
ETHEAT EASY
Golvvärmekabel 10W/M

Produktfakta
Golvvärmekabel EASY är en miljövänlig värmekabel för inom-
husbruk som är enkel att installera. Bygger endast Ø 6mm, är i 
första hand utvecklad för betonggjutning och har en yttre mantel 
som gör den lämplig för infästning på armeringsnät. Den solida 
kabeln lämpar sig även för lågt byggande installation (>10mm) 
på befintliga golv där flytspackel används. Omgivningstempera-
turen vid installation av kabeln får inte vara under 5°C. Kabeln är 
en skärmad 2-tråds IPX7 värmekabel med inre värmeledare av 
teflon. Skärmen är tillverkad av förtent koppar. Max temperatur 
på kabeln är 90°C.
Komplettera gärna med någon av termostaterna som anges på 
nästa sida.
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Tekniska data
Spänning 230V ~ 50Hz 
Effekt 10W/m
Kabeltyp 2-ledare med skärm (förtent koppar)
Kabeldiameter Ø 6mm
Max temperatur på kabel 90°C
Minsta böjningsradie 36mm
Anslutningskabel 2,5m
Garanti 25-års garanti enligt 

monteringsanvisningen.
Certifiering CE



ETHEAT EASY
Golvvärmekabel 10W/M

R
ät

t t
ill 

än
dr

in
ga

r f
ör

be
hå

lle
s

Etman Distribution AB • Transportgatan 13 • 262 71 Ängelholm • 0431-44 50 60 • www.etman.se

Ve
r 0

2/
22

Artikelnummer Beskrivning Längd Förpackning
E 89 358 19 Golvvärmekabel EASY 10W/M 80W 8m       Ring
E 89 358 20 Golvvärmekabel EASY 10W/M 140W 14m Ring
E 89 358 21 Golvvärmekabel EASY 10W/M 220W 21m Ring
E 89 358 22 Golvvärmekabel EASY 10W/M 290W 28m Ring
E 89 358 23 Golvvärmekabel EASY 10W/M 360W 35m Ring
E 89 358 24 Golvvärmekabel EASY 10W/M 420W 42m Ring
E 89 358 25 Golvvärmekabel EASY 10W/M 510W 49m Ring
E 89 358 26 Golvvärmekabel EASY 10W/M 630W 61m Ring
E 89 358 27 Golvvärmekabel EASY 10W/M 700W 70m Ring
E 89 358 28 Golvvärmekabel EASY 10W/M 800W 80m Ring
E 89 358 29 Golvvärmekabel EASY 10W/M 900W 90m Ring
E 89 358 30 Golvvärmekabel EASY 10W/M 1000W 100m Ring
E 89 358 31 Golvvärmekabel EASY 10W/M 1190W 117m Ring
E 89 358 32 Golvvärmekabel EASY 10W/M 1300W 130m Ring
E 89 358 33 Golvvärmekabel EASY 10W/M 1450W 140m Ring
E 89 358 34 Golvvärmekabel EASY 10W/M 1600W 160m Ring
E 89 358 35 Golvvärmekabel EASY 10W/M 1840W 180m Ring
E 89 358 36 Golvvärmekabel EASY 10W/M 2000W 200m Ring
E 89 358 37 Golvvärmekabel EASY 10W/M 2080W 208m Ring
E 89 358 38 Golvvärmekabel EASY 10W/M 2200W 220m Ring
E 89 358 39 Golvvärmekabel EASY 10W/M 2300W 230m Ring

Termostater Beskrivning Mått (B x H x D) mm
E 85 805 80 Design X Vit Elektronisk termostat med golvgivare  84 x 84 x 30
E 85 805 81 Design X Svart Elektronisk termostat med golvgivare 84 x 84 x 30
E 85 805 65 Novett ICE Elektronisk termostat med golvgivare 84 x 84 x 30
E 85 805 64 Novett Polar Elektronisk termostat med golvgivare 84 x 84 x 30



Garanti/slutkontrolldokument 
ETHEAT 

 

 

Installatör (Firma):     

Ägare:   

Rum:   

Kontaktperson:   

Anläggningsadress:   

Yta m2 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Antal Typ 
kabel/matta/folie 

Effekt 
(W) 

Längd 
(m) 

Motstånd 
(Ω) 

Volt 
(V) 

CC- 
avstånd 

W/m W/m2 

         

 
 
 

