
Cable Kit 500Cable Kit 500

Cable Kit 500 är vårt mest energieffektiva golvvärmekit någonsin. I kitet ingår allt du behöver för installationen,
inklusive vår nya termostat EB-Therm 500. Tillsammans med tillbehöret EB-Connect WiFi ges också möjligheten att
styra golvvärmen via appen Ebeco Connect eller öppet API. Vi kallar det WiFi READYWiFi READY.

WiFi READY – vårt nya golvvärmekonceptWiFi READY – vårt nya golvvärmekoncept
Vårt koncept WiFi READY ger dig som installatör en unik möjlighet att erbjuda en flexibel och komplett
golvvärmelösning till din kund. Nu ger vi nämligen dig och din kund friheten att välja. Ett golvvärmekit - med eller
utan wifi.

Konceptet är enkelt. Termostaten EB-Therm 500 är förberedd för wifi och med hjälp av tillbehöret EB-Connect WiFi
kan golvvärmeanläggningen styras med appen Ebeco Connect. Möjligheten finns även att styra anläggningen via
öppet API.

Ladda ner appen gratis här:

          

Effektiv styrning av golvvärmenEffektiv styrning av golvvärmen
Golvvärmen styrs med termostaten EB-Therm 500. Termostaten är enkel att hantera och installera och är utvecklad
med installatören i fokus. Med sin tydliga uppstartsguide och menysystem underlättar den för både installatören
och användaren. 

EB-Therm 500 har individuellt justerbara energisparprogram och gör det enkelt för dig som vill styra golvvärmen
energieffektivt. Termostaten har rums- och golvgivare samt en inbyggd nedräkningsfunktion som visar när
golvvärmen kan startas efter inspackling. EB-Therm 500 stödjer åtta olika givartyper och passar i de vanligast
förekommande ramsystemen.

Enkelt att installeraEnkelt att installera
Vi har fokuserat på att underlätta för dig som installatör när vi har tagit fram Cable Kit 500. Allt du behöver för
installationen finns med i kitet. Värmekabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Den är smidig och lättböjlig vilket
förenklar installationen. Anslutningskabeln samt värmekabelns ytterhölje är dessutom halogenfri. Kabeln fixeras
med lim mot underlaget.

Prova även vår nya värmekabelklämma Cable Clip, avsedd för rotnät. Cable Clip sätts fast på rotnätet och
värmekabeln monteras sedan direkt i klämman. Med Cable Clip sparar du både tid, pengar och framför allt dina
knän!

Golvvärme för alla typer av golv och underlagGolvvärme för alla typer av golv och underlag
Vår golvvärme går att installera under nästan alla typer av golvmaterial men var noga med att följa
golvleverantörens anvisningar. Läs mer om våra tips för olika rum och golv.

Golvvärmen kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner av betong, gips- eller spånskiva. Kabeln förläggs
då i ett tunt spackelskikt. Det går också bra att förlägga den i träbjälklag. Cable Kit 500 kan även installeras för
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användning i uterum.

Maxeffekt för olika underlagMaxeffekt för olika underlag

På betongunderlag: 160 W/m²
På brännbart underlag: 120 W/m² 
 

Energibesparing med hjälp av isoleringEnergibesparing med hjälp av isolering
För ett riktigt energieffektivt alternativ rekommenderar vi att installera Cable Kit 500 tillsammans med
isolerskivan Cable Board. Systemen är optimerade för att användas tillsammans och kan ge dig upp till 35 %
besparing av energiförbrukningen, jämfört med ett helt oisolerat system. Läs mer om hur du kan energioptimera
din golvvärmeanläggning.

TEKNISK FAKTA:TEKNISK FAKTA:

I KITET INGÅR: Kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat EB-Therm 500, givarslang med adapter, limstavar.

Underlag Betong, gips-/spånskiva, träbjälklag

Golvmaterial Klinker, natursten, trä, laminat, plastmatta

Rumstyp Våtrum, torra utrymmen, uterum

Möjlig installerad effekt 75-160 W/m²

Minsta c/c-avstånd 7 cm på betongunderlag / 9 cm på brännbart

Kabeldiameter ca 4 mm

Anslutningskabel 2,5 m

Kabeltyp Serieresistiv 2-ledare med skärm. Halogenfritt ytterhölje.

Effekt 11 W/m

Lägsta installationstemperatur Kabel: -5 °C Tejp: +18 °C

Anslutningsspänning 230 V

Minsta böjningsradie 25 mm

Godkännande CE

Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket ska systemet förläggas och anslutas till elnätet av auktoriserad installatör.
Du kan köpa en komplett installation inklusive produkter. Hitta din närmsta Ebeco-installatör här och be om offert.

Läs mer om installation och garanti på vår golvvärme.

