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Această secţiune va ghidează într-o scurtă introducere a termenilor folosiţi în manual

tip de suprafaţă
tip de senzor
dispozitiv de reglare
zone de control

în final veţi putea desemna un număr de senzori zonelor de control selectate

1.1 Tipuri de senzori şi funcţii
Identificaţi tipurile de suprafaţă pregătită pentru sistemul DEVI de topire a gheţii şi zăpezii, 
privind la fig de mai jos:
 1   Pasarele şi zonele de parcare 

2   Trepte şi scări
3   Acoperişuri şi marginile acoperişurilor
4   Jgheaburi şi burlane 

Pentru sectoarele de sol ca 1 şi 
2 aveţi unul sau mai mulţi 
senzori de sol 

Pentru 
sectoarele de 
acoperiş ca 3 
şi 4 aveţi unul 
sau mai mulţi 
senzori de acoperiş 

Senzorii de sol si de acoperiş măsoară două lucruri pe suprafaţa senzorului 

-   temperatura
-   umezeala din gheaţă, zăpadă, brumă sau ploaie

Aceste măsurători sunt setate la Devireg 850, şi decid cum ar trebui să 
controleze sistemul de topire a gheţii şi zăpezii zonele încălzite 

Detalii despre setarea dispozitivului de reglare pot fi găsite în manualul de 
instalare Devireg 850 

1 Senzori şi zone de control
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1.2 Zone de control
Un Devireg 850 şi până la 4 senzori pot controla o suprafaţă ca pe o zona singulară, dar pot de 
asemenea controla mai multe suprafeţe ca fiind două zone de control separate 

2 zone de control constau în minim 2 elemente de încălzire + 2-4 senzori şi pot fi:
zone combinate = când aveţi atât un acoperiş cât şi o suprafaţă de sol
zone duale = ex  Dacă treptele ar trebui să aibă performanţe mai bune decât o pasarelă

Dacă sursa de curent este limitată, atât zonele combinate cât şi cele duale va oferă posibilitatea 
de a alege în funcţie de priorităţi în ce zonă să se acţioneze mai întâi  

Un Devireg 850 şi până la 4 senzori vă dau posibilitatea următoarelor opţiuni de control:

Tip de zonă

Zonă unică de sol 1-4 într-o singură zonă

Zonă unică de 
acoperiş

1-4 într-o singură zonă

Zone combinate 1-3 într-o singură zonă 
de sol

1-3 într-o singură zonă de 
acoperiş

Zone de sol duale 2-4 despărţite în două 
zone

Zone de acoperiş 
duale

2-4 despărţite în două zone

1 Senzori şi zone de control

Maxim 4 
senzori în 
toate
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1.3 Senzori desemnaţi zonelor de control
Există câteva motive bune pentru a avea 2 sau mai mulţi senzori într-o zonă de control 

- Un grad mai mare de acurateţe a detectarii, ceea ce e relevant pentru suprafeţe mai mari, 
mai complexe sau mai ocupate de acoperiş şi sol 

-         Sistem de sol mai rapid cu aproximativ o oră, deoarece un senzor măsoară temperatura 
terenului şi altul măsoară umezeala în timp ce un singur senzor trebuie să comute între 
măsurători de temperatură şi de umezeală 

Acum hotărâţi cum ar trebui sã funcţioneze sistemul de topire a gheţii şi zăpezii şi desemnaţi 
senzorii la zonele de control  Pentru orice întrebare consultaţi proiectantul de sistem 

1 Senzori şi zone de control

Trasaţi cercuri în 
jurul tipului de zonă 
şi 1-4 senzori

Zonă singulară de 
sol

x         1       2       3       4 

Zonă singulară de 
acoperiş

x         1       2       3       4 

Zone combinate x         1       2       3               1       2       3       

Zonă duală de sol x                   2       3       4 

Zonă duală de 
acoperiş

x                  2       3       4 

Maxim 4 
senzori în 
toate
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În acest moment trebuie să fi identificat şi să fi atribuit senzorii la zonele de control specificate în 
secţiunea 1 

Şi în acestă secţiune veţi fi ghidaţi printr-o instalare şi amplasare corectă a senzorilor 
Pentru amplasarea şi instalarea senzorilor de sol vezi secţiunea 2 1 
Pentru amplasarea şi instalarea senzorilor de acoperiş vezi secţiunea 2 2 

2.1 Amplasarea senzorilor de sol
Amplasarea senzorilor de sol în locuri potrivite este foarte importantă pentru performanţa 
sistemului de topire a gheţii şi zăpezii  Locul potrivit trebuie să îndeplinească anumite caracteris-
tici, dintre care cele mai importante sunt cele 2 de mai jos:

Senzorii trebuie aşezaţi la minim un metru în interiorul perimetrului zonei încălzite.
Senzorii nu trebuie acoperiţi şi trebuie evitată expunerea lor la zăpadă şi ploaie.

