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Devidry™
Gratulujemy zakupu nowego systemu 
ogrzewania podłogowego DEVI. DEVI 
jest wiodącym producentem ogrze-
wania podłogowego w Europie z ponad 
45-letnim doświadczeniem. Ufamy, 
że będziesz zadowolony z Twojego 
nowego systemu grzewczego. DEVI 
daje Ci luksus i komfort ciepłej podłogi, 
jak również przyjemną temperaturę w 
pomieszczeniu. Ogrzewanie podłogowe 
jest najbardziej komfortowym rodzajem 
ogrzewania, ponieważ w wyniku jego 
działania otrzymujemy równomierny 
rozkład temperatury w pomieszczeniu.
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Informacje ogólne
System ogrzewania podłogowego 
Devidry™ składa się z elementu grzej-
nego umieszczonego pod pokryciem w 
postaci wykładziny dywanowej z pianką. 
System grzewczy musi być zawsze 
sterowany zestawem Devidry™ Kit (ter-
mostat i element wykonawczy) sprze-
dawanym osobno, który stanowi zabez-
pieczenie przed przegrzaniem elementu 
grzejnego. System grzewczy Devidry™ 
został zaprojektowany do montażu 
“suchego” (bez zalewania betonem) dla 
dwóch wartości mocy 55W/m2 i 100W/
m2. Devidry™ odpowiada wymaganiom 
norm EN/IEC 60335-1 i EN/IEC 60335-
2-106, okreslające maksymalną moc 
jednostkową dla następujących kon-
strukcji podłóg:

Podłogi drewniane:  
55 W/m2

Podłogi betonowe:  
55 W/m2 lub 100 W/m2

Devidry™
Podłoga drewniana

Devidry™
Podłoga betonowa

System ogrzewania podłogowego 
Devidry™ może być stosowany pod 
podłogami drewnianymi, parkietem i 
panelami z laminatu (oraz pod cienkim 
dywanem). Prosimy o sprawdzenie 
zaleceń producenta podłogi. Wartość 
oporności cieplnej pokrycia podłogi 
nie powinna przekraczać 0,1m² K/W. 
System Devidry™ jest przeznaczony do 
montażu tylko w suchych pomieszcze-
niach i musi być instalowany z Devidry™ 
Kit. Skuteczność systemu grzewczego, 
jak wszystkich systemów ogrzewania 
podłogowego, jest wyższa jeżeli pod 
syetemem grzewczym zastosujemy 
izolację termiczną. Podane w dalszej 
części instrukcje opisują krok po kroku 
poszczególne etapy montażu. Prosimy o 
zapoznanie się z uwagami i zaleceniami 
dotyczącymi bezpieczeństwa przed 
rozpoczęciem montażu. 



4 08090571 - 01

Inne produkty w zakresie Devidry™ to:

Devidry™ Element grzejny

Devidry™ FM (element uzupełniający)

Devidry™ Wkładka zabezpieczająca

Opis produktu
Devidry™ Kit zawiera: Devidry™ C 
(termostat), Devidry™ CD (element 
wykonawczy), Devidry™ przyrząd i 
taśmę aluminiową do przymocowania 
czujnika temperatury podłogi.

Devidry™ CD

Devidry™  Przyrząd

Devidry™ C
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Devidry™ X (przedłużacz)

Devidry™ taśma łączeniowa

Devidry™ kołpak ochronny
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Produkt do zastosowania do drewnianych konstrukcji podłóg

Nazwa Devidry™ Opis

Devidry™ 55 Devidry™ element grzejny

Devidry™ Kit 55 Devidry™ zestaw sterujący

Produkt do zastosowania do betonowych konstrukcji podłóg

Nazwa Devidry™ Opis

Devidry™ 55 Devidry™ element grzejny

Devidry™ Kit 55 Devidry™ zestaw sterujący

lub

Devidry™ 100 Devidry™ element grzejny

Devidry™ Kit 100 Devidry™ zestaw sterujący

Akcecsoria

Nazwa Devidry™ Opis

Devidry™ X-25 Devidry™ przedłużacz, 25 cm

Devidry™ X-100 Devidry™ przedłużacz, 100 cm

Devidry™ X-200 Devidry™ przedłużacz, 200 cm

Devidry™ FM-1 Devidry™ element uzupełniający, 1 m2

Devidry™ FM-2 Devidry™ element uzupełniający, 2 m2

Devidry™ FM-4 Devidry™ element uzupełniający, 4 m2

Devidry™ Tape Devidry™ taśma łączeniowa
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Dane techniczne
Montaż należy wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w 
zakresie instalacji elektrycznych.

