
Foil Kit 500Foil Kit 500

Trenger du gulvvarme for tregulv? Da er Foil Kit helt riktig for prosjektet ditt. Foil Kit gjør det enkelt å få gulvvarme
under både parkett, laminat og gulvbelegg. Gulvvarmefolien er svært tynn og legges alltid med den
energieffektive isolerplaten Ebisol for beste resultat. Pakken inkluderer den WiFi-klargjorte termostaten EB-Therm
500. Hvis du installerer tilbehøret EB-Connect WiFi, kan du også styre gulvvarmen via appen Ebeco Connect eller via
åpent API.

Foil Kit varmefolie er slitesterk, driftssikker og ekstremt tynn – bare 0,3 mm. Den inneholder ikke halogener eller
PVC. Foil Kit fås i breddene 43 cm og 100 cm samt i løpemeter.

Vårt gulvvarmekonsept Vårt gulvvarmekonsept WiFi READYWiFi READY
Med konseptet WiFi READY gir vi deg som installatør muligheten til å tilby en komplett og svært fleksibel
gulvvarmeløsning til kunden. Nye Foil Kit 500 er et gulvvarmefoliesett med alt du trenger til installasjonen. Nyheten
er valgfriheten. Ett gulvvarmesett – med og uten WiFi.

Folien er brukes alltid sammen med en Ebisol effektiv isolasjonsplate. På denne måten får du et energieffektivt
system med svært gode trinndempende egenskaper.

Slik fungerer det: Termostaten EB-Therm 500 er klargjort for WiFi. Når tilbehøret EB-Connect WiFi installeres, kan
gulvvarmen styres via appen Ebeco Connect eller via åpent API. .

Last ned appen gratis her:

          

Styr gulvvarmen effektivt med termostaten EB-Therm 500Styr gulvvarmen effektivt med termostaten EB-Therm 500
Gulvvarmetermostaten EB-Therm 500 er enkel å håndtere og installere og er utviklet med installatøren i fokus. Den
tydelige oppstartsguiden og det gjennomtenkte menysystemet gjør det enkelt for både installatøren og brukeren.
EB-Therm 500 har individuelt justerbare energisparingsprogrammer og gjør det enkelt for deg som vil styre
gulvvarmen energieffektivt. Termostaten har rom- og gulvsensorer samt en funksjon som gjør at varmen ikke
overstiger +27 °C, som er anbefalingen for tregulv. EB-Therm 500 støtter åtte ulike sensortyper og passer i de
vanligste rammesystemene.

Tynn gulvvarmefolie for tørre romTynn gulvvarmefolie for tørre rom
Gulvvarmefolien er slitesterk, driftssikker og svært tynn – kun 0,3 mm. Den er fri for både halogen og PVC. Foil Kit
installeres i tørre rom over eksisterende gulvkonstruksjoner som betong eller sponplate. Underliggende
plastmatter må alltid fjernes før installasjon. Varmefolien kobles sammen med dobbeltisolerte tilkoblingskabler og
tilkoblingsklemmene som følger med i pakken. Til dette trenger du en presstang. Folien legges alltid sammen med
den effektive isolerplaten Ebisol. På denne måten får du et energieffektivt system. Ebisol har dessuten utmerkede
trinnlydsdempende egenskaper. Foil Kit fås i breddene 43 cm og 100 cm og i løpemeter.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Settet inkluderer: Gulvvarmefolie, termostat EB-Therm 500, tape, tilkoblingsklemmer, RTK-kabler, spiralslange.
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Underlag Betong, sponplate*

Gulvmaterial Tre, laminat, plastmatte

Romtype KUN tørre rom

Folietykkelse 0,3 mm

Total bredde 430 mm

Oppvarmet bredde 400 mm

Effekt 65 W/m²

Maks. tilkoblingsareal ved 10 A ca. 35 m²

Laveste installasjonstemp. +5 °C

Tilkoblingsspenning 230 V

Godkjenning CE
Ifølge forskriftene skal systemet legges og kobles til strømnettet av autorisert installatør. 

*Fjern alltid eventuell eksisterende plastmatte før installasjon.

Les mer om installasjon og garanti på vår gulvvarme.

ARTICLETABLE:ARTICLETABLE:

Du kan også få folie i løpemeter i to bredder hvis de ferdige settene ikke passer. Glem da ikke å kjøpe tilbehør!

