
Cable Kit 200

PRODUKTBESKRIVNING

Cable Kit  200 är golvvärme med goda möjligheter t ill energieffekt iv uppvärmning.

Värmekabeln är tunn och bygger endast  4  mm. Den är smidig och lättböjlig vilket  förenklar installat ionen. Kabeln
fixeras med tejp eller limstavar som ingår i paketet .

För alla underlag

Golvvärmen kan installeras ovanpå befint liga golvkonstrukt ioner som betong, gips- eller spånskiva. Kabeln förläggs
då i ett  tunt  spackelskikt . Det  går också bra att  förlägga den i t räbjäklag. Cable Kit  200 kan installeras upp t ill 160
W/m².

Spara på energin

Du styr golvvärmesystemet med termostaten EB-Therm 205. Den har två förinställda energisparprogram, ett  för
hemmiljö och ett  för kontorsmiljö. Alla Ebecos golvvärmetermostater är digitala och utrustade med fuzzy-teknik för
minimala temperatursvängningar.

Om du vill ha ett  rikt igt  energismart  alternat iv rekommenderar vi varmt att  installera Cable Kit  200 t illsammans med
isolerskivan Cable Board. Systemen är optimerade för att  användas t illsammans och kan ge dig upp t ill 35 %
besparing av energiförbrukningen, jämfört  med ett  helt  oisolerat  system.

 

 

ARTIKELFÖRTECKNING

Cable Kit  200 finns i 14 olika storlekar. Här ser du vilka ytor de olika storlekarna räcker t ill vid olika effektbehov. Om
du vill installera i ett  utrymme som är större än största angivna yta, använd kompletteringskitet . Köp då ett  vanligt
kit  samt ett  kompletteringskit .

Yt a vid
Yt a vid
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Art ikelnr Ef f ekt   Längd
Yt a vid
120 W/m²
c/c 9 cm

100 W/m²

c/c 11 cm

Yt a vid
75 W/m²

c/c 15 cm

8960850 150 W 13,5 m 1,3 m² 1,5 m² 2,0 m²

8960851 200 W 18,5 m 1,7 m² 2,0 m² 2,7 m²

8960852 260 W 23 m 2,1 m² 2,6 m² 3,4 m²

8960853 330 W 31 m 2,7 m² 3,3 m² 4,4 m²

8960854 400 W 37 m 3,3 m² 4,0 m² 5,3 m²

8960855 470 W 43 m 3,9 m² 4,7 m² 6,3 m²

8960856 540 W 49 m 4,5 m² 5,4 m² 7,2 m²

8960857 650 W 58 m 5,4 m² 6,5 m² 8,7 m²

8960858 810 W 73 m 6,7 m² 8,1 m² 10,7 m²

8960859 960 W 86 m 8,0 m² 9,6 m² 12,8 m²

8960860 1180 W 107 m 9,8 m² 11,8 m² 15,7 m²

8960861 1380 W 124 m 11,5 m² 13,8 m² 18,3 m²

8960862 1710 W 155 m 14,2 m² 17,1 m² 22,7 m²

8960863 2080 W 187 m 17,3 m² 20,8 m² 27,7 m²

      

Kompletteringskit  för större ytor, utan termostat    

8960890 1180 W 107 m 9,8 m² 11,8 m² 15,7 m²

GARANTI

Vi lämnar 12 års grundgaranti på allt  som ingår i golvvärmepaketet  - inklusive termostaten. Gäller också Ebecos
isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker 100 % av kringkostnaderna vid en
eventuell skada.

Dessutom ger vi dig möjlighet  att  förlänga garantit iden på golvvärmen t ill 25 år när du registrerar dig via formuläret .
På termostaten gäller dock fortfarande 12 års grundgaranti. Alla villkor och forutsättningar finns i garantibeviset .

TEKNISK FAKTA

I kitet  ingår: Kabel på trumma, prakt isk trumhållare, termostat  EB-Therm 205, spiralslang, fixeringstejp, limstavar

Underlag Betong, gips-/spånskiva, t räbjälklag

Golvmaterial Klinker, natursten, t rä, laminat , plastmatta

Rumstyp Våtrum, torra utrymmen

Möjlig installerad effekt 75-160 W/m²

Kabeldiameter ca 4  mm

Minsta böjningsradie 25 mm

Kallkabellängd 2,5 m

Kabeltyp 2-ledare med skärm

Anslutningsspänning 230 V

Lägsta installat ionstemp Kabel: -5 °C Tejp: +18 °C
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Godkännande CE

Enligt  föreskrifter från Elsäkerhetsverket  ska systemet förläggas och anslutas t ill elnätet  av behörig installatör.

TILLBEHÖR

FÖRHÖJNINGSRAM
Ebecos termostater EB-Therm är avsedda för infällt  eller utanpåliggande
montage. För utanpåliggande montage används förhöjningsram.
Förhöjningsramen passar alla EB-Therm-modeller.

Art ikelnr Benämning Mått

8581669 Förhöjningsram EB-Therm 81x81x29 mm

CABLE BOARD ®
För energieffekt iv golvvärme ihop med klinkergolv.

Art ikelnr Längd Bredd Tjocklek Yta/skiva Antal skivor/frp Total yta/pkt
8960180 1200 mm 600 mm 20 mm 0,72 m² 5 st 3,6  m

PRIMER +
Primer + används t ill förläggning av Cable Kit , Cable Board eller Thermoflex Kit  på
befint ligt  golv (spån-/gipsskiva eller betong). Räcker t ill ca 25 m².

Art ikelnr Benämning
8960550 Primer +, 1 liter

ADESILEX P4
Flytfix. Används vid förläggning av Ebeco Cable Board. Räcker t ill ca 1,5 m² vid
fixering av isolerskiva, fyllning av spår och plattsättning.

Art ikelnr Benämning
8960184 Flytfix Adesilex P4, 20 kg

JORDFELSBRYTARE
Jordfelsbrytare för DIN-montage.

Art ikelnr Benämning
2164306 Jordfelsbrytare 25 A/2-pol/30 mA

KÅPA TILL JORDFELSBRYTARE
Kapslingsklass IP40.

Art ikelnr Benämning
2180002 Kåpa t ill jordfelsbrytare

PLÅTSKONING
För installat ion av värmekabel i t räbjälklag.

Art ikelnr Benämning Mått
8960390 Plåtskoning för träbjälklag 70x15x15 mm (ihopfälld)

GALVANISERAT PUTSNÄT
För armering i samband med spackling i våtrum eller för installat ion av Ebeco
Cable Kit  i t räbjälklag.

Art ikelnr Benämning Mått
8960394 Galvaniserat  putsnät 0,8  x 1,2 m
8960392 Galvaniserat  putsnät 1 x 10 m (rulle)
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