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DEVI – en förkortning för Dansk El-Varme Industri – grundades 1942 i
Köpenhamn i Danmark. Sedan den 1 januari 2003 är DEVI en del av Danfoss
Group – Danmarks största industrikoncern. Danfoss är ett av världens främsta
företag inom uppvärmning, kylning och luftkonditionering. Danfoss Group
har över 23 000 anställda och kunder i fler än 100 länder.
DEVI är Europas främsta varumärke inom elektriska system med
värmekablar och elektriska system för varmhållning av rör med över 70 års
erfarenhet. Tillverkningen av värmekablar sker i Frankrike och Polen medan
huvudkontoret finns i Danmark.

Värdet av erfarenhet
Vi har bokstavligt talat installerat tusentals system världen över, i alla
tänkbara miljöer. Tack vare denna erfarenhet kan vi erbjuda dig praktisk
rådgivning angående exakt vilka produkter du behöver för att uppnå bäst
resultat till lägst kostnad.

Asfaltstillämpningar. Is- och snösmältning
I denna designguide presenteras DEVIs rekommendationer gällande design
och installation av is- och snösmältningssystem för användning på asfalt.
Här får du information om hur värmekablar ska placeras, elektriska data och
systemkonfigurationer.
Genom att följa DEVIs rekommendationer får man en energieffektiv,
tillförlitlig och underhållsfri lösning för värmekablar med konstant wattal
med 20 års garanti.

Kvalitetsledningssystem
som vi är certifierade
enligt och efterlever
ISO 9001

TS 16949

ISO 14001
Fullständig överensstämmelse med
EU-direktiv och produktgodkännanden

1. Tillämpningsgenomgång
Kostnader i samband med vinterväder
Under de senaste åren har vi hört
mycket om vad det allt hårdare
vintervädret har kostat i form av både
arbetskraft och pengar. Skador på
fastigheter, ökade underhållskostnader, låg produktivitet, ökande försäkringspremier, personskador och ännu
värre saker. Att installera ett is- och
snösmältningssystem från DEVI är
ett säkert sätt att hantera problem
kopplade till kyligt väder.
Asfaltslösningar – med ett förstklassigt produktsortiment
Snösmältningssystemet DEVIasphalt™ installeras direkt i asfalten och
ger den ett omedelbart skydd mot
ansamling av snö och isbildning.
DEVIasphalt™-serien sätter helt nya
standarder för högpresterande kablar
för is- och snösmältning i asfalt
utomhus.
DEVI rekommenderar kablar och
mattor ur DEVIasphalt™-serien för
installation i asfalt, eftersom de har
ett kortsiktigt motstånd mot temperaturer på 240 °C. Denna typ av kablar
och mattor behöver man inte lägga
någon sandbädd över. På så vis går
installationen snabbare och kostar

Fördelar
• Effektiv snöborttagning
• Säkra trafik- och arbetsområden för människor
• Snabb installation direkt i asfalt – kablarna behöver
inte täckas med en sandbädd eller betong
• Energibesparing på upp till 20 % jämfört med vid
installation av värmeelement i sandbädd
• Kostnadsbesparande – asfaltsreparation efter vintern
• Miljön skyddas mot skador orsakade av vägsalt och
frostskyddsmedel
• Automatisk snöborttagning dygnet runt
• Smart styrning av två zoner med låg energianvändning
• PVC-fria dubbelledare – kablar och mattor (IEC 60800
och IEC 62395)
• Underhållsfritt system med fullständig garanti på 20 år
för kablar och uppvärmning

mindre. För att förhindra skador på
kablarna ska tunga maskiner inte
användas (valsar eller asfaltsläggningsmaskiner). Asfaltsbeläggningen

ska vara minst 5 cm tjock räknat från
DEVIasphalt™-kablarnas ovansida. En
elektriker ska kontrollera kabelns och
isoleringens motståndsvärden både
före och efter asfaltsläggningen.
När du använder värmekablar och
värmemattor ur DEVIasphalt™-serien tillsammans med elektroniska
termostater med fuktgivare kan du
på ett kostnadseffektivt sätt skydda
stora ytor som parkeringsplatser,
ramper eller gångvägar som leder in
i byggnader. Resultatet blir en smidig
och säker lösning som innebär att du
slipper en hel del slitsamt och tidskrävande manuellt arbete.
En av de största fördelarna med det
här systemet är dess snabba svarstid,
som gör det till den mest energieffektiva lösningen inom området is- och
snösmältning på markområden.
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2. Systembeskrivning

Systemets huvudsyfte är att smälta
bort snö eller hal is från asfaltsytor.
Under vintern är det viktigt
att snö och is avlägsnas från
utomhusområden med mycket
trafik, inklusive asfaltsbelagda ytor,
för att garantera säker tillgång till
byggnader. Detta kan ske antingen
manuellt, eller på ett smartare
sätt – med hjälp av ett elektriskt
is- och snösmältningssystem
med termostatstyrning och fuktoch temperaturgivare som kan
kontrollera två zoner samtidigt.
Denna tvåzonsstyrning, som
är inaktiv vid kallt men torrt
väder, sparar energi och minskar
kostnaderna.
Genom att snösmältningssystemet
regleras automatiskt hålls ytorna
alltid snöfria så att de kan nyttjas
både dag och natt.

