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DEVIflex™  Міцний. Гнучкий. Надійний.

Нагрівальний кабель 
став ще краще

Суцільний екран 

Зовнішня оболонка з ПВХ

Відповідність IEC 60800:2009

Монтаж до -5 °С

Круглий переріз

Новий нагрівальний кабель DEVIfl ex™
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DEVIfl ex™ – нагрівальний кабель для використання 
всередині приміщень

DEVIsafe™ – нагрівальний кабель для використання зовні

Потужність: 6 Вт/м, 10 Вт/м, 18 Вт/м

Конструкція: Круглий, двожильний, з одним холодним з’єднувальним кабелем

Екран: 100% покриття, алюмінієва фольга та провід заземлення з 20 мідних луджених 
проводів

Холодний з’єднувальний 
кабель: 

2,3 м, DTCL, 3 x 1,5 мм2 або 3 x 2,5 мм2 монолітні мідні проводи,  жовто-зелений провід 
заземлення

Зовнішня оболонка: ПВХ, червона

Застосування: Нові будівлі та об’єкти, що ремонтуються• 
Бетонні підлоги• 
Трасування труб• 
Система DEVIcell™ Dry для дерев’яних підлог та ламінату• 

Потужність: 20 Вт/м

Конструкція: Круглий, двожильний, з одним холодним з’єднувальним кабелем 

Екран: 100% покриття, алюмінієва фольга та провід заземлення з 20 мідних луджених 
проводів

Холодний з’єднувальний 
кабель: 2,5 м, DTWC, 2 x 1,5 мм2 або 2 x 2,5 мм2 монолітні мідні проводи з екраном

Зовнішня оболонка: ПВХ, чорна, УФ-стійка

Застосування: Системи антиобледеніння у водостоках • 
Системи антиобледеніння на покрівлях• 
Системи сніготанення на ґрунті• 

Ми виробляємо електричний нагрівальний кабель вже понад 50 років. Наша остання 
інновація – нагрівальний кабель DEVIfl ex™ – результат поєднання багатьох років досвіду 
з найсучаснішими  рішеннями для досягнення нового рівня універсальності, гнучкості 
та надійності. Цей кабель – гідний послідовник нагрівального кабелю DTIP, якому він 
приходить на заміну.
Разом з цим розроблено новий кабель, спеціально призначений для застосування 
у системах сніготанення – DEVIsafe™.

Рішення, на яке Ви чекали
Професійні монтажники завжди були в центрі процесу дизайну та інновацій.
Ми постійно спілкуємось водночас із користувачами продукції DEVI та інших торгових 
марок, відкриваючи для себе практичні особливості її застосування і вдосконалюючи свою 
продукцію. DEVIfl ex™ і DEVIsafe™ – це результат нашої праці.

Від одного з 
перших виробників 
нагрівальних 
кабелів
Останні інновації у дизайні кабелю
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Кожен з провідників двожильного кабелю 
DEVIfl ex™ різних довжин має відповідний опір. 
Ізоляційний матеріал XLPE, що підсилює міцність 
кабелю, наплавляється на провідниках при 
температурі 190 °C.

Двожильний кабель охолоджується у воді. 
Щоб додати міцності ізоляційному матеріалу 
XLPE, після його нанесення кабель декілька разів 
занурюють у воду.

01. Серце нового кабелю

02. Добре загартований

Ми горді тим, що розробили просте, розумне та дуже надійне рішення. 
Під час роботи над новим кабелем перед нашими інженерами стояло 
завдання зробити його легким у використанні і міцнішим. В результаті 
DEVIfl ex™ став більш міцним, гнучким і надійним. 

Для полегшення монтажу ми зробили і кабель, і холодний кінець 
з круглим перерізом, щоб запобігти викривленню та покращити 
гнучкість. Ми також зробили двожильний кабель із суцільним екраном 
та холодним кінцем з роздільними монолітними проводами.
DEVIfl ex™ – економічний, універсальний кабель, що легко монтується 
і має довгий термін служби, відповідаючи наджорстким нормам 
сучасного стандарту IEC 60800:2009 щодо міцності кабелю.

Задачі під час 
розробки

Підвищена міцність• 
Покращена гнучкість• 
Виключна надійність• 

Зроблений 
для легкого життя

Розробка DEVIfl ex™ 
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Щоб подовжити тривалість роботи кабелю і полегшити його монтаж, 
ми розробили новий двожильний кабель з холодним з’єднувальним 
кінцем з роздільними монолітними проводами. Вони обидва мають 
круглий переріз, що полегшує монтаж.

DEVIfl ex™ має суцільний алюмінієвий екран, окремий заземлювальний 
провід та ізоляцію XLPE. Міцна оболонка з ПВХ додатково захищає 
кабель, забезпечуючи його надійну роботу протягом довгих років. 

03. Конструкція ізоляції  
Мідний луджений провід заземлення 
розташовано у спеціальному жолобі 
внутрішньої ізоляції XLPE. Це забезпечує 
неймовірну гнучкість DEVIfl ex™.

04. Надійно захищений 05. Швидкість виробництва
Після встановлення проводу заземлення кабель 
екранується алюмінієвою фольгою, яка повністю 
покриває нагрівальні жили для максимального 
захисту.

Спеціальне обладнання покриває кабель 
зовнішньою ПВХ ізоляцією із середньою 
швидкістю 100 м за хвилину. Ізоляція кабелю 
DEVIfl ex™ – червоного кольору, кабелю
DEVIsafe™ – чорного кольору, УФ-стійка.