KONTROLLMÄTNING 
(>100M Ω v/500V) 

Resistans Ω: Isolationstest Ω: 

Före installation:   

Före ingjutning:   

Före tillkoppling:   

Värmeprodukt: 
ETHEAT EASY 
ETHEAT EASY MAT 
ETHEAT EASY WINTER 
ETHAET EASY CONCRETE 

Underlag: 

ETHEAT EASY LOW 
ETHEAT MAT 
ETHEAT FROST 
ETHEAT VARMEFOLIE 

ETHEAT EASY PLUSS 
ETHEAT OUTDOOR 
ETHEAT EASY FROST 
Annat:   

Lågbyggt golv, obrännbar underlag Traditionell ingjutning 
Lågbyggt golv, brännbart underlag Annat, specificera:    
Asfalt Marksten / plattor ETHEAT Isolationsplatta 
 
Monteringsdjup / Övertäckning: mm 

Styrning/reglering: 
Termostat typ:    
Golvgivare/sensor Rumsgivare/sensor Begränsningsgivare Annat 

Beskrivning av värmeanläggningen: 



Garanti/slutkontrolldokument 
ETHEAT 

 

 
 

 

Planritningen ska visa både uppvärmda och värmefria ytor, läggningsmönster, anslutningspunkt, 
placering av fog och golvgivare. Om mer än en värmekabel är installerad ska detta framgå av skissen. 
Dokumentera gärna med fotografier. 
Skiss: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ägare och/eller användare har informerats     Dokumentation har överlämnats 
 

Ägaren av anläggningen ansvarar för att överlämna bruksanvisning och dokumentation om  
värmesystemet till alla användare av detta. 

 
 

 
Behöver du fler kopior av detta formulär eller andra tekniska ETHEAT-dokument? 
Du kan ladda ner dem från www.etman.se/produkter/etheat 

Installatör: 
Värmesystemet installeras i enlighet med ETHEATs monteringsanvisning och ägaren och/eller 
användaren har informerats om vilka restriktioner och försiktighetsåtgärder som gäller. 

Datum:   Signatur:   

Skyddsåtgärder: 
Temperaturen i uppvärmningsområdet begränsas till 80 °C 
av: 
 

Jordfelsbrytare installation med 30mA utlösningsström 
 
Användning av styrning/reglering (max begränsare) 

Monteringsanvisningar följdes 
 
Informerat ägare om åtgärder 



 

Installationsguide till ETHEAT EASY Ø6MM 
 
 
 
 

 

Läs installationsanvisningarna innan du installerar/använder produkten. 
 

Beskrivning 
Miljövänlig värmekabel Ø6 mm – 10 W/m, 14W/m, och 18W/m främst avsedda för betonggjutning. Kabeln har en yttre mantel 
som gör den lämplig för infästning på armeringsnät. Den robusta kabeln 10W/m och 14W/m lämpar sig även för lågt byggande 
installation (>10 mm) på befintliga golv där flytspackel används. Produktsortiment från 80 W – 3480W. 
Omgivningstemperaturen vid installation av kabeln får inte vara lägre än 5°C.  Kabeln är en skärmad 2-tråds IPX7 värmekabel 
med inre värmeledare av teflon. Skärmen är tillverkad av förtent koppar. Kabelns maximala temperatur är 90°C.  

25 års garanti enligt monteringsanvisningen. 

Tillämpningar inomhus golvvärme 
 Ø6 mm 10 W/m kablar, i trägolv på bjälklag. Golvvärmen placeras på ett armeringsnät mellan isoleringen och 

trägolvet.  
 Ø6 mm 10 W/m och 14W/m är främst för lågt byggande installation. Golvvärmen byggs upp på min. 10 mm gjutskikt, 

på befintligt stabilt golv. 
 Ø6 mm 18 W/m och 20W/m är främst för ingjutning i självbärande betonglager eller betongdäck med eller utan 

armering på min. 30 mm tjockt gjutskikt. 

 
Viktig allmän information! 
 Värmekabeln får inte förkortas eller korsas. 
 Anslutningen mellan värmekabel och anslutningskabel får inte utsättas för drag- och tryckbelastningar. Tex. buntband får inte 

dras åt runt anslutningen. 
 Anslutningen och änden bör betraktas som en värmekabel. 
 Betong / gjutmassa ska ha en torr densitet, på betong: min. 2200 Kg/m3 / gjutmassa min. 1500 kg/ m3. Det får inte finnas 

några lufthål eller isolerande ämnen i betongen/ gjutmassan. Anslutningen mellan värmekabel och anslutningskabeln 
ska kunna gjutas in helt.  