De två vanligaste
asfaltstillämpningarna är gjutasfalt
och vägasfalt/asfaltsbetong.

När is- och snösmältningssystem
installeras i branta sluttningar
kan man behöva installera någon
form av dränage för smältvattnet
vid nederkanten av sluttningen.
Dränagesystemet ska även det ha
skydd mot isbildning.

Viktigt: när en kabel eller matta ur
DEVIasphalt™-serien bäddas in i asfalt
• måste man alltid se till att två lager
asfalt läggs ovanpå
• DEVIasphalt™-kabeln måste
installeras i det första asfaltslagret
(max. 8 mm stenstorlek)
• Om vägasfalt används måste det
första lagret handrullas med en
trumma
• Det första lagret måste svalna till
max. 80 °C innan det andra lagret
läggs på
• Det andra lagret kan rullas med
hjälp av en trumma med en storlek
på upp till 500 kg

I diagrammet nedan visas
uppvärmningstiderna för två olika
uppfartskonstruktioner. Värmekabeln
som är installerad direkt i asfalt (röd
linje) kan värma upp ytan cirka fyra
gånger snabbare jämfört med den
kabel som installeras i sandbädden
med trottoarplattor ovanpå (blå linje).

Uppvärmningstid för två tillämpningar, 300 W/m² i en lufttemperatur på -3 °C
0,5
0

Yttemperatur
[°C]

De markområden som is- och
snösmältningssystem från DEVI oftast
används för är parkeringsplatser,
uppfarter, trottoarer, trappor,
lastramper och broar.

-0,5
-1
Uppfart med sandbädd och
trottoarplattor på 80 mm

-1,5
-2

Parkeringsplats med 60 mm
gjutasfalt

-2,5
-3
0

En annan stor fördel med detta
system, som installeras direkt i
asfalten, är dess snabba svarstid
(uppvärmningstid) jämfört med
andra installationer.

Bild 1 – DEVIasphalt™-värmekabel under det första lagret vägasfalt som
handrullats med en trumma.
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Timmar [tim.]

Bild 2 – Kablarna skyddas av betong innan asfalten läggs på.
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2.1 Gjutasfalt
Gjutasfalt är en tät massa som består
av välgraderade mineraler som flisor,
sand, kalkbruk och bitumen. När
gjutasfalt används tillsammans med
värmekablar ska det användas som
ett fyllnadsmaterial med runda stenar
av liten storlek (mindre än Ø 8 mm)
på ett sådant sätt att det inte skadar
värmekablarna.

Den primära skillnaden mellan
gjutasfalt och vägasfalt/asfaltsbetong
är blandningens densitet.

Gjutasfalt behöver, till skillnad från
vägasfalt, inte sammanpressas/
komprimeras.

Gjutasfalt utgör en helt lufttät massa.
Den används ofta i parkeringshus, på
broar, i tunnlar eller som fyllning.

Installationstemperaturen för
gjutasfalt får inte överskrida 240 °C
innan den hälls över kablarna.

Gjutasfalt, andra lagret

Gjutasfalt är lufttätt eftersom det
innehåller mycket högre halter av
bitumen jämfört med vägasfalt/
asfaltsbetong.

Gjutasfalt, första lagret
DEVIasphalt™ värmekabel eller värmematta
Givare i metallrör

När gjutasfalt värms upp till höga
temperaturer omvandlas det till
en solid vätska som kan hällas eller
spridas ut över ytan på manuell eller
mekanisk väg.

DEVIfast™ fästband eller nätmaterial
för kabeln
Undre stöd eller krossad sten
Mark

2.2 Vägasfalt/asfaltsbetong
Vägasfalt/asfaltsbetong består
vanligtvis av 5 % asfalts-/
bitumencement och 95 % aggregat
(sten, sand och grus).
Vilken temperatur som krävs när
asfalten läggs kan variera beroende
på asfaltens eller bitumenets
egenskaper. Vanligtvis rör det sig om
130–150 °C.
Det är enkelt att underhålla
asfalterade trottoarer med avseende
på hållbarhet och möjlighet till
snabba reparationer. Slitna eller
skadade ytor kan fräsas, tas bort och
bytas ut mot ett nytt lager. Vägasfalt
läggs ofta i lager, där varje enskilt
lager pressas samman med hjälp av
mekaniska valsar.

Det första lagret vägasfalt måste
handrullas med en trumma. Det
andra lagret kan rullas med hjälp av
en trumma på upp till 500 kg.