Міцний кабель для роботи 
в жорстких умовах

Складові кабелю
Провід заземлення• 
Нагрівальні проводи• 
Ізоляція XLPE • 
Суцільний екран• 
ПВХ оболонка • 
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Запорукою універсальності нового кабелю і легкості його монтажу є 
круглий переріз і гнучка ПВХ ізоляція. DEVIfl ex™ застосовний майже 
всюди: від новобудов до ремонтів, від бетонних підлог до дерев’яних і 
ламінатних покриттів, у поєднанні з ізоляційними панелями DEVIcell™ 
та без них.

Для додаткової безпеки холодний кабель надійно загерметизований. 
Його добре видно для запобігання ризику встановлення нагрівального 
кабелю в трубу у стіні. DEVIfl ex™ можна прокладати при температурі 
до -5 °C, що суттєво подовжує сезон монтажних робіт, особливо у 
країнах з холодним кліматом.

Полегшений монтаж 
і збільшена гнучкість

07.  Ідеальний без жодних 
компромісів

Ми використовуємо сучасні комп’ютерні 
технології для виявлення найдрібніших дефектів. 
Якщо трапляється виявлення проблемної зони – 
вона відразу вилучається.

06. Протестована якість
Кожен кабель підлягає суворому тестуванню. 
Опір ізоляції кабелю (напруга 11 кВ) і матеріал 
тестуються декілька разів для переконання 
у безперечній якості кожного кабелю DEVI.
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09.  Якість, яку Ви 
можете побачити

08. Герметичний дизайн

Міцний холодний кабель щільно покрито 
вогнезахисним пластиком для максимального 
захисту і надійності. Він добре помітний, що 
запобігає ризику встановлення нагрівального 
кабелю в трубу у стіні.

Холодний кабель під’єднано до нагрівального 
кабелю за допомогою затискних гільз та 
ізольовано термоусадкою. Це забезпечує 
його герметичність і міцність. Він має менший 
діаметр і також круглий переріз для полегшення 
монтажу. Місце з’єднання тестується за 
допомогою комп’ютерних технологій. Жодні 
можливі вади не допускаються. 

Ми повністю контролюємо усі етапи виробничого процесу – від 
вибору сировини і компонентів до фінального тестування і пакування. 
В результаті нагрівальний кабель DEVIfl ex™ стає настільки міцним 
і надійним, що ми надаємо на нього унікальну гарантію – 20 років. 
Повна гарантія DEVIwarranty™ поширюється не тільки на заміну 
кабелю у проблемному випадку, але також і на компенсацію вартості 
монтажу та матеріалу покриття підлоги. 

DEVIfl ex™ виготовляється на найсучаснішому виробництві 
у м. Гродзиськ, Польща. Перед пакуванням і відвантаженням продукції 
кожен кабель щохвилинно інспектується і тестується. Опір кабелю 
та ізоляції, усі матеріали тестуються декілька разів для впевненості 
у безперечній якості кожного кабелю DEVI.

Наша якість – 
Ваш спокій

Кожен кабель DEVIflex™ 
проходить 14 тестувань, 

перш ніж надходить 
у продаж
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11.  Підписано, 
проштамповано, 
доставлено

Після проходження тестувань на всіх етапах 
виробництва, кабелі DEVIfl ex™ готові до 
пакування та відправлення. Кожна коробка 
має етикетку з інформацією про обладнання та 
технічними характеристиками, а також кольорову 
інструкцію багатьма мовами. З центрального 
складу DEVI, що знаходиться у м. Вайле, 
Данія, кабелі DEVIfl ex™ відвантажуються 
постачальникам, партнерам та монтажникам 
у всьому світі.

10.  Фінальне
підтвердження 

Найсучасніше обладнання тестує відповідність 
з’єднань кабелю технічним вимогам. При 
наявності найменшого відхилення від норми 
кабель вилучається зі складальної лінії.

Кожен з кабелів DEVIfl ex™ може бути 
доставлений у будь-яку точку земної кулі 
протягом 72 годин. До того ж, DEVI завжди 
може допомогти у вирішенні будь-якого 
технічного питання. 

Ми маємо мережу сервісних центрів 
і постачальників по всьому світу. Ви завжди 
можете розраховувати на підтримку 
експерта. У сервісному випадку Вам 
достатньо лише надати товарний чек і 
коректно заповнений гарантійний талон.

Ми там, 
де потрібні Вам

100 000 м
кабелю щодня виготовляється 

на виробництві DEVI 
у м. Гродзиськ, Польща



Готовий 
до майбутнього

Технологія наступного покоління 
з легендарною надійністю DEVI
За 50 років дизайну та виробництва електричних нагрівальних кабелів 
DEVIfl ex™ – це перший продукт DEVI, на який поширюється унікальна 
гарантія DEVIwarranty™. Це все, що Вам потрібно знати про якість, надійність 
та тривалий термін служби DEVIfl ex™. Він не просто готовий до майбутнього: 
на цей кабель поширюється повна 20-річна гарантія. 

Щоб дізнатися більше про новий кабель DEVIfl ex™ та наші інші продукти, 

відвідайте сайт devi.ua

ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»
Кабельні нагрівальні системи DEVI
вул. В. Хвойки, 11, Київ-80, Україна, 04080
Тел.: +38 044 461 87 02
devi.ua

Для виняткового комфорту всередині 
приміщення, енергоефективності 
і невисоких витрат на опалення оберіть 
смартрегулятор  DEVIreg™ Touch. 
Це – інноваційний та інтуїтивний в керуванні 
програмований терморегулятор, який може 
використовуватися з різними типами рамок.

Партнер, на якого можна покластися
Компанія DEVI була заснована в Копенгагені, Данія, у 1942 році. 
На початку 1960-х років ми були першою компанією-виробником  
сучасного нагрівального кабелю, а також новатором у багатьох 
технологіях і рішеннях.

Смартрегулятор DEVIreg™ Touch – 
відмінний компаньйон