Aceasta include noroi şi în special frunze în streaşini.

2.1.1. Amplasarea primului senzor de sol într-o zonă
Găsiţi pe cineva care cunoaşte zona şi puneţi-l să descrie funcţionalitatea şi condiţiile meteoro-
logice ale zonei 
Primul senzor de sol dintr-o zonă trebuie să fie acum amplasat acolo unde apare prima zăpadă  
Locul potrivit poate fi găsit urmând paşii de mai jos 

 a)  Acolo unde zona de încălzire este în umbră toată ziua  De exemplu, căutaţi alge 
 b)  Acolo unde, de exemplu, un scut de zăpadă face ca zăpada să se adune
 c)  Acolo unde este cel mai mare trafic de pantofi şi de roţi de maşină 

Dacă aveţi un sistem de zonă duală, primul senzor al celeilalte zone trebui să fie amplasat ur-
mând aceiaşi paşi ca şi mai sus 

2.1.2 Amplasarea următorilor senzori de sol într-o zonă
Următorii senzori de sol dintr-o zonă trebuie amplasaţi acolo unde suprafaţa se usucă ultima. 
Locul adecvat poate fi găsit urmând paşii următori 

 d)  acolo unde suprafaţa ¬încălzită este ¬în umbră
 e)  unde apa care s-a topit se acumulează ex  datorită gropilor din suprafaţă
 f)  astfel că întreaga zonă este acoperită, dar senzorii să fie la min  1 metru unul de altul

Dacă există dubii în ceea ce priveşte locul adecvat, pregătiţi un al doilea loc pentru a-l folosi mai 
târziu 

2 Amplasarea şi instalarea senzorilor
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2 Amplasarea şi instalarea senzorilor

2.1.3 Exemplu de senzori de sol
În acest exemplu secţiunea unei trepte inferioare 
(1), o platformă pietonală (2) o secţiune a unei 
trepte superioare (3) este încălzită  În funcţie de 
numărul de zone şi de acurateţea detectării, se 
instalează 2-3 senzori de sol 

Senzorul nr.1 este cel mai important deoarece 
este amplasat acolo unde este posibil ca zăpada 
să apară prima dată datorită umbrei şi acumulării 
zăpezii şi pentru că locul este intens circulat de 
către pietoni 

Senzorul nr. 2 este de asemenea important 
deoarece platforma face subiectul bălţilor de apă  
Aici locul umbrit se va usca ultimul  Dacă sursa de 
curent este limitată, platforma poate avea prioritate 
scăzută într-un sistem de zone dual 

Senzorul nr.3 este relevant dacă este necesară o detectare mai 
amănunţită a siguranţei, adiţional  la senzorul nr  1  Poate fi pregătit 
pentru o instalare ulterioară 

2.1.4 Extensia cablului senzorului de sol
Senzorul de sol este făcut din două părţi, o parte de senzor cu un 
cablu al senzorului şi un tub al senzorului 

Un cablu de 15 m este furnizat alături de senzor  Aproximativ 0,5 m  din acest cablu trebuie 
înfăşurat în interiorul tubului la capătul inferior al acestuia, lăsând 14,5 metri pentru a fi conectaţi 
la dispozitivul de control Devireg 850 

Dacă locul adecvat este localizat în afara razei de acţiune, poate fi necesară o extensie a cablu-
lui de alimentare  Această extensie a cablului senzorului trebuie să fie un cablu cu 4 fire cu un 
diametru care să fie în concordanţă cu tabelul din anexa A – Extensia cablului senzorului 

Observaţi fiecare culoare nouă a celor 4 extensii ale cablului de alimentare 
(alb, alb, roşu şi negru)

Senzorii zonelor duale: NU alăturaţi extensiile cablurilor de alimentare din zone separate.

