A komfort új világa.
A fázós láb a múlté!
Felejtse el a hideg, fázós reggeleket!
Kezdje kényelmesen a napot egy
otthonos fürdőszobában! A DEVI
hosszú évek óta bevált megoldásaival
a kellemes, meleg padló komfortját
nyújtja Önnek.

meglévő, régi burkolat megbontása
nélkül is. A műanyag hálóra szerelt
elektromos fűtőszál fektetése egyszerű, akár házilag is kivitelezhető,
csupán az elektromos bekötést kell
szakemberre bízni.

A Devimat™ fűtőszőnyeg mindös�sze 3 mm helyet igényel a járólap
alatt, ezért utólagos beépítésekhez,
felújításokhoz is használható, akár a

A Devireg™ elektronikus termosztátokkal pontos szabályozás biztosítható, a padló hőmérséklete optimális
értékre állítható.

devi.hu

Az intelligens időzítővel ellátott
Devireg™ 550 termosztáttal a fűtést
saját életritmusához igazíthatja: a
készülék a hét minden napján az Ön
igényei szerint kapcsolja a fűtést.

A Devimat™ padlófűtés ennyire egyszerű:
1. A fűtendő terület
meghatározása és a
szükséges fűtőszőnyeg
kiválasztása után
készítsen egy fektetési
vázlatot.

2. Vésse ki a padlóérzékelő
és az elektromos csatlakozások helyét a falban
illetve a padlóban.

3. Az érzékelő védőcsövének elhelyezése
után tisztítsa meg a
felületet, szükség esetén
használjon pormegkötő
anyagot.

4. A megtisztított aljzatra
kezdje el a szőnyeget
fektetni. A szőnyeg
alja öntapadó, ezért
könnyen a padlóhoz
rögzíthető.

5. Fordulóknál, bútorok
kikerülésekor a háló
bevágható és a fűtőszőnyeg a kívánt irányba
fordítható. Vigyázzon, ne
sértse meg a fűtőszálat!

6. A háló bevágása után
a szőnyeg fektetése
folytatható, a művelet
a fektetési vázlat szerint
többször megismételhető.

7. Ha kész a fektetés,
műszerrel ellenőrizze,
hogy a fűtőszál nem
sérült-e meg véletlenül.

8. A lefektetett
szőnyegekre
rakható a flexibilis
csemperagasztó, vagy
az aljzatkiegyenlítő.

9. A burkolat lerakása
után ellenőrizze ismét a
fűtőszál épségét, majd a
szakember kösse azt az
elektromos hálózathoz.

A Devimat™ fűtőszőnyeg kétféle teljesítménnyel áll rendelkezésre: 100 W/m², illetve 150 W/m². A kisebb teljesítményű
kiegészítő fűtésre, temperálásra használható pl. konyhában, nappaliban, míg a nagyobb fűtésre, illetve fürdőszobákba ajánlott. Mindkét típus 0,5 m szélességű, különböző
hosszúságú tekercsben kapható. Mivel a fűtőszőnyeg egy
műanyag hálóra szerelt vékony fűtőszál, a háló elvágásával
az könnyen a helyiséghez igazítható (pl. egy 0,5 m x 4 m-es
DSVF-150 szőnyeg egy 1 m x 2 m-es felületre fektethető).

A precíz DEVIreg™ termosztátokkal a padlófűtés optimálisan, igényeinek megfelelően szabályozható.
A DEVImat™ padlófűtés alkalmazható kiegészítő, temperáló fűtésre is átmeneti időszakokban, pl. tavasszal, ősszel.
Mivel a padló hamar átmelegszik, nem szükséges a teljes
fűtésrendszert beindítani ahhoz, hogy meleg legyen a fürdőszobában, vagy a nappaliban, ráadásul a hagyományos
fűtésektől (pl. gázkazán) függetlenül üzemeltethető.

A DEVI egyéb termékei a fürdőszobai
komfort növelésére:

DEVIreg™ termosztátok padlóérzékelővel

DEVI tükörfűtés:
A tükörvilágítással
együtt üzemeltethető láthatatlan
megoldás tiszta,
páramentes tükröt
biztosít.
DEVIrail™:
Fehér, vagy króm,
törölköző tartószárító 3 méretben
(U-20W, S-40W,
M-60W).

Danfoss Kft.
Váci út 91
1139 Budapest
Tel.: +36 (1) 450-2531
Fax: +36 (1) 450-2539
www.devi.hu

DEVIreg™ 130
falon kívüli

Devireg™ 530
süllyesztett

Devireg™ 535
programórával

Devireg™ 550
intelligens időzítővel

Az Ön Devimat™ forgalmazója:

A DEVI rendszereinek használatával
lakásának komfortja egyszerűen,
könnyedén növelhető. Forduljon
bizalommal a termék forgalmazójához,
aki készséggel áll rendelkezésére, és segít
a megfelelő megoldás kiválasztásában.

1044 Budapest, Perényi Zs. u. 10.
Tel: + 36 1 370-4373, 231-0201
www.futokabelek.hu