ARTIKELFÖRTECKNING:ARTIKELFÖRTECKNING:
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https://www.ebeco.se/isolering/cable-board
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ArtikelnrArtikelnr EffektEffekt LängdLängd
Yta vidYta vid
75 W/m²c/c 15 cm75 W/m²c/c 15 cm

Yta vidYta vid
110 W/m²110 W/m²
c/c 10 cmc/c 10 cm

Yta vidYta vid
140 W/m²140 W/m²
c/c 8 cm*c/c 8 cm*

Yta vidYta vid
160 W/m²160 W/m²
c/c 7 cm*c/c 7 cm*

8961080 100 W 8,9 m 1,3 m² 0,8 m² 0,7 m² 0,6 m²

8961081 150 W 13,5 m 2,0 m² 1,35 m² 1,1 m² 0,9 m²

8961082 200 W 18,5 m 2,7 m² 1,85 m² 1,5 m² 1,3 m²

8961083 260 W 23 m 3,4 m² 2,3 m² 1,8 m² 1,6 m²

8961084 330 W 31 m 4,4 m² 3,1 m² 2,3 m² 2,1 m²

8961085 400 W 37 m 5,3 m²  3,7 m² 2,8 m² 2,5 m²

8961086 470 W 43 m 6,3 m² 4,3 m² 3,4 m² 3,0 m²

8961087 540 W 49 m 7,2 m² 4,9 m² 3,9 m² 3,4 m²

8961088 650 W 58 m 8,7 m² 5,8 m² 4,7 m² 4,1 m²

8961089 810 W 73 m 10,7 m² 7,3 m² 5,8 m² 5,0 m²

8961090 960 W 86 m 12,8 m² 8,6 m² 6,9 m² 6,0 m²

8961091 1180 W 107 m 16,05 m² 10,7 m² 8,4 m² 7,4 m²

8961092 1380 W 124 m 18,3 m² 12,4 m² 9,8 m² 8,6 m²

8961093 1710 W 155 m 22,7 m² 15,5 m² 12,2 m² 10,7 m²

8961094 2080 W 187 m 27,7 m² 18,7 m² 14,9 m² 13,0 m²

* Endast mot betongunderlag

KOMPLETTERINGSSATS - Köp ett vanligt kit plus detta när det största kitet inte räcker till. Termostat ingår ej.

ArtikelnrArtikelnr EffektEffekt LängdLängd

Yta vidYta vid
75 W/m²75 W/m²
c/c 15 cmc/c 15 cm

Yta vidYta vid
110 W/m²110 W/m²
c/c 10 cmc/c 10 cm

Yta vidYta vid
140 W/m²140 W/m²
c/c 8 cm*c/c 8 cm*

Yta vidYta vid
160 W/m²160 W/m²
c/c 7 cm*c/c 7 cm*

8960890 1180 W 107 m 16,05 m² 10,7 m² 8,4 m² 7,4 m²

GARANTI:GARANTI:
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Artikelnr Antal i förp. Räcker
till

8960958 250 st ca 4 m²

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 registrerar dig via formuläret. På
termostaten gäller fortsatt originalgaranti. Alla villkor och förutsättningar här under garantivillkor.

TILLBEHÖR:TILLBEHÖR:

EB-Connect WiFiEB-Connect WiFi

EB-Connect WiFi är tillbehöret som gör EB-Therm 500 till en wifi-termostat.
Möjliggör styrning av golvvärmen via appen Ebeco Connect eller öppet API.

Artikelnr Benämning

8581604 EB-Connect WiFi
 

Cable ClipCable Clip

Kabelklämma för enkel och snabb installation av våra golvvärmekablar i Cable Kit
samt Cableflex. Används på rotnät 2,5 mm.

FixeringstejpFixeringstejp

Fixeringstejp som används vid förläggning av Ebeco Cable Kit. Tejpen räcker till
ca 4 m².

Artikelnr Benämning Mått

8960545 Fixeringstejp 15 mm x 25 m

Cable BoardCable Board

För energieffektiv golvvärme under klinkergolv. Specialdesignad för Cable Kit.

Artikelnr 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 m²

FörhöjningsramFörhöjningsram
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FörhöjningsramFörhöjningsram

Våra termostater är avsedda för infällt eller utanpåliggande montage. För
utanpåliggande montage används förhöjningsram. Passar samtliga EB-Therm-
modeller.

Artikelnr Benämning Mått FärgFärg

8581686 För Ebeco ram 87x87x29 mm Vit (RAL 9003)

Primer +Primer +

Primer + används till förläggning av Cable Kit, Cable Board eller Thermoflex Kit.
Räcker till ca 25 m².

Artikelnr Benämning Mängd

8960550 Primer + 1 liter

Flytfix Adesilex P4Flytfix Adesilex P4

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

Artikelnr Benämning Vikt

8960184 Flytfix Adesilex P4 20 kg

PlåtskoningPlåtskoning

För installation av värmekabel i träbjälklag.

Artikelnr Benämning Längd Bredd Höjd

8960390 Plåtskoning för träbjälklag 70 mm 15 mm 15 mm

Galvaniserat putsnätGalvaniserat putsnät

För armering i samband med spackling i våtrum eller för installation av Ebeco
Cable Kit i träbjälklag.

Artikelnr Benämning Längd Bredd

8960394 Galvaniserat putsnät 1,2 m 0,8 m

8960392 Galvaniserat putsnät (rulle) 10 m 1 m
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