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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2 Amplasarea şi instalarea senzorilor

2.2 Instalarea senzorilor de sol
Până în acest moment trebuie să fi ales locurile potrivite pentru senzorii de sol şi dacă este 
necesar, trebuie să fi extins cablul de alimentare aşa cum este descris în secţiunea 2 1 

Senzorul de sol poate fi instalat acum în timpul construcţiei actuale şi conectat ulterior  
Următoarele se aplică pentru toate tipurile de instalaţii 

 a) baza ce se afla sub tubul senzorului trebuie să fie tare, ex  o placă de beton sau   
 ceva asemănător, pentru a ne asigura că senzorul nu este împins în sol dacă de ex   un

   camion trece peste el  Tubul este realizat pentru a fi montat deasupra unei plăci uti  
 lizând cele două piuliţe din tub 

 b)  amplasaţi tubul senzorului între cablurile de încălzire la o distanţă minimă de 1 cm 

 c) tubul senzorului trebuie astfel poziţionat încât să fie una cu terenul
   înconjurător iar partea de senzor trebuie poziţionată astfel încât partea  

 metalică a senzorului să fie orizontală 

 d)  amplasează un tub copex pentru cablul de senzor între tubul sezorului
   şi dispozitivul de control Devireg 850 

illustration 6.1.1.3

Tubul de instalare

illustration 2

illustration_a_b_c

m
in  1

 cm m
in  1 m

Cutia de asamblare

Cablul de alimentare
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2 Amplasarea şi instalarea senzorilor

Instalarea în asfalt:
Temperatura în jurul părţii de senzor şi tubul senzorului nu trebuie să depăşească 80°C.  

un nit de lemn sau ceva asemănător trebuie să înlocuiască senzorul în timp ce asfaltul este 
turnat şi răcit.

Conductorul trebuie să fie un tub de metal rezistent la temperaturi înalte.

 e)  asiguraţi-vă ca tubul senzorului este  închis 
  cu capacul furnizat înainte de turnarea 
  betonului sau înainte de aşezarea 
  cărămizilor  Asiguraţi-vă că golurile 
  de aer sunt umplute cu ciment 

 f)  înfăşuraţi aproximativ 0,5 m din
  cablul senzorului în interiorul tubului  
  Dacă trebuie extins cablul, vezi 
  secţiunea 2 1 4

 g)  amplasaţi partea de senzor în
  interiorul tubului senzorului până 
  când este dispus orizontal cu marginea
  tubului senzorului şi este aşezat pe garnitura
  din interiorul tubului 

 h)  partea de senzor poate fi verificată folosind cele două găuri din jurul marginii tubului
  senzorului  Extensiile din exteriorul părţii de senzor corespund găurilor din tubul 
  senzorului 

illustration 6.1.1.3

Ţeava de instalare cu cablul senzorului

NU E BINE! E BINE!
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2.3 Amplasarea senzorilor de acoperiş
Amplasarea senzorilor de acoperiş în locurile adecvate este foarte importantă pentru 
performanţele sistemului de topire a gheţii şi zăpezii  Locul adecvat trebuie să îndeplinească 
câteva cerinţe, din care cele 2 de mai jos sunt cele mai importante 

Senzorii trebuie aşezaţi la minim un metru în interiorul perimetrului zonei încălzite.
Senzorii nu trebuie acoperiţi şi trebuie evitată expunerea lor la zăpadă şi ploaie.

Aceasta include noroi şi în special frunze în streşini.

2.3.1 Amplasarea primului senzor într-o zonă
Găsiţi pe cineva care cunoaşte suprafaţa şi puneţi-l să descrie funcţionalitatea şi condiţiile meteo-
rologice ale zonei 
Primul senzor de acoperiş nu trebuie amplasat acolo unde zăpada şi gheaţa cauzează majori-
tatea problemelor. Locul adecvat poate fi găsit urmând paşii următori 

a)     acolo unde suprafaţa încălzită este în umbră sau orientată către nord/vest
b)     în jgheabul principal aproape de principalul burlan

Dacă aveţi un sistem de zone duale, primul senzor pentru cealaltă zonă trebuie amplasat urmând 
aceeaşi paşi de mai sus 

2.3.2 Amplasarea următorilor senzori de acoperiş  într-o zonă
Următorii senzori de acoperiş dintr-o zonă trebuie amplasaţi acolo unde suprafaţa se usucă 
ultima dată  Locul adecvat poate fi găsit urmând paşii următori 

c)      Acolo unde zăpada alunecă de ex  datorită îmbinărilor acoperişului sau scurgerilor în dolie 
d)      În alte jgheaburi, aproape de burlan 
e)      Astfel încât întreaga zonă este acoperită, dar la cel puţin 1 metru de alţi senzori