 Värmekabeln ska kunna släppa ut värmen och får därför inte läggas under skiljeväggar, väggar och föremål som inte har 
höjts minst 6 cm från golvet. Kabeln får inte komma i kontakt med isoleringen. 

 Placera inte värmekablar närmare än 30 mm från heta föremål som tex varmvattenrör eftersom detta kan leda till att 
kabeln överhettas. 

 Placera inte kabeln närmare än 10 cm från avlopp och liknande platser med förhöjd risk för fukt och vatten runt 
kabeln. 

 Placera inte värmekabelns anslutning eller ände nära ett avlopp. 
 Värmekabeln får inte anslutas direkt till elnätet. Den ska styras med en termostat. 
 Anslut inte värmekablarna i serie. Två eller flera värmekablar kan installeras i samma rum men en värmekabel kan inte 

installeras i två eller flera rum. Alla värmekablar i ett rum ska ha samma värmeeffekt (W/m2) såvida de inte är anslutna till 
speciella golvsensorer och termostater. 

 Kom ihåg eventuell ångspärr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Mät resistansen mellan värmetrådarna och isolationsresistansen för jord. Mät kabeln minst tre gånger. Detta säkerställer 
att du inte fortsätter arbeta med en skadad kabel. Skriv ner mätresultatet och förvara detta tillsammans med den övriga 
dokumentationen. Isolationsmotståndet ska vara >20 MΩ efter en minut vid min. 500 VDC. Om inte resistansen och 
isolationsresistansen överensstämmer med märkningen på produkten ska produkten bytas ut. 

 Mät resistans och isolationsresistans innan kabelinstallationen påbörjas. 

 Mät resistans och isolationsresistans efter att kabeln har lagts. 

 Mät resistans och isolationsresistans efter att installationen är klar. 

 Undvik termisk blockering. Värmebeständighet (golvbeläggningar + eventuellt mattor) mellan värmekablar och rummet 
måste vara högst ca 0,125 m²/W. 

Typiska isoleringsvärden: 
o Tunn klinker eller vinylgolvdäck:  0.035 m²/W 
o Medelstora tjocka golvbeläggningar tex linoleum, vinyl:  0,040 m²/W 
o Trägolv:      0,125 m²/W 
o Tjocka golv av träfibrer och mattor:   0.175 m²/W  

 Anslutning och godkännande av anläggningen skall utföras av en auktoriserad elektriker. 
 Lokala krav, föreskrifter och denna vägledning måste följas. 
 Installationen måste anslutas till jord och en 30 mA jordfelsbrytare. 
 Det ska informeras på ett tydligt sätt att värmekabel är installerad, tex vid centralen. 

 
Allmänna förberedelser 

 
Välj rätt kabel 

1. Bestäm området som ska ha golvvärme. 
2. Bestäm effektbehovet. 

 Räkna ut totala effektbehovet genom att multiplicera området med det fastställda effektbehovet W/m2 för att 
få den totala effekten. 

3. Välj watt/m på kabeln. Se Applikationer inomhus golvvärme på första sidan. 
4. I produktöversikten för den valda kabeln på 10, 14, 18 eller 20 W/m väljer du nu kabel med en effekt som kommer 

närmast det totala effektbehovet. 

 
Bild 1. Exempel på tillämpningar och effektkrav i vanliga nyare genomsnittliga byggnader. 

 

 
Användnings

områden 

 
Kabel 

 
Normalt effektbehov *) 

 
Maximal effekt 

 
 
 
 

Golvvärme 

I trägolv på bjälklag 10 W/m 60-80 W/m2 80 W/m2 

Lågt byggande under trägolv 10, 14 W/m 80-100 W/m2 150 W/m2 

Lågt byggande under kakel 
eller motsvarande 

 
10, 14 W/m 

 
100-150 W/m2 

 
200 W/m2 

Gjuten i betong 10, 14, 18, 20 W/m 100-150 W/m2 225 W/m2 
 

Inbäddad i betong, värmelagring 
 

10, 14, 18, 20 W/m 150-200 W/m2 225 W/m2 

 
*) Byggnadens och lokalernas effektbehov kan variera från normalt. 
Var medveten om faktorer som har en avgörande inverkan på effektbehovet. 
Dessa faktorer inkluderar: ovanligt höga eller låga isoleringsnivåer. Stora fönsterytor. Hus utsatta för starka vindar. Om 
husets energiförbrukning redan är känd, använd den som referens för att hitta effektbehovet. 
Kom ihåg att om för låg effekt väljs, kommer golvet inte att kunna värma rummet tillräckligt. 
 
