöjännite, jota suojaa
jatkuvasti kytkettynä oleva paineerokytkin tai vikavirtasuoja.

• Kaikkien lämmityselementtien
suojaus on maadoitettava
asiaankuuluvien määräysten
mukaisesti.
• Älä sijoita painavia laitteita, kuten
näyttämöitä, hissejä tai nostureita,
keinonurmikentän päälle.
• Maks.rengaspaine pinnalla
enintään 1 kg/cm². Saat lisätietoja
ottamalla yhteyttä DEVIin, jos olet
epävarma tai sinulla on kysymyksiä
asennukseen tai sovelluksen
käyttöön liittyen.
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Huomautuksia

14
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6. Esimerkkireferenssit
Lokomotiv, Nižni Novgorod,

Tehelné Pole -stadion,

Metalurg, Kryvyi Rih,

Stadion Bratislavassa,

Venäjä, 1996

Slovakia, 2008

Farum Park, Tanska, 2012
Zhetisu, Kazakstan, 2012

Ukraina, 1999

Slovakia, 2008

Tineretului-stadion,

Locomotive, Donetsk,

FC Werder Bremenin
harjoituskenttä, Bremen,

Kunnallinen stadion,

Ukraina, 2003

FC Vitebsk, Vitebsk, ValkoVenäjä, 2006

АC Steaua Bucuresti,
Ghencea, Romania, 2007

Saksa, 2009

Constant Vanden Stock,
Anderlecht, Belgia, 2009

Rhein Energie
-stadion, Köln, Saksa, 2010

Brasov, Romania, 2012
Vaslui, Romania, 2012

Nicolae Dobrin -stadion,
Pitesti, Romania, 2012

Marin Anastasovici
-stadion, Giurgiu, Romania,

2012

Bilino polje Zenica, Bosnia
ja Hertsegovina, 2012

Stavanger Gjesdal, Norja,
2013

Debrecen, Unkari, 2013
Stadion Most, Tšekki, 2007

Helsingin olympiastadion,
Helsinki, Suomi, 2010

Telki, Unkari, 2013
Dacia-stadion, Mioveni,
Romania, 2014

Amica Wronki, Puola, 2007

Botosanin kaupungin
stadion, Botosani, Romania,
2014

Ústí nad Labem, Tšekki,

2014

Atatürk-stadion,
Konya, Turkki, 2014

LKS, Łódź, Puola, 2007

Silkeborg, Tanska, 2011

Widzew Łódź, Puola, 2007

Otelul-stadion, Galati,

Odra Wodzisław Slaski,

Puola, 2007

Romania, 2011

Kunnallinen Gaz Metan
-stadion, Medias, Romania,

Ioan Moina, Romania, 2008

2011

Kunnallinen stadion,

Ilie Oană -stadion, Ploiesti,

Romania, 2008

Fredrikstad-stadion,
Norja, 2015

Atatürkin
olympiastadion, Istanbul,
Turkki, 2015

Romania, 2011
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FARUM PARK -STADION, Farum,
Tanska.
Kaapelit asennettiin Limonta
SoccerPro -nurmeen. Kenttä
on kooltaan 105 x 68 m.
Lämmitysalue on 7 140 m². Käytetty
lämmityselementti: DEVIheat™ 90S.
Sähkölämmitys asennettiin
iskupehmusteen ja keinonurmen
väliin.

Asennus toteutettiin periaatteessa
normaalina DEVImat-asennuksena.
Asennuksessa käytettiin
erityisiä hiilinauloja, jotta matto
saatiin kiinnitettyä kerroksen/
iskupehmusteen alle.

Lämmitys jaettiin kahdeksaan
vyöhykkeeseen käyttöjännitteen
rajoituksen vuoksi. Kerrallaan
lämmitetään vain yhtä vyöhykettä.
• Vyöhykkeitä ohjaa PLC yksitellen.
• Jokaisessa vyöhykkeessä on kaksi
lämpötila-anturia.

RSCA ANDERLECHT -STADION,
Bryssel, Belgia
Kylvöalustalämmityksestä tuli
pakollinen Belgian ykkösdivisioonan
stadioneilla vuonna 2010.

euroa, joten kokonaan uuden kentän
tekeminen ei ollut vaihtoehto.
Sähköjärjestelmä valittiin siten, että

RSC Anderlechtin kenttä on vuonna
2007 rakennettu puolisynteettinen
kenttä.
Siinä on käytetty 90 %:sti hiekkaa ja
se on vahvistettu 40 miljoonalla PEkuidulla. RSCA-kenttään oli sijoitettu
tuohon aikaan jo noin 500 000

Intelligent solutions
with lasting effect
devi.fi

• kaapelit voitiin jälkiasentaa
erikoiskoneella vahingoittamalla
vain 3 % PE-kuiduista. Kenttä oli
pelattavissa kuukauden päästä.

• käyttöjännite oli jo saatavilla, mikä
säästi 720 kW:n kaasukäyttöisen
kattilan kustannuksia, hyväksyntää
ja käyttöä.
• lämmityskaapeleiden ohjaus
sisällytettiin olemassa olevaan
SMART EYE -nimiseen PLCohjaimeen kastelua ja salaojitusta
varten.
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7. Esimerkkejä