Vägasfalt, andra lagret
Vägasfalt, första lagret
DEVIasphalt™ värmekabel eller värmematta
Givare i metallrör
DEVIfast™ fästband eller nätmaterial
för kabeln
Undre stöd eller krossad sten
Mark

2.3 Termiskt skyddslager
Värmekablar eller värmemattor
kan placeras i ett termiskt
skyddslager – sand, betong,
osv. Det skyddar kabeln/mattan
mot asfaltsbeläggningens höga
temperaturer.
När betong används som
skydd kan asfalten rullas utan
viktbegränsningar.
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Asfalt, ett eller flera lager
Skyddande lager av sand/betong
DEVIasphalt™ värmekabel eller värmematta
DEVIfast™ fästband eller nätmaterial för
kabeln
Undre stöd eller krossad sten
Mark
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3. Produkter
Värmeelement
När ett värmesystem installeras i
asfalt kan följande resistiva värmeelement (värmeelement med konstant
effekt) användas:
• DEVIasphalt™ 30T värmekabel
• DEVIasphalt™ 300T värmematta
DEVIs resistiva värmekablar erbjuder
säker, effektiv och ekonomisk användning i asfaltstillämpningar.
DEVIasphalt™ värmekablar och DEVIasphalt™ värmemattor är produkter
av mycket hög kvalitet som består av
en 360° skärmad dubbelledare med
ett mycket robust ytterhölje (UV-stabilt) som är specialkonstruerad för att
bäddas in i gjutasfalt eller vägasfalt/
asfaltsbetong.
Den 10 meter långa kalla ledningen
har solida ledare, vilket möjliggör
snabb installation med tydligt synlig
anslutning.
Som ett sätt att garantera lång livslängd och god kvalitet inspekteras
alla kablar och testas med avseende
på ohmskt motstånd och högspänning. Dessutom kontrolleras alla
material som ingår i dem.
Värmekabeln DEVIasphalt™ 30T är en
dubbelledare avsedd för installation
i asfalt med en maximal installationstemperatur på 240 °C. Kablarna
överensstämmer med EN623951:2006 och IEC 60800:2009 klass M2
för tillämpningar med hög risk för
mekaniska skador.
Den levereras i ett färdigt set med en
kall ledning på 10 meter, hermetiskt
förslutna anslutningar och ändhylsor.

Värmemattan DEVIasphalt™ 300T
är en matta på vilken DEVIasphalt™
värmekabel är fäst på ett plastnät.
Mattorna är tillgängliga för två strömförsörjningsalternativ – 230 eller 400 V.
Effekten är 300 W/m² (230 eller 400 V).
Mattornas bredd – 0,5 m för 230 V
och 0,5, 0,75 och 1 m för 400 V.
Tillgängliga storlekar: 1–12,4 m² för
230 V och 1,7–21,15 m² för 400 V.

Obs! Siffran i slutet av kabelns/mattans namn refererar till dess linjära
effekt – W/m eller yteffekt – W/m² vid
230 eller 400 V. Bokstaven ”T” står för
”twin conductor cable” (dubbelledare).
Fixering
Om en värmekabel används rekommenderas det att man använder fästband för att fixera den i underlaget.
Till exempel kan man välja DEVIfast™
fästband i galvaniserad metall. Den
fästs vid underlaget (spikas eller
liknande) i parallella rader, vanligtvis
med fästband med 50 cm eller 2 meter mellanrum för varje kvadratmeter
installationsyta.

Sortimentet av styrenheter är utformat
för externa system och omfattar bland
annat följande produkter:
• termostater med temperaturgivare
– DEVIreg™ 330 (5–45 °C), DEVIreg™
610, DEVIreg™ 130
• regulator med inbyggd(a) temperatur- och fuktgivare – DEVIreg™ 850.
För styrning av enkla system eller
system med låg effekt rekommenderas
en termostat med marktemperaturgivare. Termostaten DEVIreg™ 330 (5–45
°C) med DIN-skena rekommenderas
som standardlösning. Den kan även
användas på den vägg-/rörmonterade
DEVIreg™ 610, IP44. Som ett alternativ
för styrning av mindre ytor nära privata
bostäder osv. kan man använda den
väggmonterade rumstermostaten
DEVIreg™ 130.
Alla termostater som nämns ovan är
försedda med en ledningstemperaturgivare – NTC 15 kOhm vid 25 °C, 3 m.
För styrning av is- och snösmältningssystem, särskilt sådana med hög effekt,
är den bästa lösningen regulatorn/styrenheten DEVIreg™ 850 med inbyggda
fuktighetsgivare för mark och tak samt
temperaturgivare.
DEVIreg™ 850 är en styrenhet för två
zoner till vilken upp till fyra givare kan
anslutas, så att man därigenom får
maximal kontroll över sitt värmesystem för utomhusbruk. Jämfört med installationer med vanlig marktemperaturmätning möjliggör denna regulator
en minskning av energikostnaderna
med upp till 30–40 %.

