
INSTALLATIONS MANUAL 

VÄRMEKABEL 30W/m
ALLMÄNNA VILLKOR

• Värmekabeln får inte förkortas eller på annat sätt justeras på något sätt. 
Endast den kalla anslutningkabeln kan förkortas efter behov.

• Anslutningen mellan den kalla anslutningkabeln och värmekretsen får inte
installeras i en böj. Värmekablarna får varken beröra eller korsa varandra. 
Det minsta avståndet mellan kablarna är 30 mm, och diametern för en krök 
måste vara åtminstone åtta gånger större än kabelns diameter.

• Om värme eller anslutningskablar är skadade, måste de bytas ut eller repareras
av tillverkaren, dess servicetekniker eller annan kvali�cerad person för att undvika 
att en farlig situation uppstår.

• Värmekabeln skall förses med en jordfelsbrytare med en brytström på  IΔn≤ 30mA. 
Vi rekommenderar att varje värmekrets förses med en separat jordfelsbrytare. .

• Värmekablarna kan lagras vid temperaturer upp till (90 ° C) och är installeras vid en 
temperatur  högre än -5 ° C. Vid användning får kablarna inte utsättas för temperaturer 
över 90 ° C.

• Före och efter installation så är det nödvändigt att mäta resistansen i värmekretsarna. 
De uppmätta värdena ska vara lika. Notera de uppmätta värdena i intyget om garantin. 
Toleransen av de uppmätta värdena är ± 5-10%.

• Före och efter installation av kablarna så är det nödvändigt att mäta isolations-
motståndet mellan värmeledare och skyddsjord. Det uppmätta värdet får inte vara 
mindre än 0,5M   . Notera de uppmätta värdena i intyget om garantin. Ω

• Vid eventuella avvikelser, bör du omedelbart rapportera dessa till tillverkaren eller leverantören 
och avbryta arbetet helt.

• Innan du använder värmekabeln så är det nödvändigt att kontrollera om uppgifterna i 
märkningen är i enlighet med din begärda produkt.

• Leverantören ska informera andra byggleverantörer på den plats där värmeenheten är 
installerad och de därmed sammanhängande riskerna.

• Varje användningsätt som skiljer sig från de som anges i den här 
användarhandboken bör höras med tillverkaren. 

Anslutning

ALLECO
G O L V V Ä R M E
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1 Beskrivning och anslutning
• Värmekablarna ska anslutas till 230 V / 400 V, 50Hz. Skyddsklass: IP67.

• Kabeln är resistent mot UV-strålning och tål en temperatur på 90 ° C och den är självansläckande.

• Skyddsjorden (�äta) skall anslutas till PE-ledaren.

2. Markvärme utomhus (frostskydd)
a) Dimensionering
Om uppvärmningen är avsedd att användas på öppna ytor med jord som bas och på värmeisolerade ytor, så är 
e�ektbehov ca 200-300 W /kvm. Om uppvärmningen är avsedd att användas på ytor som inte är värmeisolerade, 
så är e�ektbehovet ca 250-350 W / kvm. E�ektbehovet beror bland annat på det djup till vilket värmesystemet är 
installerat. Det betyder att ju närmare installationen är till ytan, desto mindre är e�ektbehovet . 
Vid installation i �n tvättad sand, får inte e�ekten överstiga 300 W / kvm.

b) Installation i betong
Procedur 

• Skapa ett kompakt underliggande lager av grus 150-300 mm tjockt. Detta kan betraktas som den termiska 
isoleringen.

• Placera värmekabeln i ett sinus mönster på armeringsnätet och fäst med buntband. 
Värmekabeln får inte fästas för hårt då den kan skadas på grund av den termiska expansionen av betongen.

•  Placera armeringsnätet i mitten och högst 2/3 delar ner i betongskiktet.

• Mät resistansen i värmekretsen och isolationsmotståndet och registrera de uppmätta värdena i intyget om 
garantin.

• Rita, alternativt fotografera hur värmekabeln är monterad och notera i intyget om garantin.

• Täck kabeln med ett skikt av betong. Hela betongskiktet ska läggas på en och samma gång så att enskilda 
skikten inte separerar på grund av värmestress .

• Mät motståndet i värmekabeln och isoleringsresistansen igen och notera de uppmätta värdena i intyget om
 garantin.

• Betong blandningen måste innehålla ingredienser som skyddar den mot yttre påverkan

1) Marksten (betong) 
2) Marksensor
3) Fintvättad sand,
4) Betong
5) Alleco värmekabel
6) Underlag (grus, 150- 
300mm) 
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Installation i asfalt

1) Asfalt lager 5 — 10cm 
2) Värmekabel
3) Fint grus eller sand 2 — 3cm  
4)  Kompakt underlag

c) Installation i asfalt
• Det är möjligt att placera kablarna direkt i asfalt förutsatt att 

mönstret som visas i figur 2 är uppfyllt.

• Före installationen är det nödvändigt att tillämpa ett extra lager
värmekrympisolering på värmekabelanslutningen och 
ändavslutningen. Värmekrympisoleringen levereras separat.

• Temperaturen på asfalten som är i kontakt med kabeln
får inte överstiga 240 ° C under 30 minuter.

• Asfaltskiktet ska placeras på kabeln manuellt. Packning ska utföras med 
en manuell vibreringsplatta eller med en vägrulle.

• Vid installation över ett stort område är det nödvändigt att lägga det 
första lagret på kabeln manuellt och även komprimera lagret manuellt. 
Endast nästa lager kan läggas av tung maskin.

• Om du tänker värma bara körbanorna rekommenderar vi att du 
placerar ett gruslagret på de platser som är avsedda för 
uppvärmning (stenklassificering 0 - 4 mm) eller placera ett 
geoduk underliggande.
Vi rekommenderar dock inte denna procedur för större 
applikationer.
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d) Installation i fintvättat sand
Procedur
• Skapa ett kompakt underliggande lager av grus 150-300 mm tjockt.

Detta kan betraktas som värmeisolering.

• Täck grusskiktet med kompakt sand 5 cm tjock.

• Placera värmekabeln i ett öppet slingmönster i enlighet med 
önskad effekt. Använd fästband för att fixera kabeln.

• Mät motståndet från värmekretsen och isolationsmotståndet 
och registrera de uppmätta värdena i garantibeviset.

• Rita eller fotografera planen för värmekabellayouten i 
garantiintyget.

• Täck värmekabeln med ett 5 cm lager sand och placera 
sedan plattorna.

• Mät värmekretsens motstånd och isolationsmotståndet igen 
och registrera de uppmätta värdena i garantibeviset.

1) Gångväg
2) Marksensor
3) Fintvättad sand, min. 100mm .

4) Värmekabel
5) Underlag (grus 150- 300mm)  

e) Reglering
• För att öka kostnadseffektiviteten är det nödvändigt att utrusta 

installationen med en termostat. Vi rekommenderar en termostat 
som mäter  fukt och temperatur t ex ETO2 samt ETOG-55.