 



Planering, dokument och kontroller 
 

1. Planera följande och rita gärna en skiss med viktiga detaljer. 
 Golvvärmeområde. 
 Anslutningspunkt för termostat och placering av golvsensor. 
 Värmekällor som varmvattenrör. 
 Placera inte värmekablar närmare än 30 mm från heta föremål som varmvattenrör eftersom detta kan leda till att kabeln 

överhettas. 
 Rita in de fasta objekt som ska placeras i rummet 
 Det får inte finnas någon golvvärme under fasta föremål som tätningsskåp, skiljeväggar och liknande, eftersom de isolerar 

golvet, vilket innebär risk för överhettning av kabeln. Om ett föremål höjs min. 6 cm från golvet kan det placeras på 
golvet. 

 Dra in avlopp och liknande. 
 Placera inte kabeln närmare än 10 cm från avlopp och liknande platser med förhöjd risk för fukt och vatten runt 

kabeln. 
 Kablar placerade i den övre delen av det gjutna skiktet resulterar i kortare reaktionstid och golvet värms därmed 

snabbare. 
 Bestäm om du vill installera en ångspärr och var den ska placeras. 
 Planera värmekabelns placering i detalj och beräkna C-C-avståndet.  

 
Spara skissen tillsammans med eventuella bilder tagna vid installationen och information om resistansmätning. 
Dokumentationen ger en översikt över eventuella efterföljande ändringar i rummets applikation eller dekor och är också 
användbar vid felsökning av anläggningen. 

 
 

 Beräkning av C-C-avståndet. (C-C är mittavståndet mellan de enskilda kabelslingorna)  
 
 

Metod 1: 

C − C =
 Area med golvvärme 

Kabellängd 
 

Ex 1: Golvvärmeområde = 7,9 m2. 
Kabellängd = 84 m 

 
 

C − C =
 7,9

 
84 

 
 
 
 
 
= 0,094 m 

 
 

 

 

Metod 2: 

C − C = 
W/m kabel 

W/kvadratmeter 
 

Ex 2: W/ m-kabel = 14 W/m. 
W/kvadratmeter = 150 W/m2 

 
C − C =

 14
 

150 

 
 
 
 
= 0,093 m 
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Installationsanvisning 
 

Installation – I trägolv på bjälklag.  (10 W/m kabel och max 80 W/m2) 

Värmekabeln placeras på ett "armeringsnät" i ett hålrum i golvet. "Armeringsnätet" hänger i luften, ovanför isoleringen och 
under golvbeläggningen. 

 
Läs avsnittet Viktig allmän information!  

Läs avsnittet Förberedelser i allmänhet 

Installation 
1. Planera installationen. 
2. Räkna ut C-C avstånd. 
3. Utför en resistansmätning på värmekabeln. 
4. Förberedelse av installationsplats 

 Ta bort alla rester av gamla installationer. 
 Se till att underlag är stabilt, slätt, torrt och rent. 
 Det får inte finnas några vassa kanter, smuts eller främmande föremål. 

5. Skär ut i väggen så att anslutningskabeln kommer fram till termostaten. Kabelkanal kan också användas. 
6. Värmekabeln är monterad på ett "armeringsnät" eller motsvarande icke brännbart material som är utspänt 

mellan bjälklaget. 
7. "Armeringsnätet" ska placeras min.  30 mm under golvets undersida och minst 10 mm över isoleringen. 

 Värmekabeln får inte komma i kontakt med isoleringen eller det brandfarliga materialet. 
8. På de platser där värmekabeln kommer att korsa ett bjälklag skärs ett spår i bjälklaget. Spåret är belagt med en metallbit 

så att värmekabeln inte kommer i kontakt med brännbart material. Metallen ska skyddas mot korrosion. 
9. Fäst värmekabeln på "armeringsnätet" med buntband. Buntband bör förhindra att kabeln rör sig eftersom kablarna 

aldrig får röra eller korsa varandra. 
 Buntband får inte dras åt runt kabeln eftersom de kan deformera och bryta kabeln på längre sikt. Använd därför 

löst monterade buntband för att hålla kabeln på plats. 
 Anslutningen mellan värmekabel och anslutningskabel får inte utsättas för drag- och tryckbelastningar. 