EL-nr.EL-nr. Artikkelnr.Artikkelnr. Effekt per m²Effekt per m² BreddeBredde
EffektivEffektiv
breddebredde LengdeLengde Maks. areal m²Maks. areal m² Koblingsklemmer (st)Koblingsklemmer (st)

1008720 8961020 65 W/m² 43 cm 40 cm 13,5 m 6 m² 20

1008721 8961021 65 W/m² 43 cm 40 cm 18,0 m 8 m² 20

1008722 8961022 65 W/m² 43 cm 40 cm 22,5 m 10 m² 20

1008723 8961023 65 W/m² 43 cm 40 cm 27,0 m 12 m² 24

1008724 8961024 65 W/m² 43 cm 40 cm 31,5 m 14 m² 24

1008726 8961026 65 W/m² 100 cm 97 cm 10 m 10 m² 10

1008727 8961027 65 W/m² 100 cm 97 cm 15 m 15 m² 10

SUPPLERINGSSETTSUPPLERINGSSETT – Kjøp et vanlig sett pluss dette når det største settet ikke strekker til. Termostat inngår ikke.

1008725 8961025 65 W/m² 43 cm 40 cm 22,5 m 10 m²  

1008728 8961028 65 W/m² 100 cm 97 cm 22,5 m 10 m²  

        

LØPEMETERFOLIELØPEMETERFOLIE, uten termostat eller tilbehør

5431633 8960626 65 W/m² 43 cm 40 cm

5431633 8960627 65 W/m² 100 cm 97 cm

5431634 8960628 65 W/m² 69 cm 66 cm
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GARANTI:GARANTI:

Vi gir 12 års grunngaranti på alt som inngår i gulvvarmepakken – med unntak av
termostaten. Gjelder også Ebecos isolerplater som installeres sammen med gulvvarmen. Vår garanti dekker 100 %
av kostnadene ved en eventuell skade.

Dessuten gir vi deg mulighet til å forlenge garantitiden på gulvvarmen til 25 år når du registrerer deg via skjemaet.
Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for den medfølgende styringen. Alle vilkår og forutsetninger fås i garantibeviset.

ACCESSORY:ACCESSORY:

EB-Connect WiFiEB-Connect WiFi

EB-Connect WiFi er tilbehøret som gjør EB-Therm 500 til en wifi-termostat.
Muliggjør styring av gulvvarmen via appen Ebeco Connect eller åpent API.

El-nr. Artikkelnr. Betegnelse  

6400011 8581604 EB-Connect WiFi  

PresstangPresstang

Brukes ved montering Ebeco Foil for å koble sammen kabler og
tilkoblingsklemmer.

El-nr. Artikkelnr. Betegnelse

1103016 8960690 Presstang Ebeco Foil
 

ForhøyningsrammeForhøyningsramme

Ebecos termostater EB-Therm er beregnet for innfelt eller utenpåliggende
montering. For utenpåliggende montering brukes forhøyningsramme.
Forhøyningsrammen passer alle EB-Therm-modeller.

El-nr. Artikkelnr. Betegnelse Mål Farge

5481686 8581686 Forhøyningsramme Ebeco 87x87x29 mm Hvit (RAL 9003)

EbisolEbisol

Isolering for tre-/laminatgulv. Installeres alltid under Foil Kit. Øker komforten og
reduserer trinnlyd, med eller uten gulvvarme.
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El-nr. Artikkelnr. Lengde Bredde Tykkelse Areal/plate Antall
plater/pk.

Total
areal/pk.

1837301 8960170 1200
mm

500
mm 3 mm 0,60 m² 10 stk. 6 m²

1837302 8960172 1200
mm

500
mm 6 mm 0,60 m² 10 stk. 6 m²

Tilslutnings-/avslutningssettTilslutnings-/avslutningssett

Material som brukes ved legging av Ebeco Foil for å koble sammen
installasjonskablene med folien.

El-nr. Artikkelnr. Betegnelse

1103018 8960679 Tilslutnings-/avslutningssett Ebeco Foil MINI (for 4 stk.
folier)

1103019 8960680 Tilslutnings-/avslutningssett Ebeco Foil MAXI (for 10 stk.
folier)

 

RTK-kabelRTK-kabel

Dobbeltisolert installasjonskabel. Brukes ved legging av Ebeco Foil.

El-nr. Artikkelnr. Betegnelse Lengde

1103020 0376603 RTK-kabel dobbeltisolert, blå 1,5 mm² 25 m

1103021 0376613 RTK-kabel dobbeltisolert brun 1,5 mm² 25 m
 

Festetape for folieFestetape for folie

Brukes ved legging av Ebeco Foil.

El-nr. Artikkelnr. Betegnelse Mål

1103010 8960546 Festetape for folie 38 mm x 33 m
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