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KIT innehåll (se fig 1)

1. Alleco värmefolie
2. Termostat med golvgivare
3. Skyddsrör
4. Anslutningsklämmor
5. RKK kabel svart, 1,5mm²
6. RKK kabel blå, 1,5mm²
7. Isoleringstejp
8. Varningsetiketter
9. Installationsanvisning Figur 1 

Utöver detta behövs följande verktyg och material för installationen. 
1. Åldringsbeständig plast
2. Isolerskiva typ 808X
3. Presstång typ 8090
4. Jordfelsbrytare om det inte redan ingår i huset.
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2 Allmänna instruktioner 
Läs igenom hela instruktionen innan installationen påbörjas. 

1. Alleco Golvvärmefolie för 230V får endast installeras i torra utrymmen.
2. Temperaturen i rummet där golvvärmen ska installeras få ej understiga 0ºC.
3. Värmefolien skall alltid installeras tillsammans med jordfelsbrytare.
4. Värmefolien ska alltid installeras på min 3mm tjock isolering (6mm rekommenderas dock).
5. Värmefolien ska alltid täckas med en åldersbeständig polyesterfilm min 0,2mm

tjock, innan golvbeläggningen läggs.
6. Värmefolien får inte installeras under fast inredning, såsom garderober,

inneväggar, köksbänkar, m. m. eftersom detta kan medföra överhettning.
7. Värmefolien ska installeras åtskilt från andra värmekällor.
8. Golvbeläggningen över värmefolien ska vara min 5mm och ska inte ha en högre

termisk resistans än 0,17m²K/W.
9. Tjocka mattor, sittkuddar eller annan typ av isolering får inte finnas på

värmegolvet.
10. Termostaten måste använda sig av golvgivaren och vara inkopplad enligt

anvisningarna.
11. Max ström genom varje folie får ej överstiga 5A.
12. Om rummets storlek kräver högre ström än 10A måste en kontaktor användas

mellan värmefolien och termostaten.
13. Temperaturen i rummet ska vara kontrollerad med en termostat där golvgivaren

skyddar golvet från att bli varmare än 27ºC.
14. Värmefolien ska anslutas med dubbelisolerad kabel.
15. Fastsättning av folie ska göras med den bifogade tejpen.

VIKTIGT Trä eller laminatgolv måste ha en min tjocklek av 5mm. Om tunnare 
material ska användas kontakta oss för råd.  

VIKTIGT! 

Allecos golvvärmefolie kräver 230V och all installation ska ske under
överinseende av behörig installatör.
Installationen ska utföras enligt gällande föreskrifter.
Kontrollera att foliens data överensstämmer med termostaten eller
eventuell kontaktors data.
Alla anslutningar ska göras med stor noggrannhet.
Anslutningskablar ska inte komma i kontakt med värmefolien.
Anläggningen ska vara försedd med jordfelsbrytare 30mA.



GGoollvvvväärrmmee  fföörr  ((kk))aallllaa  ggoollvv
Installation Golvvärmefolie 230V 

3 Planering av installationen. 

VIKTIGT. Gör en skiss över värmefoliens placering innan läggning börjar.(Se fig 2) 

 Figur 2 

3.1 Planera var termostaten ska placeras. Det är viktigt att den inte placeras i direkt 
solljus, och att den är lättillgänglig och i närheten av el-försörjning. 

3.2 Planera kabeldragningen till elnätet. 

3.3 Planera hur varje folie ska placeras. 

VIKTIGT! Det är noga att placera folierna sida vid sida så att de ej överlappar 
varandra och att de täcker så stor yta som möjligt. 
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4 Läggning av värmefolien 

4.1 Om underlaget är en plastmatta ska denna tas bort 
innan värmefolien installeras. 

4.2 Montera termostaten (Se fig 3).

4.3 Gör uttag i väggen och golv för: 
• Termostaten
• Elrör för 230V till termostat och folie

VIKTIGT Gör en mjuk böj på skyddsröret vid övergången mellan vägg och golv så 
att golvgivaren går lätt att byta vid eventuellt fel. Skyddsrörets ände måste 
placeras i mitten av en folie och minst 0,5m från väggen. 