10. Montera golvgivaren mellan två värmekablar och ca 0,5 m ute på värmeytan. Fäst golvsensorn med buntband.   
 

Installation av golv ovanför kablarna. 
11. Utför en resistansmätning. 
12. Installera det sista lagret. 

 Var försiktig så att du inte skadar värmekablar, golvsensorer och liknande vid fastsättning av golvplattorna. 
 Läggs ett trägolv på bjälklaget, följ trägolvtillverkarens instruktioner. 

 
Anslutning och kontroll 
13. Utför en resistansmätning. 

 Använd alltid en termostat med en temperaturbegränsare inställd på högst 27 oC för trägolv som 
golvbeläggning. 

14. Anslutning och godkännande. 
 Installationen måste utföras av en auktoriserad elektriker. 
 Lokala krav, föreskrifter och denna vägledning måste följas. 
 Värmekabeln måste anslutas till jord och en 30 mA jordfelsbrytare. 
 Värmekabeln får inte anslutas direkt till elnätet. Den ska styras med en termostat. 
 Det ska informeras på ett tydligt sätt att värmekabel är installerad, tex vid centralen. 
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Installation – Lågt byggande i gjutmassa. 1500kg/m3.  (10 eller 14 W/m kabel.  Max.  150 W/m2 under trägolv.   

Max.  200 W/m2 under plattor) 

Värmekabeln placeras på ett befintligt golv. Kabeln är fastsatt på golvet och täcks över med gjutmassa. 

Läs avsnittet Viktig allmän information!  
Läs avsnittet Förberedelser i allmänhet 

Installation 

1. Planera installationen 
2. Räkna ut C-C avstånd. 
3. Utför en resistansmätning på värmekabeln. 
4. Förberedelse av installationsplats 
 Ta bort alla rester av gamla installationer. 
 Se till att underlaget är stabilt, slätt, torrt och rent. 
 Fyll vid behov utrymmen runt slangar, avlopp och väggar. 
 Det får inte finnas några vassa kanter, smuts eller främmande föremål 

5. Kabeln ska vara fastsatt på ett stabilt sätt så att den inte lyfter när den täcks över med gjutmassa. Värmekabel och 
anslutningen mellan värmekabel och anslutningskabeln ska täckas och gjutskiktet ska vara 10 mm. 

 Golvet ska vara stabilt. Om det ska gjutas ovanpå ett trägolv bör trägolvet eventuellt förstärkas så att gjutmassan med 
värmekablarna inte går sönder under arbetet med golvet. Om gjutmassan går sönder kommer sprickorna att "skära" i 
kabeln, och i förlängningen skada kabeln. Stöd till ett trägolv kan göras genom att halvera avståndet mellan 
balkskikten från tex 60–30 cm eller genom att skruva eller limma fast en förstärkningsplatta på det befintliga golvet. 
Alternativt kan gjutskiktet göras tjockare så att det i sig blir "självbärande. 

6. Skär ut i väggen så att anslutningskabeln kommer fram till termostaten. Kabelkanal kan också användas. 
7. Fräs spår 0,5 m långt, för golvgivare och/eller rör vid behov för totala bygghöjden. 
8. Fräs spår för montering av kabeln om det behövs för den totala bygghöjden.    

 Se till att inte böja kabeln i eller nära anslutningen. Anslutningen mellan värmekabel och anslutningskabeln ska kunna 
gjutas in helt. 

9. Applicera primer på golvet och låt det torka. 
10. Lägg ut golvsensorn och vid behov sensorröret. Fäst den inte förrän sensorns läge kan bestämmas i förhållande till 

värmekablarnas placering. (Endast sensorns ände är känslig) 
11. Rulla ut och fäst kabeln med tex dubbelhäftande tejp. 
 Lägg ut tejp med ett avstånd av max 40 cm, vinkelrätt mot kabelns riktning. 
 Fäst slutligen kabeln med maskeringstejp. Tryck tejpen ordentligt runt kabeln så att inga luftfickor visas vid gjutning. 

