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EVP Dokumentera
Nu har vi öppnat upp vår nya tjänst Dokumentera.

På Dokumentera kan du
med några enkla klick:
– Lägga upp dina
golvvärmeprojekt.
– Se din installationshistorik
och aktuella installationer.
– Generera garantidokument.

Garantibevis Långvägen 12 A
Installationen är utförd av

Kunduppgifter

EVP AB
Nålvägen 5
931 57 Skellefteå
Installatör: Jörgen Forslund

BRF Långan
Anders Larsson
Långvägen 12 A
244 41 malmö
Lägenhet: 1204
Installationen är utförd i: badrum
Installationsdatum: 2018-02-20

Produkter
EVP-Microline Premium Clock - 85 802 01
Värmekabel 10W/m 29 m - 89 826 04

Före montering
Resistans Isolation
0Ω
0 MΩ
182 Ω
0 MΩ

Efter montering
Resistans Isolation
0Ω
0 MΩ
183 Ω
0 MΩ

Efter ytbeläggning
Resistans Isolation
0Ω
0 MΩ
183 Ω
0 MΩ

Garantibevis Långvägen 12 A
Produktspecifikation

Garantibevis Långvägen 12 A

EVPs värmekabel 10Wm för tunna golv och EVPs värmekabel 17W/m för betonggolv är ett komplett
golvvärmesystem med alla nödvändiga tillbehör, unikt framtaget för total värmekomfort i hem, kontor, korridorer
samt stora som små lokaler där man vill ha dold värme med maximal säkerhet!
Värmekabel 10W/m för tunna golv består av:
· Golvvärmekabel 10W/m för klinkergolv på pappbobin
· Termostat med golvgivare
Värmekabel för 17W/m för betonggolv levereras lös.
Kabeln är uppbyggd av värmeelement isolerade med PTFE (teflon) vilket har bra isolationsegenskaper och en hög
temperaturtålighet. En metallmantel ger god mekanisk tålighet, samt jordning. Ytterhöljet av PVC eller PTFE ger
god stadga och skydd.
Värmekabeln är försedd med en kall anslutningskabel, där skarven är unikt framtagen för att den ska vara 100 %
säker.
Val av golvvärme
Valet av golvvärmesystem beror helt på användningsområdet, men som tumregel dimensionerar man 100W/m2.
Observera att detta endast är en generell rekommendation, och det verkliga behovet beror på många faktorer;
isolation, golvkonstruktion, utomhustemperaturer, typ av lokal etc.
Viktiga instruktioner före installation
Värmekabel för tunna golv är avsedd för inspackling på alla material även brännbart, och värmekabel för
betonggolv endast för avsedd för ingjutning i betong.
Värmekabeln får inte vidröra eller ligga omlott på något ställe. Om så sker finns risk för överhettning.
Värmekabeln får inte kapas. Om så sker finns risk för överhettning och förstörd kabel.
Kall kabeln normalt 3m lång, kan kapas eller förlängas för att räcka till eldosan. Termostatens golvgivare skall
monteras centrerat mellan två slingor värmekabel. Placera aldrig givaren närmare än 25mm till värmekabel, och
låt aldrig givaren korsa någon kabel.
Värmekabeln har en metallskärm som skall anslutas till jord, samt två ledare som ansluts till fas och nolla.
Kontrollera att matningsspänning och strömbehov stämmer överens med värmekabeln. Observera att detta alltid
skall göras av behörig elektriker. Kontrollera kontinuiteten och resistansen för värmekabeln före och efter
installationen. Resistansen skall vara nära den uppmätta resistansen i testprotokollet som bifogas kabeln.
Givarkabeln och elkabeln skall monteras i separata skyddsrör. Jordfelsbrytare bör alltid monteras. Om
jordfelsbrytaren löser ut under normala driftförhållanden är det troligen kabelfel. Elektriker skall genast kontaktas
och jordfelsbrytaren får inte återställas eller förbikopplas.
Var försiktig så att värmekabeln inte skadas vid förläggning. Låt golvet torka innan värmekabeln slås på.
All installation av värmekabel skall utföras av behörig elektriker.

Garanti

badrum

EVP lämnar 20 års garanti, från leveransdatumet, på värmekabeln under normala driftförhållanden.
I händelse av fel på värmekabeln tillser EVP att kabeln blir reparerad eller utbytt, utan kostnad för kunden.
Garantin gäller när kabeln är korrekt installerad av behörig elektriker och installations protokollet är korrekt ifyllt.
Installationsprotokoll och inköpskvitto skall uppvisas. Garantin täcker inte värmekabel som ej är installerad av
behörig elektriker, handhavandefel, skada orsakad av tredje part, transportskador, felaktig installation,
installationer där installationsprotokoll eller kvitto saknas.
Reparationer/utbyte där inte garantin gäller debiteras kunden i sin helhet.
Termostater tillhandahållna av EVP till golvvärme lämnas 5 års garanti.

Snabbt, smidigt och enkelt.
Fyll i din ansökan redan idag
på vår hemsida.
För mer information och
support kontakta oss:
Tel: 0910-70 21 88
E-post: info@evpab.se

Jörgen Forslund
VD och Försäljning Sverige
0910-70 21 88
+46(0)70-231 74 42
jorgen.forslund@evpab.se
Stefan Hörlin
Försäljning Sverige
0910-70 21 88
+46(0)70-330 23 99
stefan.horlin@evpab.se
Christer Liiv
Filial Stockholm
Försäljning Sverige
08-121 313 30
+46(0)70-606 11 18
christer.liiv@evpab.se

Christer Olsson
Filial Malmö
Försäljning Sverige
040-12 65 50
+46(0)76-677 77 49
christer.olsson@evpab.se
Tobias Nygren
Lager/montering
0910-70 21 88
tobias.nygren@evpab.se
Robert Larsson
Lager/Montering
0910-70 21 88
robert.larsson@evpab.se
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