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DEVIIceguard™  
 Samoregulačný vykurovací kábel  
...  na  ochranu  striech,  odkvapov  a  
zvodov  pred  mrazom 

Vyhnite sa ostrým a potenciálne 
nebezpečným cencúľom  
s elektrickým vykurovacím  
systémom DEVI 

Systém DEVIIceguard™ ľahko 
a rýchlo odstráni nepríjemný  
sneh alebo ľad z vašej strechy 



Minimalizácia spotreby energie 
Aby ste predišli zbytočnej spotrebe energie, odporúča sa 
nainštalovať termostat DEVIreg™ na ovládanie vykurova
cieho kábla. Termostaty DEVIreg™ ponúkajú jednoduché 
a efektívne ovládanie, pričom zohľadňujú oboje – hospo
dárnosť aj komfort. DEVI má vo svojom sortimente rôzne 
termostaty, napr.:  DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 330 alebo 
DEVIreg™ 850. 

Tepelný výkon  DEVIIceguard™: 

Systém ochrany DEVIIceguard™  
spoľahlivo zabraňuje tvorbe námrazy v odkvapoch. 

•  Ochrana pred zatečením topiacej sa vody do pod strešnú krytinu  
•  Ochrana proti cencúľom a proti ľadu v odkvapoch 
•  Ochrana životov, zdravia a majetku 
•  Ochrana pred škodami spôsobenými ľadom a snehom  

Jednou z hlavných výhod vykuro 
vacieho kábla DEVIIceguard™ Ready
made™ je dodávka s hotovou spojkou 
z výroby tj. vykurovacím káblom a ter
mistorom PTC /studeným koncom/  
 to znamená, že vykurovací kábel  
je možné inštalovať jednoduchšie  
a rýchlejšie. 5 m dlhý PTC termistor  
tiež uľahčuje inštaláciu a počet 9  
rôznych dĺžok poskytuje širokú škálu  
vykurovacích káblov na nájdenie toho 
správneho produktu pre váš projekt 

Studené, tuhé zimy často spôsobujú zamrznuté strechy a  
odkvapy.  Nahromadenie snehu spôsobuje kolaps strešných 
konštrukcií a visiace cencúle vytvárajú nebezpečné  situácie 
pre okoloidúcich. DEVIIceguard™ je samoregulačný vykuro
vací kábel, ktorý rozpúšťa ľad a sneh a zaisťuje  bezpečný  
odtok topiacej sa vody v odkvapoch a zvodoch. 
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DEVIIceguard™  
 Samoregulačný vykurovací kábel  
...  na  ochranu  striech,  odkvapov  a  
zvodov  pred  mrazom 

Technické údaje: 

Aplikácia Strecha / odkvap / zvod 

Farba                                                                                Čierna 
Rozmery 12 x 6mm 
Vonkajší plášť Polyolefin UV beständi 
Menovité napätie                                                           230V 
Výkon 18 W/M pri 0°C (ca. 36W/m v ľadovej vode) 

30 mA/km vykurovací kábel Kapacitný zvodový prúd 
Minimálna teplota inštalácie -5°C 

-40°C Najnižšia povolená teplota zapnutia 
65°C Maximálna prípustná teplota okolia 
85°C Maxim. povolená teplota okolia je vylúčená. 
5m Dĺžka PTC termistora 
9 rôzne dĺžky Počet vykurovacích káblov 
SEMKO SS4242411 Norma 

Záruka 5 rokov 

2 m 36W/0°C 

72W/0°C 4 m 

6 m 108W/0°C 

8 m 144W/0°C 

180W/0°C 10 m 

15 m 270W/0°C 

414W/0°C 23 m 

540W/0°C 30 m 

50 m 900W/0°C 