Dacă există dubii în ceea ce priveşte locul adecvat, pregătiţi un al doilea loc pentru a-l folosi mai 
târziu 

2.3.3 Plăcuţe de ghidare 
Dacă suprafaţa acoperişului este orientată către sud şi înclin-
area este abruptă poate fi expusă unor radiaţii intense 
În acest caz ar putea fi necesară instalarea plăcuţelor de 
ghidare deasupra senzorului, astfel încât apa ce se topeşte şi 
se scurge de pe acoperiş să atingă senzorul de acoperiş 

Dacă există dubii în ceea ce priveşte locul adecvat, pregătiţi 
un al doilea loc pentru a-l folosi mai târziu 

2 Amplasarea şi instalarea senzorilor

Placuţă de ghidare
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2.3.4 Exemple de senzori de acoperiş.
În acest exemplu un acoperiş cu diferite ferestre de fronton este încălzit  Depinzând de numărul 
de zone şi securitatea necesară este relevant să instalaţi 2-3 senzori de acoperiş 

Senzorul nr.1 este amplasat într-un spaţiu 
umbrit al părţii frontale  Este cel mai important 
deoarece toată apa se va scurge pe acolo până 
ce streaşina va fi uscată  Cum şi zăpada este 
posibil să se scurgă pe aici, acesta va fi ultimul 
loc care se va usca 

Senzorul nr.2 este de asemenea important 
deoarece acoperişul umbrit al ferestrei de 
fronton este mai plat, ceea ce ar putea cauza 
alunecări ale zăpezii pe acoperişul uscat  
Ferestrele de fronton pot fi zonele cu prioritate 

mica ale sistemului de zone duale 

Senzorul nr.3 este relevant dacă este necesară o detectare mai amănunţită a siguranţei  Pot fi 
ambele amplasate lângă burlan sau lângă scurgeri   Acesta poate fi un senzor adiţional atât pen-
tru nr  1 cât şi pentru nr 2 şi poate fi pregătit pentru o instalare ulterioară 

2.3.5 Extensia cablului senzorului de acoperiş
Senzorul de acoperiş este o parte de senzor cu un cablu senzor 
integrat 

Un cablu de 15 metri este furnizat cu senzorul de acoperiş pentru a fi conectat la dispozitivul de 
control Devireg 850 

Dacă locul adecvat este localizat in afara razei de acţiune, poate fi necesară o extensie a cablu-
lui de alimentare  Această extensie a cablului senzorului trebuie să fie un cablu cu 4 fire cu un 
diametru care să fie în concordanţă cu tabelul din anexa A – Extensia cablului senzorului 

Observaţi fiecare culoare nouă a celor 4 extensii ale cablului de alimentare 
(alb, alb, roşu şi negru)

Senzorii zonelor duale: NU alăturaţi extensiile cablurilor de alimentare din zone separate.

2 Amplasarea şi instalarea senzorilor

1 2 3

1 2 31 2 3
1 2 3
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2 Amplasarea şi instalarea senzorilor

2.4 Instalarea senzorilor de acoperiş
Până în acest moment trebuie să fi ales locurile potrivite pentru senzorii de acoperiş şi dacă este
necesar, trebuie să fi extins cablul de alimentare aşa cum este descris în secţiunea 2 3 

Senzorul de acoperiş poate fi instalat acum în timpul construcţiei actuale şi conectat ulterior 
Următoarele se aplică pentru toate tipurile de instalaţii 

a)  Senzorul trebuie să fie amplasat între sau lângă cablurile
 de încălzire, la o distanţă de cel puţin 1 cm între senzor şi 
 cablul de încălzire 

b)  Senzorul trebuie să fie amplasat astfel încăt suprafaţa
 metalică superioară să fie orizontală  Dacă senzorul este
 amplasat pe un acoperiş înclinat, senzorul trebuie să fie
 nivelat până când suprafaţa este orizontală 

c)  Fixaţi senzorul folosind ataşamentele de pe senzor sau lipiţi-l de suprafaţă 

min  1 cm
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4 Specificaţii tehnice

Date tehnice

Numărul tipului:
- Sol
- Acoperiş

Senzorul D850 G1 
Senzorul D850 R1 

Voltaj: 24VDC +10%/-20% (18-26VDC)

Consumul de curent:
• Sol
• Acoperiş

Max  13W
Max  8W

Clasa IP: IP 67

Temperatura ambientului:
• Sol
• Acoperiş

-30˚C până la +70˚C
-50˚C până la +70˚C

Tipul de sensor: Senzorul de umezeală conectat Devibus

Conductorul senzorului: 15 m a câte 4x1 mm2( poate fi extins in conformitate cu 
tabelul din anexa A)