Dane techniczne Devidry™ Kit 

Zakres regulacji temp. podłogi 5°C- 30/35°(*) 

Dokładność wskazania temp. ±1,5°C max. 

Histereza 1,2°C

Krok nastawy temperatury 0,5 °C /krok 

Zakres pomiaru temp. 5°C ~ 45°C 

Zakres temp. otoczenia -20°C ~ 55°C

Napięcie zasilania 230 V 50 Hz

Max. prąd Devidry™ Kit 10 A

Max. moc 2300 W

Wilgotność 5% ~ 95% (brak kondensacji)

(*) 30°C dla podłóg drewnianych i 35°C dla podłóg betonowych

Max. powierzchnia ogrzewana dla zestaw Devidry Kit (Max. 10A)

Produkt Max. powierzchnia ogrzewana

Devidry™ 55 42 m2

Devidry™ 100 23 m2
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Objaśnienie oznaczeń
Tą stroną do góry

Element grzejny należy montować tylko na podłogach o konstrukcji 
betonowej (produktu nie można instalować na podłogach o konstrukcji 
dewnianej)

Część maty Devidry™ nie zawierająca elementów grzejnych, którą 
można ciąć w celu dopasowania jej do ogrzewanego pomieszczenia

Część maty Devidry™, która zawiera elementy grzejne i nie może być 
przecinana

Tylko do zastosowań wewnętrznych

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją

Podwójnie izolowany

Devidry™ posiada certyfikat KEMA

DEVI zapewnia zgodność Devidry™ ze normami europejskimi odnośnie 
podłóg wymienialnych:  
	 	 •		EN/IEC	60335-1	Mieszkańcy	i	domowe	urządzenia	elektryczne	

– Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne oraz 
	 	 •		EN/IEC	60335-2-106	Mieszkańcy	i	domowe	urządzenia	elektry-

czne – Bezpieczeństwo – Część 2-106 Wymagania dla instalacji 
grzewczych do podłóg ogrzewanych pokrytych wykładziną 
dywanową lub podłóg z wymienialnym pokryciem
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Montaż zestawu 
Devidry™ Kit

Devidry™ C

Devidry™ CD

Devidry™ Kit

1 Montaż Devidry™ CD
 Element wykonawczy Devidry™ CD 
należy zamontować na ścianie na wyso-
kości 10-30 cm. 

2 Montaż czujnika temperatury
Czujnik podłogowy należy podłączyć do 
odpowiedniego gniazdka w elemencie 
wykonawczym Devidry™ CD. Końcówkę 
czujnika należy umieścić min. 30 cm w 
strefie grzewczej oraz dokładnie pomię-
dzy dwoma kablami grzejnymi znajdują-
cymi się wewnątrz maty  
Devidry™ (jak na rysunkach).

3 Montaż kabla zasilającego
Wycinając kawałek materiału uzupeł- 
niającego, należy zrobić miejsce na 
kabel zasilający od zestawu Devidry™ Kit 
do maty Devidry™. Przewodu nie należy 
umieszczać pod lub nad matą Devidry™, 
aby nie spowodować jego zgniecenia. 
Minimalny promień gięcia przewodu 
wynosi 5 cm. 

4 Montaż termostatu Devidry™ C
 Termostat Devidry™ C należy umieścić 
na ścianie około 1,5m nad podłogą 
oraz podłączyć wtyczkę od zestawu do 
gniazdka elektrycznego.
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5  Ustawianie temperatury na  
Devidry™ C

Na termostacie ustaw maksymalną 
temperaturę (30˚ C dla podłóg 
drewnianych i 35˚ C dla podłóg be-
tonowych). Po chwili zaobserwujesz 
rozgrzewanie się mat grzewczych 
Devidry™. 

Max. wartość temperatury podłogi:
•	30°C	dla	podłóg	drewnianych
•	35°C	dla	podłóg	betonowych

Jeśli poszczególne maty nie nagrzewają 
się do tej samej temperatury, należy 
sprawdzić podłączenia pomiędzy nimi. 
System Devidry™ należy wcześniej 
odłączyć od zasilania!