Styrning
Is- och snösmältningssystem fungerar på olika sätt och kräver olika typer
av termostater/regulatorer.

Kabeldiameter – 7 mm.
Kablarna är tillgängliga för strömförsörjning på 400 V.
Kablarnas linjära effekt är 30 W/m (400
V). Tillgängliga längder: 8,5–215 m.

Termostater och regulatorer i DEVIreg™-serien är utrustade med en
uppsättning styrfunktioner för alla
typer av värmesystem för is- och
snösmältning.
På dem kan man även montera externa givare för mätning av marktemperatur och kontroll av fuktighetsförhållanden.

DEVIreg™ 330 (5–45 °C) med ledningsgivare
i set

DEVIreg™ 850 med markgivare
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Produkter – allmän översikt gällande is- och snösmältning för asfaltstillämpningar
Produkt

Alternativ

Beskrivning

DEVIasphalt™
Resistiv värmekabel

DEVIasphalt™ 30T
400 V-program

Dubbelledare, 100 % skärmad, UV-stabiliserad, svart, kortvarig
kontakt med 240 °C tillåtet, 30 W/m (400 V).
DIN IEC 60800:2009 M2, EN 62395-1:2006

DEVIasphalt™
Resistiv värmematta

DEVIasphalt™ 300T
230 V- och 400
V-program

Dubbelledare, 100 % skärmad, UV-stabiliserad, svart, kortvarig
kontakt med 240 °C tillåtet, 300 W/m (230 V/400 V).
DIN IEC 60800:2009 M2, EN 62395-1:2006

Fixering

DEVIfast™ metall

25 m-förpackning: galvaniserad metall, avstånd på 2,5 cm.

DEVIreg™
regulator

DEVIreg™ 850

Anslutning till fukt- och temperaturgivare för mark och tak, max.
4 givare, 2 zoner, 2 x 15 A, PSU 24 V, DIN-skena

Fukt- och
temperaturgivare

Markgivare
för DEVIreg™ 850

Ø 93 x 98 mm, IP67, 15 m anslutningskabel 4 x 1 mm²

Tillbehör

PSU 24 V
för DEVIreg™ 850

Extra PSU för DEVIreg™ 850 med 3–4 givare

DEVIreg™
Termostat

DEVIreg™ 330 (5–45 °C)

5–45 °C, 16 A, IP20, med ledningsgivare, 3 m, DIN-skena

DEVIreg™
Termostat

DEVIreg™ 610

-30–+50 °C, 10 A, IP44, med ledningsgivare, 3 m, installation på
vägg/i rör

DEVIreg™
Rumstermostat

DEVIreg™ 130

5–45 °C, 16 A, IP30, med ledningsgivare, 3 m, installation på vägg
i rum

Temperaturgivare

10 m, PVC

Ledningsgivare, Ø 8 mm, IP65, NTC 15 kOhm vid 25 °C

Mer information finns i DEVIs katalog.
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4. Systemkonstruktion
Följande stycken innehåller uppskattningar hämtade från Energi och Miljötekniska Föreningens tillämpningshandbok och historiska väderdata.
Bilder ska endast användas som
referenser och uppgifterna i dem kan
variera beroende på ytans storlek, vindhastigheten och markkonstruktionen.

Den installerade effekten (i W/m²) för
asfaltsytor är exakt densamma som
för andra is- och snösmältningsinstallationer. Mer information om prestanda i is- och snösmältningssystem,
samt om styrning, finns i handböcker
för utomhustillämpningar.

När is- och snösmältningssystem
installeras kan man även behöva
installera någon form av dränage
för smältvattnet vid nederkanten av
sluttningar, vid gångvägar osv. Dränagesystemet ska även det ha skydd
mot isbildning.

4.1 Effekt

En utvärdering av den specifika effekten för is- och snösmältningssystem
kan göras baserat på diagrammet
eller liknande dokument.
Till exempel beskrivs värmeförlust
beroende på vindhastighet och
temperaturskillnader mellan ytan och
omgivningsluften i Energi och Miljötekniska Föreningens tillämpningshandbok från 2003 (se bild 3).
Till exempel: vid medelhårda väderförhållanden och en vindhastighet på
6 m/s, om man väljer ΔT = 10 K (från
-3 K till +7 K), så är värmeförlustvärdet cirka 230 W/m² (märkt med den
röda streckade linjen i bild 3).
Med andra ord: för att värma en yta
upp till 10 grader krävs 230 W/m²
eller 230/10 = 23 W/(m²·K).
Allt som allt krävs, vid medelhårda
vinterväderförhållanden, en strömstyrka på cirka 23 watt för att värma
upp en utomhusyta på 1 m² till 1 °С.
Den beräknade värmeväxlingskoefficienten för utomhusytor är cirka 23
W/(m²·K) (ibland benämnd som αout
– ”alpha out”).
Som ett exempel finns en annan beräkning av typiska värmebelastningar
för snösmältning i IEC 62395-2 (se
tabell 1).