Indicaţie: 2x 16-afişaj iluminatal caracterelor 

Măsurători
• Senzor de sol
• Tub de sensor (sol)
• Senzor de acoperiş

Adâncime = 87 mm; înălţime = 74 mm
Adâncime = 93 mm; înălţime = 98 mm
Adâncime = 15 mm; înălţime = 23,5 mm; lăţime 16 mm
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Număr de senzori: 1 2 3 4

Tip de cablu
1 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

Lungimea 
max (m)

400
600

1000
1600

Lungimea 
max (m)

100
150
250
400

Lungimea 
max (m)

130
200
330
525

Lungimea 
max (m)

75
110
190
300

3 Anexa A – Extensia cablului senzorului

Numărul senzorilor: 1 sau 2 3 4

Tip de cablu
1 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

Lungimea max (m)
300
450
750

1200

Lungimea max (m)
150
225
380
600

Lungimea max (m)
80

120
200
310

Sistemul pentru acoperiş

Sistemul de sol
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zona A

senzor  I

senzor  II

senzor  III

zona B

Observaţi �ecare culoare nouă 
a cablului de alimentare cu 4 �re 
(alb, alb, roşu şi negru).
Extensia cablului de sensor 
conform tabelului de mai 
jos este condusă la Devireg™ 850.

Senzori pentru zone duale: 
nu uniţi cabluri de senzori 
din zone diferite

1
2
3
4

5
6
7
8

II

III

“Roşu”

“Alb ”

“Alb ”

“Negru”

Roşu

Alb 

Alb 

Negru

Roşu

Alb 
Alb 

Negru
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Ai achiziţionat un sistem de încălzire DEVI care î-ţi va satisface nevoia de confort şi 
economie de energie din casa ta.
DEVI oferă soluţii complete de încălzire cu cabluri deviflex™ sau covoraşe încalzitoare 
devimat™, termostate Devireg™ şi bandă de fixare devifast™. Avem soluţii pentru toate 
problemele datorită experienţei DEVI privind sistemele de încălzire. Produsele noastre 
sunt fabricate in Danemarca şi comercializate în toată Uniunea Eurpeană. Produsele se 
supun tuturor normelor si standardelor stabilite prin directiva EU 85/374/CEE aplicate în 
toate ţările cu urmatoarele condiţii:

DEVI oferă 10 ani garanţie la toate cablurile încălzitoare deviflex™ şi la covoraşele 
încălzitoare devimat™, 2 ani la celelalte produse dacă acestea nu sunt defectate în 
alte condiţii decât din punct de vedere tehnic. Garanţia este valabilă doar dacă 
CERTIFICATELE DE GARANŢIE sunt completate corect în concordanţă cu instrucţiunile 
de instalare, iar orice defect va fi declarat către DEVI sau către orice dealer autorizat DEVI.
CERTIFICATELE DE GARANŢIE vor fi completate în engleză sau în limba oficială locală.
DEVI va prelua orice reparare necesară sau înlocuirea unitaţii defectate cu o unitate nouă. 
Repararea nu va conţine nici un cost pentru beneficiar. În cazul defectării termostatului 
Devireg™, DEVI preia datoria de a repara unitatea 
Garanţia DEVI nu va fi acoperită în cazul în care instalarea a fost făcută de un electrician 
neautorizat, iar defecţiunile apărute vor fi remediate de furnizor sau costul va fi suportat de 
aceasta parte.

Garanţia DEVI nu va fi acordată pentru echipamentele care nu au fost plătite în totalitate.
DEVI va furniza rapid, în orice moment, toate datele si echipamentele necesare clienţilor.

Condiţii şi certificate de garanţie DEVI™
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Garanţia DEVI™ se acordă catre:
Nume:

Telefon:

Certificate de garanţie

Adresă:

Cod Poştal:

Instalat de:

Tipul termostatului:

Data de instalare:

Codul de producţie:

Ştampila vânzătorului:

Vă rugăm verificaţi!
Pentru a obţine garanţia DEVI™, următoarele date trebuie sa fie corect 

scrise  
Vezi condiţiile de la pagina anterioară 

DEVI A/S
DK • 7100 Vejle
Phone    +45 76 42 47 00
Fax          +45 76 42 47 03

DEVI™ Certificate de garanţie
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