12. Utför en resistansmätning. 

13. Häll gjutmassa över värmekabeln. 

 Gjutningen får inte innehålla vassa föremål. 
 Gjutmassan ska vara tillräckligt våt, jämn och fri från lufthål. 
 Häll med måttlig hastighet för att förhindra att värmekabeln rör sig. 
 Undvik att skada kabeln med verktyg. 
 Värmekabeln ska vara helt ingjuten och täckt med minst 5 mm gjutmassa. 
 Låt gjutmassan härda i ca4 veckor dagar innan man ansluter spänning på kabeln. 

Anslutning och kontroll 

14. Utför en resistansmätning. 
 Använd alltid en termostat med en temperaturbegränsare inställd på högst 27 oC för trägolv som golvbeläggning. 

15. Anslutning och godkännande. 
 Installationen måste utföras av en auktoriserad elektriker. 
 Lokala krav, föreskrifter och denna vägledning måste följas. 
 Värmekabeln måste anslutas till jord och en 30 mA jordfelsbrytare. 
 Värmekabeln får inte anslutas direkt till elnätet. Den ska styras med en termostat. 
 Det ska informeras på ett tydligt sätt att värmekabel är installerad, tex vid centralen 
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Installation – Inbäddad i betong. Betongmassa. 2200 kg/m3.  (10, 14, 18 eller 20 W/m kabel. Max. 150 W/m2 under trägolv. 
Max.  225 W/m2 under kakel) 

Värmekabeln läggs i ett självbärande betonglager tex vid infästning i armering. Kabeln täcks samtidigt som betongen gjuts. 
 

Läs avsnittet Viktig allmän information!  

Läs avsnittet Förberedelser i allmänhet 

Installation 

1. Planera installationen 
2. Räkna ut C-C avstånd. 
3. Utför en resistansmätning på värmekabeln. 
4. Förberedelse av installationsplatsen 

 Ta bort alla rester av gamla installationer. 
 Se till att underlaget är stabilt, slätt, torrt och rent. 
 Fyll vid behov utrymmen runt slangar, avlopp och väggar. 
 Det får inte finnas några vassa kanter, blad, smuts eller främmande föremål. 

5. Skär ut i väggen så att anslutningskabeln kommer fram till termostaten.  Kabelkanal kan också användas. 
6. Rulla ut och fäst värmekabeln. 

 Se till att inte böja kabeln i eller nära anslutningen. Anslutningen mellan värmekabel och anslutningskabeln ska 
kunna gjutas in helt.  

 Anslutningen mellan värmekabel och anslutningskabel får inte utsättas för drag- och tryckbelastningar. 
 Värmekabeln får inte komma i kontakt med isolering eller brandfarligt material. 
 Placera inte kablarna mot isolerande material, utan lyft kabeln bort från isoleringen. 
 Buntband förhindrar att kabeln rör sig eftersom kablarna aldrig får röra eller korsa varandra. 
 Buntband får inte dras åt runt kabeln eftersom de kan deformera och bryta kabeln på längre sikt. Använd 

därför många löst monterade buntband för att hålla kabeln på plats. 
7. Lägg ut golvsensorn och vid behov sensorröret. Fäst den inte förrän sensorns läge kan bestämmas i förhållande 

till värmekablarnas placering. (Endast sensorns ände är känslig) 
 Montera golvgivaren mellan två värmekablar och ca 0,5 m ute på värmeytan.  Fäst golvsensorn med 

buntband. 
8. Utför en resistansmätning. 
9. Anslut kabeln. 

 Gjutningen får inte innehålla vassa föremål. 
 Betongmassan ska vara tillräckligt våt, jämn och utan lufthål. 
 Häll med måttlig hastighet för att förhindra att värmekabeln rör sig. 
 Undvik att skada kabeln med verktyg. 
 Värmekabeln ska vara helt ingjuten och täckt med minst 5 mm gjutmassa. 
 Låt betongmassan härda i ca 4 veckor innan man ansluter spänning på kabeln. 

 
Anslutning och kontroll 
10. Utför en resistansmätning. 

 Använd alltid en termostat med en temperaturbegränsare inställd på högst 27 oC för trägolv som 
golvbeläggning. 

11. Anslutning och godkännande. 
 Installationen måste utföras av en auktoriserad elektriker. 
 Lokala krav, föreskrifter och denna vägledning måste följas. 
 Värmekabeln måste anslutas till jord och en 30 mA jordfelsbrytare. 
 Värmekabeln får inte anslutas direkt till elnätet. Den ska styras med en termostat. 
 Det ska informeras på ett tydligt sätt att värmekabel är installerad, tex vid centralen. 