Ingen bakåtförlust, ytbredd 6 m och 50 % molntäcke
Yttemp. - 3 °C och 70 % relativ luftfuktighet
Värmeförlust [W/m²]

Hur hög värme som krävs för snösmältning beror på följande huvudsakliga faktorer:
• Väderuppgifter (min. temperatur,
max. snöfallshastighet, vindhastighet, luftfuktighet, höjd över havet)
• Projektdetaljer (material, typ av
underlag, mått, isolering)
• Elektriska data (spänning, ström,
styrningskrav)
• Förväntade systemprestanda
• Säkerhetsfaktor
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Temperaturskillnader [K] mellan yta och omgivning
Bild 3. Vind- och temperaturberoende värmeförlust

Tillämpningens kritikalitet
Väderförhållanden

Maximal, exempelvis högt
belägna öppna platser, ingångar till akutmottagningar
och helikopterplattor

Minimal, exempelvis privata
gångbanor och uppfarter

Måttlig, exempelvis offentliga gångbanor och uppfarter

Milda

150 till 250

250 till 350

300 till 400

Hårda

200 till 300

300 till 400

350 till 500

Mycket hårda

250 till 350

400 till 550

450 till 750

W/m²

Tabell 1. IEC62395-2. Typiska värmebelastningar vid snösmältning

De värden i tabell 1 som underskrider
250 W/m² ska endast användas under
vissa omständigheter, exempelvis i
länder med varmt klimat eller i fall
där det är tekniskt möjligt. Låga effekter, omkring 150-200 W/m², räcker
oftast inte för snö- och issmältning.
För is- och snösmältningssystem
rekommenderas följande effekter:
• minst – 250 W/m²
• optimalt – 350 W/m²
Effekten för is- och snösmältningssystem ska efterleva lokala standarder
och föreskrifter.

Lägg till 100 W/m²:
• för var 1 000:e meter över havet
• om den uppvärmda ytan är en
fristående konstruktion utan
isolering
• om den lokala, genomsnittliga
vindhastigheten är
• >6 m/s
• om ett mer effektivt system
behövs
• om det snöar och temperaturen är
lägre än -10 °C
Obs! Vi rekommenderar att man
använder högsta möjliga effekt för isoch snösmältningssystem.
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Minimitemperatur för
smältning

Effekt,
W/m²

Huvuduppgiften för ett is- och
snösmältningssystem är att smälta,
dvs. att upprätthålla en temperatur
på +3 °C vid ytan. Olika effekter
kräver olika minimitemperaturer
för smältning av is och snö. I tabell
2 visas några olika effekter (W/
m²) och vid vilka temperaturer
systemet garanterat klarar att smälta
is och snö, det vill säga klarar att
upprätthålla en temperatur på +3 °С
vid ytan.

Min. lufttemperatur
för +3 °C vid ytan
(αout = 23 W/(m²·K))

250

-8 °C

300

-10 °C

350

-12 °C

400

-14 °C

550

-21 °C

Tabell 2. Minsta lufttemperatur för smältning
vid några olika effekter. ΔT yta-luft
beräknas genom att effekten divideras med
värmeväxlingskoefficienten 23 W/(m²·K).

Till exempel: om den installerade
effekten är 250 W/m² kan
värmesystemet smälta is och snö vid
en lufttemperatur på som lägst -8 °C
(ΔT = 250/23 ≈ 11 °C).
Men om omgivningsluftens
temperatur är tex -12 °C blir
yttemperaturen -1 °C, med ΔT = -11
°C vid en effekt på 250 W/m². Det
innebär att systemet använder ström
för att värma upp ytan, men inte
smälter någon is eller snö alls.

4.2 Isolering
För fristående konstruktioner som
ramper, broar osv. innebär termisk
isolering en viktig fördel. Man bör
även överväga att isolera konstruktionens exponerade sidor.

Asfalt, ett eller flera lager
Skyddande lager av sand/betong
DEVIasphalt™ värmekabel
DEVIfast™ fästband eller nätmaterial
för kabeln

I detta exempel exponeras en 6 meter bred bro för snö vid en lufttemperatur på -3 °C och en korsvind på
4,5 m/s. De beräknade ungefärliga
värmeförlusterna nedåt visas i tabellen nedan.
Isoleringstjocklek

Värmeförlust
nedåt, %

Ingen isolering

36

20 mm

23

50 mm

15

100 mm

9

Isolering
Fristående konstruktion
Omgivnings-/lufttemperatur

4.3 C-C-avstånd och motsvarande effekt (W/m²)
C-C avstånd är centre-to-centreavståndet mellan kablarna (kallas
ibland ”installationssteg”).