Podłaga betonowa

Podłoga drewniana
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6  Obsługa termostatu Devidry™
Załączenie
•		Kiedy	termostat	jest	włączony,	sygna-

lizuje to dioda LED < Power >, a na 
wyświetlaczu widoczna jest temperatu-
ra zmierzona przez czujnik. 

 Sprawdzenie ustawionej temperatury
•		Aby	sprawdzić	nastawę	temperatury	

należy nieznacznie przekręcić pokrętło. 
 Ustawianie temperatury
•		Aby	ustawić	rządaną	temperaturę	nale-

ży przekręcić pokrętło w odpowiednią 
stronę. 
•		Po	kilku	sekundach	na	wyświetlaczu	

pojawi się wartość temperatury zmie-
rzonej.  

 Ochrona przed zamarzaniem 
•		Nciśnij	przycisk	<Frost	protection>,	aby	

utrzymywać w pomieszczeniu tempe-
raturę 5°C 

 Funkcja opóźnianie załączenia  
•		Funcja	umożliwia	załączenie	instalacji	

grzewczej z opóźnieniem.     
•		Naciśnij	przycisk	<timer>,	na	wyświe-

tlaczu pojawi się <12>.  
Przekręcając pokrętło ustaw rządaną 
wartość (1~24h). Jeśli ustawisz <01>, 
termostat załączy system grzewczy 
Devidry™ za 1 godzinę.  
•		Na	wyświetlaczu	widoczny	jest	symbol	

<timer> i aktualna temperatura. Ozna-
cza to koniec ustawień. Aby wyłączyć 
funkcję opóźnienia, naciśnij przycisk 
<timer> jeszcze raz. Symbol <timer> 
zniknie z wyświetlacza.

Bezpiecznik elementu wykonawczego  
Devidry™ CD
•		Pracę	systemu	grzewczego	może	prze-

rwać załączony bezpiecznik umiesz-
czony w Devidry™ CD. W takiej sytuacji 
system grzewczy przestaje działać. 
Jeśli zadziała bezpiecznik w Devidry™ 

CD, to należy go wymienić na nowy 
(bezpiecznik 12A). Powodem załącze-
nia bezpiecznika może być uszkodzony 
kabel w macie Devidry™ lub podłącze-
nie zbyt dużej mocy (max. 10 A).
•		Jeśli	mata	Devidry™	została	uszkodzo-

na lub do systemu podłączono za dużo 
elementów grzejnych, należy wymienić 
wadliwą matę lub/i zmniejszyć ilość 
podłączonych mat.
•		Nowy	element	wykonawczy	Devidry™	

CD można dokupić osobno. Należy 
pamiętać, aby ww problem rozwiązać, 
zanim podłączy się nowy Devidry™ CD. 
W przeciwnym przypadku, bezpiecznik 
zadziała ponownie.
•		Innych	napraw	może	dokonać	wyłącz-

nie serwis lub elektryk z uprawnieniami.
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Wymiary

Jednostki = mm



1308090571 - 01

PL

Środki ostrożności
•		Elementy	systemu	ogrzewania	

podłogowego należy używać zgodnie z 
ich przeznaczeniem.  
•		Mata	Devidry™	musi	współpracować	z	

zestawem Devidry™ Kit.
•		Zestaw	Devidry™	Kit	należy	montować	

i podłączać zgodnie z dołączoną 
instrukcją montażu. Devidry™ Kit sprze-
dawany jest oddzielnie. 
•		System	grzewczy	Devidry™	musi	być	

podłączony do instalacji ochronnej 
budynku z wyłącznikiem różnicowo-
prądowym o prądzie różnicowym 
nieprzekraczającym 30 mA.
•		Instalowane	maty	Devidry™	muszą	być	

jednego typu (55 lub 100).
•		Maty	Devidry™	nie	należy	montować	

na nierównym podłożu.
•		Nie	należy	zgniatać	lub	zaginać	mat	

grzejnych Devidry™. 
•		Maty	Devidry™	100	należy	montować	

na podłogach o konstrukcji betonowej, 
aby uniknąć ryzyka pożaru. Maty 
Devidry™ 55 można instalować na 
podłogach betonowych i drewnianych.
•		Sterownik	Devidry™	C100	należy	

używać wyłącznie przy instalacjach 
grzewczych na podłodze betonowej; 
Devidry™ C55 można używać przy obu 
konstrukcjach podłóg.
•		Maty	Devidry™	nie	mogą	się	stykać	z	

innymi źródłami ciepła.
•		Maty	Devidry™	nie	należy	montować	w	

temperaturze otoczenia poniżej 5°C.
•		System	grzewczy	Devidry™	nadaje	się	

tylko do zastosowań wewnętrznych.
•		Instalację	systemu	Devidry™	należy	

przerwać, jeśli zniszczeniu uległ jeden 
lub więcej komponentów systemu.

