
 AI164886462165da-DK0101     DEVI by Danfoss22

DEVIheat™ Mirror 150S

1. Indstøbte systemer
DEVIheat™

Varianter

Fordele: 
• Hurtigt og let at montere
• Selvklæbende net
• Meget lav højde – kun 2,5 mm
• Lang levetid

Overholdelse af standard: 
• IEC 60335-1: 2012  

(med amendments)

• IEC 60335-2-96: 2002  
(med amendment)

Godkendelser:

A H 8  d

Type Værdi

Nominel spænding 230 V~

Konstruktion
Rund enkeltleder med skærm,  

to kolde tilledninger

Effekt 150 W/m² @ 230 V~

Maks. tilladelig brugstemperatur, On/Off 110 °C/120°C

Kabeltykkelse 2,5 mm

Deformationsstyrke 600 N

Trækstyrke 120 N

Lederisolering FEP

Ydre kappe PVDF 

Skærm 10 x CU-gevind

Kold tilledning 2 x 3 m, DSWB, 1 x 1,0 mm² med skærm

Min. installationstemperatur -5 °C

Min. bøjningsdiameter 50 mm

IP-klasse IPx7

Varenr. EAN-nr. El-nr.
Effekt @  
230 V~

Opvarmet område Modstand
Dimension  

(B x L)
Rabatkode

83000301 5703466083697 72 35 862 016 50 W 0,35 m² 1010 Ω 0,5 x 0,7 m 22

83000300 5703466056660 72 35 862 003 75 W 0,48 m² 686 Ω 0,6 x 0,8 m 22

DEVIheat™ er en selvklæbende alt-i-én-måtte med flettet afskærmning i høj kvalitet med 
FEP-isolerede ledere og en rød PVDF-yderkappe (ikke UV-bestandig). Den runde profil, 
meget lave højde (kun 2,5 mm) og robuste konstruktion sikrer en både hurtig, let og 
sikker installation, hvilket er perfekt til renovering af eksisterende gulve. Varmekabel skal 
anvendes sammen med en passende termostat for at beskytte mod overophedning og 
reducere energiforbruget.

DEVIheat™ mirror 150S varmemåtte bruges til at holde badeværelsesspejlet dugfri ved at 
montere varmemåtten på limen bag spejlet. De to kolde tilledninger har let synlige stik, 
så man undgår utilsigtet installation af varmekablet i væggen.

Alle kabler efterses meget omhyggeligt med henblik på at sikre lang levetid og høj 
kvalitet, og eftersynene omfatter prøvning af ohmsk modstand, høj spænding og 
materiale. Dette betyder, at vi er stolte af at kunne tilbyde vores udvidede garanti på hele 
gulvet – DEVIwarranty™.
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