
Cable Kit 200

Cable Kit 200 ger goda möjligheter till energieffektiv uppvärmning. Termostaten EB-Therm 205 som ingår i paketet
har två energisparprogram; ett för hemmiljö och ett för kontorsmiljö.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Den är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen. Fixera
kabeln med tejp eller limstavar, i paketet ingår båda så välj det du föredrar eller använd en kombination.

För alla underlag
Golvvärmen kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. Kabeln
förläggs då i ett tunt spackelskikt. Det går också bra att förlägga den i träbjäklag. Cable Kit 200 kan installeras upp
till 160 W/m².

Styrning
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 garanterar minimala
temperatursvängningar. Termostaten är utrustad med en rumsgivarfunktion och kan användas på tre olika sätt:
som golvtermostat, rumstermostat eller en kombination av båda.

EB-Therm 205 levereras med en täckfront som passar till Schneider Exxact. I förpackningen finns även en täckfront
som passar till ELKO Plus/RS.



ARTIKELFÖRTECKNING:

Artikelnr Effekt Längd
Yta vid 75 W/m²

c/c 15 cm

Yta vid 110 W/m²

c/c 10 cm

Yta vid 140 W/m²

c/c 8 cm*

Yta vid 160 W/m²

c/c 7 cm*

8960838 100 W 8,9 m 1,3 m² 0,8 m² 0,7 m² 0,6 m²

8960850 150 W 13,5 m 2,0 m² 1,35 m² 1,1 m² 0,9 m²

8960851 200 W 18,5 m 2,7 m² 1,85 m² 1,5 m² 1,3 m²

8960852 260 W 23 m 3,4 m² 2,3 m² 1,8 m² 1,6 m²

8960853 330 W 31 m 4,4 m² 3,1 m² 2,3 m² 2,1 m²

8960854 400 W 37 m 5,3 m² 3,7 m² 2,8 m² 2,5 m²

8960855 470 W 43 m 6,3 m² 4,3 m² 3,4 m² 3,0 m²

8960856 540 W 49 m 7,2 m² 4,9 m² 3,9 m² 3,4 m²

8960857 650 W 58 m 8,7 m² 5,8 m² 4,7 m² 4,1 m²

8960858 810 W 73 m 10,7 m² 7,3 m² 5,8 m² 5,0 m²

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

8960860 1180 W 107 m 16,05 m² 10,7 m² 8,4 m² 7,4 m²

8960861 1380 W 124 m 18,3 m² 12,4 m² 9,8 m² 8,6 m²

8960862 1710 W 155 m 22,7 m² 15,5 m² 12,2 m² 10,7 m²

8960863 2080 W 187 m 27,7 m² 18,7 m² 14,9 m² 13,0 m²

GARANTI:

Vi lämnar 12 års produktgaranti vid materialfel på all värmekabel inklusive tillbehör som ingår i
golvvärmeinstallationen. Gäller också Ebecos isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår
garanti täcker även 100 > av kringkostnaderna för reparation eller utbyte.

För medlevererad termostat lämnar vi 5 års produktgaranti.

Vi ger dig även möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år när du https://www.ebeco.se/garanti.     

På termostaten gäller fortsatt originalgaranti. Alla villkor och förutsättningar https://www.ebeco.se/support/garantivillkor.