С-С

C-C-avståndet och den motsvarande
effekten i W/m² kan beräknas med
hjälp av nedanstående formler (se
även tillämpningshandboken för
golvvärmesystem med kablar):
C-C [cm] =

Area [m²]
· 100 cm
Kabellängd [m]

DEVIasphalt™-kabelns effekt vid vissa
C-C-avstånd visas i tabellen:

C-C-avstånd,
cm

eller

С-С

OBS! Värmekabelns
böjningsdiameter måste vara minst 6
gånger kabeldiametern.
10

C-C [cm] =

Kabeleffekt [W/m]
· 100 cm
Värmedensitet [W/m²]

Värmedensitet, W/
m2 (400 V)
DEVIasphalt™ 30T

5

600

6

500

7

429

7,5

400

8

375

9

333

10

300
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4.3 Installationsmetod för asfaltstillämpningar
Värmekablar inbäddade direkt i asfalt
Markområden som parkeringsplatser
Asfalt, 2 lager
DEVIasphalt™-kablar eller
DEVIasphalt™-mattor
Kabeln fäst med DEVIfast™ eller fäst
vid ett nätmaterial
Undre stöd eller krossad sten

Värmekablar inbäddade i ett skyddande lager under asfalt
Markområden som uppfarter, gångvägar och trottoarer
Asfaltsbetong
Betong eller sand
DEVIasphalt™-kablar eller
DEVIasphalt™-mattor
Kabeln fäst med DEVIfast™ eller fäst
vid ett nätmaterial
Undre stöd eller krossad sten

4.4 Styrning
Is- och snösmältningssystem fungerar på olika sätt och kräver olika typer
av termostater. Sortimentet av styrenheter är utformat för externa system
och omfattar bland annat följande
produkter:
• termostater med temperaturgivare
– DEVIreg™ 330 (5–45 °C), DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 130
• regulator med inbyggda temperatur- och fuktgivare – DEVIreg™ 850.
För styrning av enkla system eller
system med låg effekt (upp till ca 5 kW)
rekommenderas en termostat med
temperaturgivare. Givaren installeras vanligtvis i ett metallrör intill en
värmekabel (”i marken”). Termostaten
DEVIreg™ 330 (5–45 °C) med DIN-skena
rekommenderas som standardlösning.
Man kan även använda den vägg-/rörmonterade DEVIreg™ 610, IP44.
Som ett alternativ, för styrning av
mindre ytor nära privata bostäder
osv., kan man använda den vägg-

monterade rumstermostaten
DEVIreg™ 130. Var noga med var du
placerar termostaten eftersom den är
en rumstermostat med skyddsklass
IP20.
Alla termostater är försedda med en
ledningstemperaturgivare – NTC 15
kOhm vid 25 °C, 3 m.
Givarens kabel måste vara av lämplig
längd så att temperaturmätningar
kan göras vid rätt punkt – man bör
använda en standardlängd för givare,
t.ex. 10 meter, men givarkabeln kan
även anpassas till valfri längd i förhållande till en kabelstorlek på minst 0,5
mm².
För styrning av is- och snösmältningssystem rekommenderas regulatorn/
styrenheten DEVIreg™ 850 med inbyggda temperatur- och fuktighetsgivare. Vi rekommenderar denna typ
av regulator för installationer med en
effektkapacitet som överskrider 5 kW
eller för alla typer av mindre installationer där optimal effektanvändning
är att föredra.

DEVIreg™ 850 är en styrenhet för två
zoner (A och B) till vilken man kan
ansluta fyra integrerade fukt- och
temperaturgivare för mark och tak för
att på så sätt maximera styrningen av
värmesystemet.

A

B

B

Markgivaren har en kabel på 15 meter för anslutning till regulatorn.
Jämfört med installationer med
vanlig marktemperaturmätning möjliggör denna regulator en minskning
av energikostnaderna med upp till
30–40 %.
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5. Installation
5.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

!
Kapa aldrig och korta aldrig av
värmeelementet.
• Om värmeelementet kapas gäller
inte garantin.
• Ej strömförande ledningar kan
kortas av för att passa dina behov.
Värmekablarna måste alltid
installeras enligt lokala byggregler
och elsäkerhetsregler, samt
enligt riktlinjer i relevanta
installationsanvisningar och i den här
installationshandboken.
• Alla andra installationsmetoder
kan utgöra en säkerhetsrisk.
Dessutom blir garantin ogiltig.
• Kontrollera att värmekabel, kalla
ledningar, kopplingsdosor och
andra elektriska komponenter inte
kommer i kontakt med kemikalier
eller lättantändliga material under
eller efter installationen.

Enheterna måste alltid kopplas in
med fast anslutning av en behörig
elinstallatör.
• Stäng av all ström före installation
och underhåll.
• Anslutningen till elnätet måste ske
så att den inte är direkt åtkomlig
för slutanvändaren.
• Varje värmekabelskärm måste
vara jordad i enligt med lokala
elsäkerhetsregler och ansluten till
en jordfelsbrytare (RCD).
• Den rekommenderade RCDtröskeln är 30 mA, men kan
vara upp till 300 mA om
kapacitansläckström kan leda till
utlöst jordfelsbrytare.
• Värmeelement måste anslutas via
en allpolig brytare.
• Värmekabeln måste vara utrustad
med en säkring eller kretsbrytare
av rätt storlek, t.ex. 10/13 A för en
kall ledning på 1,5 mm² och 16/20
A för en kall ledning på 2,5 mm².