•		Naprawę	instalacji	grzewczej	może	
wykonać tylko autoryzowany serwis 
lub elektryk. Niewłaściwa naprawa 
może spowodować poważne uszkodze-
nia instalacji lub stanowić zagrożenie 
dla zdrowia człowieka. 
•		Nie	należy	łączyć	systemu	grzewczego	

z innymi urządzeniami niezalecanymi 
przez firmę DEVI. 
•		Należy	używać	tylko	oryginalnych	

części systemu Devidry™. Gwarancja 
na cały system oraz poszczególne jego 
części zostanie unieważniona, jeśli 
zostaną użyte urządzenia lub zamien-
niki innych producentów. 
•		Upewnij	się,	że	na	podłodze	nie	ma	

miejsc przegrzewających się, a podłoga 
oddaje ciepło równomiernie na całej 
ogrzewanej powierzchni. Nie należy 
instalować systemu grzewczego pod 
elementami stałej zabudowy (meble 
pokojowe i kuchenne). 
•		Nie	należy	używać	systemu	grzewc-

zego Devidry™, jeśli jest on mokry. 
•		Nalepkę	ostrzegawczą	należy	wypełnić	

i umieszcić w skrzynce elektrycznej. 
•		System	grzewczy	Devidry™	moży	być	

łączony tylko za pomocą przedłużaczy 
Devidry™ (Devidry™ X). Kabli fabryc-
znych nie wolno ciąć  ani skracać.
•		Nie	wolno	łączyć	razem	kabla	

zasilającego i przedłużaczy; kable te 
nie mogą przebiegać po gorących lub 
ostrych elementach.
•		Wszystkie	kable	należy	całkowicie	

rozwinąć, aby zabezpieczyć je przed 
przegrzaniem.
•		Jeśli	na	lub	w	pobliżu	systemu	grzew-

czego odbywają się prace z użyciem 
płynów lub ostrych narzędzi, należy 
odłączyć system od gniazdka siecio-
wego.
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•		Nie	należy	pociągać	za	kable	zasilające	
lub rozłożone i połączone maty Devi-
dry, aby ich nie rozłączyć.
•		Jeśli	kabel	zasilający	lub	przedłużacz	

został zniszczony, należy go wymienić 
na oryginalny produkowany przez 
firmę DEVI.
•		Instalacja	grzewcza	może	być	zasilona	

tylko prądem zmiennym 230 V 50 Hz.
•		Nie	wolno	dopuścić	do	kontaktu	

elementów systemu grzewczego z os-
trymi i metalowymi przedmiotami oraz 
płynami lub innymi przewodnikami 
elektrycznymi.
•		Aby	ułożyć	matę	Devidry	właściwą	

stroną, widoczny musi być nadruk: THIS 
SIDE UP 
•		Zachowaj	instrukcję	obsługi	i	

