
1

Installation instruction

Devicell Dry
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Informacje ogólne
Głównym zadaniem płyty montażowej 
Devicell™ dry jest równomierne rozprowadze-
nie ciepła na ogrzewanej powierzchni, izolacja 
termiczna podłoża oraz umożliwienie łatwego 
montażu kabla grzejnego Deviflex™.
Przed przystąpieniem do montażu należy 
dokładnie przeczytać tą instrukcję, która jest 
uzupełnieniem instrukcji montażu kabli grze-
jnych Deviflex™.
Kable grzejne Deviflex™ powinny być zawsze 
w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią 
aluminiową płyty montażowej Devicell™ dry.
Maksymalna moc zainstalowana wynosi 100 
W/m2. Do montażu mogą być zastosowane 
tylko kable grzejne Deviflex™ DTIP-8/10 lub 
Deviflex™ DTIE-8/10.
Do montażu kabla grzejnego nie można 
używać ostrych przedmiotów.
Do wykonania ogrzewanej podłogi niezbędne 
będą: płyta montażowa Devicell™ dry, kabel 
grzejny Deviflex™ DTIP/DTIE oraz termostat 
Devireg™.
Nie można układać kabla grzejnego poza powie-
rzchnic płyty montażowej Devicell™ dry. Płyty 
montażowe Devicell™ dry powinny być ułożone 
na całej powierzchni podłogi, dopuszczalna jest 
wylewka betonowa o grubości 13 mm na tej 
części podłogi, gdzie ogrzewanie nie jest insta-
lowane. Minimalną długość L kabla grzejnego 
można obliczyć ze wzoru:
L = 5 m x ilość ułożonych płyt montażowych 

Devicell™ dry

Uwaga:
Podłączenie kable grzejnego i termostatu do 
instalacji elektrycznej musi dokonać elektryk z 
uprawnieniami.
Należy bezwzględnie przestrzegać 
obowiązujących norm i przepisów w zakresie 

instalacji elektroenergetycznych.

Obliczanie niezbędnej ilości płyt 

montażowych Devicell™ dry
W celu określenia ilości niezbędnych płyt 
montażowych Devicell™ dry należy obliczyć 
wielkość powierzchni, na której zostaną one 
ułożone. Powierzchnia jednej płyty Devicell™ 

dry wynosi 0,5 m2.

Powierzchnia pod płytą 

montażową Devicell™ dry
Płytę Devicell™ dry należy ułożyć na uprzednio 
przygotowanym podłożu. Płyta może być 
układana na podłożu o dowolnej konstrukcji 
(drewniane, betonowe itp.). Podłoże musi być 
trwałe i stabilne, powierzchnia podłoża powi-

nna być oczyszczona.

Dane Techniczne:

Powloka zewnetrzna poliestyren pokryty warstwą aluminium

Współczynnik przenikania ciepła 3 W/m2 o K

Wymiary 50 x 100 cm

Grubość warstwy aluminium 0,8 mm

Izolacja 12 mm, ognioodporna

Odporność na odkształcenia 3670 kg/m2

Maks temperatura pracy 80˚C

Zawartość opakowania 10 płyt, łącznie 5m2, 4 płyt, łącznie, 2 m2

Akcesoria obudowa dla czujnika temperatury, rurka montażowa

Niezbędna ilość kabla grzejnego 5 metrów na każdy 1m2 płyty grzewczej

Instrukcja montażu PL
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Przygotowanie powierzchni pod 

płytę montażową Devicell™ dry
Należy dokładnie oczyścić powierzchnię 
podłoża. Jeżeli nie została wcześniej wykonana 
warstwa przeciwwilgociowa można ją wykonać 
na oczyszczonej powierzchni podłoża, przed 

ułożeniem płyt Devicell™ dry.

Na tak przygotowanym podłożu należy 
ułożyć płyty montażowe Devicell™ dry. Płyty 
należy układać blisko siebie, zachowując 
ten sam kierunek – otwory do mocow-
ania sąsiednich płyt muszą być usy-
tuowane w bezpośrednim sąsiedztwie, 
umożliwiając ich późniejsze połączenie 
przy pomocy elementów montażowych.

Płyty montażowe Devicell™ dry są przystosow-
ane do układania na powierzchniach o dowol-
nym kształcie, z możliwością dopasowania 
płyty, stosownie do kształtu pomieszcz-enia. 
Ostre krawędzie blachy aluminiowej  

powinny być usunięte.

Do mocowania sąsiednich płyt 
Devicell™ dry należy stosować 
załączone elementy montażowe.

Termostat Devireg™ może być umieszcz-
ony w dowolnym miejscu w pomieszcze-
niu. W miejscu przejścia kabla grzejnego 
oraz rurki (peshel) z czujnikiem tempera-
tury, ze ściany (od termostatu) w podłogę, 
należy wyciąć fragment blachy aluminiowej 
umożliwiając ich ułożenie w wykonanej 
przestrzeni. Należy usunąć wszystkie ostre 
krawędzie powstałe po cięciu blach, zwracając 
szczególną uwagę na miejsca przejścia 
kabla grzejnego przez krawędzie blachy.
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Następnie należy zamontować kabel grzejny 
i rurkę z czujnikiem temperatury. 
Podłączenia kabla grzejnego do termostatu 
musi wykonać elektryk z uprawnieniami.

Mufa zestawu kabla grzejnego ułożona na 
płycie montażowej Devicell™ dry powinna być 
pokryta taśmą aluminiową. Na końcówce rurki 
z czujnikiem temperatury należy zamontować 
plastikową obudowę, w której umieszczona 
będzie główka czujnika (obudowa znajduje się 
w zestawie). Obudowa powinna być przymo-
cowana do powierzchni podłoża (przyklejona 
lub mocowana przy pomocy wkrętów).

Następnie należy zamontować kabel grzejny 
na ułożonych płytach. Nie można montować 
kabla grzejnego poza powierzchnią płyt. 
Kabel grzejny należy wcisnąć w rowki 
płyty Devicell™ dry. Kabla grzejnego nie 
można wbijać w rowki - taki montaż 
może spowodować jego uszkodzenie.

Po ułożeniu kabla grzejnego na płytach 
Devicell™ dry, należy przygotować miejsce na 
końcówkę. W tym celu wycinamy fragment 
blachy aluminiowej, w przewidywanym miejscu 
ułożenia końcówki. Ostre krawędzie blachy 
aluminiowej należy usunąć, a następnie ułożyć 
końcówkę na taśmie aluminiowej, przykrywając 
ją drugim odcinkiem takiej samej taśmy.

Na wykonanej powierzchni grzewczej 
układamy warstwę dzwiękochłonną i elementy 
podłogi drewnianej – po uprzednim sprawdze-
niu działania kabla grzejnego (zgodnie z 
Instrukcją montażu kabla Deviflex™ DTIP).
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Akcesoria
Zalecamy stosowanie termostatów Devireg™ 
z czujnikiem podłogowym – konieczność 
kontroli temperatury podłogi. Kabel grzejny 
musi być podłączony do termostatu, w żadnym 
wypadku nie wolno podłączać kabla grzejnego 
bezpośrednio do instalacji elektrycznej, bez 
pośrednictwa termostatu. Temperatura na 
powierzchni podłogi nie może przekroczyć 
wartości 27 °C.
Należy pamiętać o zakupie jednego zestawu 
montażowego do każdego zastosowanego ter-
mostatu.

Zestaw montażowy