När ett värmeelement används måste
• detta göras tydligt genom att
man fäster varningsskyltar eller
markeringar på elanslutningarna
och/eller frekvent längs
elledningen på ett synligt sätt
• detta anges i den elektriska
dokumentationen efter
installationen
Överskrid aldrig den maximala
värmedensitet (W/m2 eller W/m) som
gäller för den aktuella tillämpningen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

1
2

T

RCD
I≤30 mA

3
5

6
TS

7
12

9

8
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Säkring
RCD
Allpolig brytare
Termostat
Installationsrör
Termostat
Ändhylsa
Kabelskärmning
Värmekabel

5.1.1 Vid installation:

Förbered installationsplatsen
ordentligt genom att ta bort vassa
föremål, smuts, jord, osv.

Mät det ohmska motståndet och
isoleringsmotståndet som minst före,
under och efter installationen.

Installera inte värmekablar under
väggar eller fasta hinder. Minst 6 cm
utrymme krävs.
Håll värmekablarna borta från
isoleringsmaterial, andra värmekällor
och expansionsskarvar.

Värmekablarna får inte komma i
kontakt med varandra eller korsa
varandra, och måste vara jämnt
fördelade över ytorna.

Värmekablarna och i synnerhet
anslutningarna måste skyddas från
påfrestningar och förslitning.

Värmekabeln bör temperaturregleras
och får inte användas i
installationer utomhus där
omgivningstemperaturen är högre
än 10 °C.

Gör en ritning av installationen
som visar
•
placering av enheten
•
kalla ledningar och anslutningar
•
kopplingsdosa/kabelinfästning (i
förekommande fall)
•
givare
•
anslutningsbox
•
termostat/regulator

Observera följande:
•
Följ alla säkerhetsriktlinjer.
•
Observera det korrekta C-Cavståndet och avståndet mellan
mattor.
•
Var uppmärksam på rätt
installationsdjup och möjligt
mekaniskt skydd av kalla
ledningar i enlighet med lokala
föreskrifter.
•
Om du installerar fler än ett
värmeelement får dessa element
inte seriekopplas, utan alla kalla
ledningar måste dras parallellt till
kopplingsdosan.
•
För enskilda ledarkablar måste
båda de kalla ledningarna
anslutas till kopplingsdosan.

5.1.2 Planera installationen

Spara ritningen
•
Felsökning och reparationer
blir mycket enklare om man
känner till exakt var de här
komponenterna sitter.
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5.2 Installation
5.2.1 Förberedelse av
installationsområdet

• Det ohmska motståndet måste
vara inom -5 till +10 % av det
angivna värdet.
• Isoleringsmotståndet bör vara > 20
MΩ efter en minut vid minst 500
V DC.

Ta bort alla spår av den gamla
installationen, om det finns en sådan.
• Kontrollera att installationsytan är
jämn, stabil, torr och ren.
• Fyll vid behov i sprickor runt rör,
dränering och väggar.
• Det får inte förekomma vassa
kanter, smuts eller främmande
föremål.
5.2.2 Installation av värmeelement

5.2.3 Installationssammanfattning

Förbered installationsytan med
DEVIflex™-fästtillbehör och/eller
armeringsnät.
Följ alla instruktioner och riktlinjer i
avsnittet om allmän säkerhet och i
relevanta installationsanvisningar.
Värmeelement
• Placera värmeelementet så att det
befinner sig inom minst halva C-Cavståndet från alla hinder.
• Värmeelement måste alltid ha god
kontakt med värmeledaren (t.ex.
betong).
• När du använder värmemattor
ska du fästa dem i marken. Vissa
mattor är försedda med en
limtäckt yta som fäster bra vid en
rengjord yta som förbehandlats
med primer.

Lägg ned en givarkanal på Ø 16-20
mm. Kanalen ska vara gjord av ett
värmetåligt material, t.ex. metall.
Fäst givarkanalen för markgivaren
DEVIreg™ 850, om en sådan används.
Placera kalla ledningar och
anslutningar på en torr plats. Täta alla
genomföringar i väggar och liknande
strukturer. Fäst tejp med texten
”Varning” ovanför kalla ledningar.