gwarancję do późniejszego wglądu 
– np. jeśli planujesz w przyszłości 
zdemontować lub przenieść instalację 
grzewczą. 
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Szkic pomieszczenia
 Proszę wykonać szkic pomieszczenia z rozmieszczeniem mat grzejnych (do 
późniejszego wglądu)
Instalację grzewczą zamontowano w: 
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2-letnia gwarancja  
Danfoss Sp. z o.o.:
Dokonaliście Państwo zakupu systemu 
elektrycznego ogrzewania marki DEVI, 
którego zastosowanie z pewnością 
podniesie Państwa komfort i wygodę 
jak również zapewni jego ekonomiczne 
wykorzystanie. Danfoss Sp. z o.o. pro-
ponuje najwyższej jakości rozwiązania 
systemów ogrzewania elektrycznego 
marki DEVI, zapewniające pełną kontrolę 
nad zachowaniem odpowiednich 
warunków klimatycznych w domach i 
budynkach oraz wygodę korzystania z 
zainstalowanych systemów w ich otoc-
zeniu. Produkty DEVI oferowane są w 
kompletnych zestawach wraz z kablami 
grzejnymi DeviflexTM lub matami grze-
jnymi DevimatTM, termostatami DeviregTM, 
taśmami mocującymi DevifastTM oraz 
samoregulującymi kablami grzejnymi 
DEVI, włącznie z wszelkimi potrzebnymi 
akcesoriami. Niniejsza 2-letnia gwarancja 
obejmuje wszystkie produkty DEVI.  
W przypadku mało prawdopodobnego 
wystąpienia problemów związanych z 
produktem DEVI, możecie Państwo liczyć 
na dwuletnią gwarancję z terminem 
ważności począwszy od daty zakupu, na 
następujących warunkach: 
Na każdy produkt DEVI wystawiana jest 
osobna karta gwarancyjna. W przypadku 
wystąpienia niesprawności produktu 
DEVI w okresie obowiązywania gwarancji 
Danfoss Sp. z o.o. dokona wymiany na 
taki sam nowy lub porównywalny 
produkt lub naprawi produkt niesprawny, 
o ile jego niesprawność wynika z przyczyn 
tkwiących w produkcie, w szczególności 
wadliwego wykonania lub zastosowania 
wadliwych materiałów. Naprawa lub 
wymiana zostaną dokonane bezpłatnie, 
pod warunkiem stwierdzenia przez  
Danfoss Sp. z o.o. wystąpienia wady 
objętej odpowiedzialnością gwarancyjną. 
Decyzja, czy produkt zostanie naprawiony, 
czy też wymieniony, zależy wyłącznie od 

swobodnego uznania Danfoss Sp. z o.o. 
W ramach udzielonej gwarancji Danfoss 
Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane 
niesprawnością produktu DEVI, w tym 
również za szkody majątkowe lub wydatki 
związane z wykorzystaniem produktu 
zastępczego.  
Niniejsza gwarancja obowiązuje Danfoss 
Sp. z o.o. jedynie pod warunkiem 
niezwłocznego zgłoszenia wykrytej wady 
sprzedawcy lub Danfoss Sp. z o.o. oraz 
okazania karty gwarancyjnej (prawidłowo 
wypełnionej, opatrzonej pieczątką sprze-
dawcy oraz wskazującej na datę zakupu). 
Karta gwarancyjna musi zostać 
wypełniona w języku angielskim lub w 
języku kraju, w którym dokonano zakupu 
produktu. Okres gwarancji nie podlega 
przedłużeniu w następstwie napraw 
dokonanych na jej podstawie, niemniej w 
przypadku wymiany na taki sam nowy 
lub porównywalny produkt okres 
gwarancji biegnie na nowo. Gwarancja na 
produkty DEVI nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych niewłaściwymi warunk-
ami użytkowania produktu, jego 
nieprawidłowym montażem lub 
instalacją wykonaną przez nieautoryzow-
ane podmioty. W przypadku zwrócenia 
się do Danfoss Sp. z o.o. o dokonanie 
przeglądu lub naprawy wad wynikających 
z któregokolwiek z wyżej wymienionych 
powodów, wszelkie prace zostaną przez 
Danfoss Sp. z o.o. wykonane odpłatnie. 
Gwarancja na produkty DEVI nie obejmu-
je produktów, których cena sprzedaży nie 
została zapłacona w pełnej wysokości.
Danfoss Sp. z o.o. dochowa należytej 
staranności celem zapewnienia szybkiej i 
skutecznej reakcji na wszelkie reklamacje 
i zapytania pochodzące od naszych 
klientów. Niniejsza gwarancja wyłącza 
jakiekolwiek roszczenia i uprawnienia 
nie przewidziane w sposób wyraźny w 
jej treści lub wykraczające poza warunki 
określone powyżej.
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Okres gwarancji 2 lata

Karta Gwarancyjna
Danfoss udziela gwarancji

Imię 

Adres 

Miasto 

Kraj 

Telefon 

Uwaga:
Gwarancja jest ważna tylko w przypadku czytelnego i kompletnego wypełnienia  

Karty Gwarancyjnej. 
Prosimy o zapoznanie się z podanymi na poprzedniej stronie Warunkami Gwarancji.

Typ produktu 

Numer produktu 

Pieczęć sprzedawcy i data 
sprzedaży
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Danfoss Sp. z o.o. 
Chrzanowska 5
Grodzisk Maz. 
05-825 
Tel: 022 755 0643
Fax: 022 755 0649 
www.devi.pl