Vi rekommenderar inte installation
av värmeelement om temperaturen
understiger -5 °C.
Värmekablarna kan bli stela vid låga
temperaturer. Anslut kabeln/mattan
till elnätet under en kort tid (några
minuter). Kabeln eller mattan måste
rullas ut under denna process!
Mätning av motstånd
Mätning, verifiering och registrering
av värmeenhetsmotstånd vid
installation.
• Efter uppackning
• När värmeenheterna har fästs
• När installationen är slutförd
Om det ohmska motståndet
och isoleringsmotståndet inte
överensstämmer med det som
står på etiketten på produkten och
produktens transportlåda måste
elementet bytas ut.
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Efter att du har lagt ut plattor och
hällt ut cement/asfalt ska givare och
externa givarkablar installeras enligt
givarhandboken.
Värmemattor
• Rulla alltid ut värmemattorna med
värmekablarna uppåt.
• När värmemattan når områdets
kanter skär du av nätet/fodret och
vänder mattan innan du rullar ut
den
Förlänga kalla ledningar
• Undvik att förlänga kalla ledningar,
om det är möjligt. Dra kalla
ledningar till kopplingsdosor eller
kabelinfästningar.
• Var medveten om effektförlusten
i de förlängda kalla ledningarna
i enlighet med lokala föreskrifter
och regler gällande kabeldragning.

Termostaten/regulatorn DEVIreg™
måste driftsättas på det sätt som
beskrivs i installationshandboken och
justeras i enlighet med lokala villkor
när det gäller fabriksinställningar.
Inför varje säsong ska du kontrollera
om det finns några fel i reglercentralen, på termostaten eller på givarna.
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5.3 Försiktighetsåtgärder
Var noga med att avlägsna eventuella
stenar och vassa kanter från ytan.

Tänk på att kabeln alltid måste vara
helt inbäddad i asfalten så att inga
luftfickor uppstår.

5.3.1 Viktigt
Alla elektriska anslutningar måste
utföras av en behörig elektriker enligt
lokala föreskrifter.
Installation i gjutasfalt
Använd endast en helt inbäddad
DEVIasphalt™-kabel.
Gjutasfalten ska vara nedkyld till max.
240 °C

Skydda värmekablarna genom att
inte använda rakor, spadar, vibratorer
och valsar mer än nödvändigt.

Det andra asfaltslagret ska läggas
med en trumma/vals med en
belastning på max. 500 kg.
Det är inte tillåtet att köra direkt
ovanpå kablarna med tunga lastbilar
eller asfaltsmaskiner, eftersom kabeln
endast är konstruerad för en maximal
mekanisk belastning på 2 000 N.
Därför skulle kabeln skadas
omedelbart om den utsätts för högre
belastning.

Undvik att stödja skottkärran direkt
mot kablarna när du tippar den.
Fäst kablarna i underlaget med små
mellanrum för att säkerställa att
kabeln hålls på plats.

Installation i vägasfalt/
asfaltsbetong
Första lagret – 3 cm handrullad
asfaltsbetong (max. 8 mm
stenstorlek), i förväg nedkyld till max.
80 °C (utan vibrator).
Lägg det andra lagret med hjälp av en
trumma på max. 500 kg
(utan vibrator).
Tänk på följande vid förlängning
av kalla ledningar:
• Potentialförlusten är max. 5 %
längs den kalla kabelns hela längd
• Att läckströmmen för hela
installationen är mindre än 1/3 av
jordfelsbrytarens tröskelvärde
Termostatreglering av
marktemperaturen är obligatoriskt.

Vi rekommenderar att man ansluter
ett ljudsignallarm eller annan typ
av larmenhet till kablarna om något
trots vidtagna försiktighetsåtgärder
skulle inträffa i samband med
installationen och en kabel skulle
skadas. På så vis kan man snabbt
upptäcka felet och lösa det så snart
som möjligt, till så låg kostnad som
möjligt.
Säkerställ att alla kablar är vända mot
de elskåp där de ska anslutas.
Häll på asfalten i måttlig hastighet så
att värmekabeln inte rör sig.
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ASFALTSBELAGD GÅNGVÄG
Wien, Österrike
Man behöver ett
snösmältningssystem som kan smälta
bort snö och is från en 2 x 10 meter
stor gångväg med trottoarplattor på
sand.

Den lokala
konstruktionstemperaturen är -15 °C.
Värmedensiteten är 300 W/m2
Pvärme = 300 • (2 • 10) = 6 000 W.
DEVIasphalt™ 30T, 6 470 W, 215 m, 230 V
väljs med ett C-C-avstånd på 10 cm.

Alternativt kan en yta på 21,5 m²
värmas upp.
Det går också att välja två mattor av
typen DEVIasphalt™ 300T, 3 285 W, 0,5
x 22 m, 230 V.

VÄGPROJEKT
Ankara, Turkiet.
Ett is- och snösmältningssystem
installeras i den 2,8 km långa nya
vägen som är en del av ett urbant
omvandlingsprojekt i norra Ankara
(North Ankara Urban Transformation
Project).

Intelligent solutions
with lasting effect
Besök devi.se

2 800 m, av vilka 600 m utgörs av en
bro.
245 km värmekablar med en total
effekt på 6,7 MW.

Värmekablar kommer att installeras
som däckmarkeringar med 50 cm
mellanrum på en sexfilig väg. Den
totala tillämpningsytan är 16 800 m².
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