Figur 3 

Figur 4 Figur 5

4.4 För in golvgivaren i skyddsröret tills änden når 
fram till skyddsrörets öppning. Förslut 
skyddsrörets ände med tejp (se fig 4).

4.5  Lägg ner skyddsröret i spåret i golv och vägg 
(se fig 5 och 6).

• om nödvändigt fixera skyddsröret.

4.6 VIKTIGT. Kontrollera att golvet är plant. Maximal avvikelse är ±1mm per m. 
Om ytan uppfyller kravet gå till steg 4.8

Figur 6 

4.7 Justera om nödvändigt golvets ojämnheter med standard golvspackel. 
Följ tillverkarens anvisningar. 

4.8 Spackla igen spåret för golvgivaren. Använd standard golvspackel. Följ 
tillverkarens anvisningar. 

4.9 VIKTIGT. Kontrollera att golvet är rent, torrt och fritt från damm och föroreningar. 



GGoollvvvväärrmmee  fföörr  ((kk))aallllaa  ggoollvv
Installation Golvvärmefolie 230V 

4.10 Lägg ut Alleco isolerskivor typ 808X över 
golvet, de ska täcka hela golvet. Tejpa 
skarvarna för att förhindra att dessa rör 
sig under vidare läggning (se fig 7). 

Figur7 

VIKTIGT. Lämna en 30mm bred ränna för 
kablarna längs ena väggen där kablarna ska 
placeras (se fig 8). 

Figur 8 

VIKTIGT Använd mjuka skor 
under fortsatt installation. 
Kontrollera att ytan är ren och att 
inga vassa föremål kan komma i 
kontakt med eller falla ner på 
golvvärmefolien. Planera arbetet 
så att Du inte behöver stiga på 
värmefolien. 

Figur 9 

4.11 Rulla ut värmefolien längs ena sidan av rummet. 
(se fig 9). 

4.12 Folien kan vara vänd uppåt eller nedåt. 
Kontrollera så att folien ligger plant på 
underlaget och inte ligger i något veck. 

Figur 10 

4.13 Klipp folien längs markeringen så nära väggen 
som möjligt (se fig 10). 
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4.14 Isolera ändarna på koppar ledarna med den 
bifogade PVC tejpen 50x50mm (se fig 11). 

4.15 Rulla ut nästa folie parallellt med den 
första folien (se fig 9). 

VIKTIGT. Ingen överlappning får ske. 

4.16 Tejpa fast folien så att den ligger stilla under 
fortsatt läggning (se fig 12). 

5 Anslutning av folierna. 

5.1 När hela golvet är täckt med folie är det dags 
att göra alla anslutningar. 

VIKTIGT. Skydda folien med något isolationsmaterial 
medan anslutningarna görs. 

Figur 12 

Figur 11 

Figur 13 

5.2 För att skydda anslutningsklämmorna gör en 
3x5cm stor utskärning i isolationsmaterialet 
under klämmorna (se fig.13). 

5.3 Tejpa med den bifogade PVC tejpen på baksidan 
av 808X isoleringen (se fig 14-15). 

Figur 14 (Uppsida) Figur 15 (Baksida) 

VIKTIGT. För att säkerställa god kontakt mellan värmefolien och laminatgolvet får ej 
anslutningsklämmorna sticka upp ovanför isoleringen (se fig.14). 



GGoollvvvväärrmmee  fföörr  ((kk))aallllaa  ggoollvv
Installation Golvvärmefolie 230V 

5.4 Om tunnare isolering än 5mm används (dock ej att rekommendera) ska utskärning 
göras i undergolvet för att ge utrymme för anslutningsklämmorna. 

Figur 16 

5.5 Avisolera 6mm av änden på kabeln. 
OBS! Om endast en kabel används 
vik den avisolerade änden så att den 
passar in  anslutningsklämmorna (se 
fig.16).  

5.6 Anslut kabeln med krymptång (se fig.17-18). 
         Kontrollera att kabeln har klämts fast. 

VIKTIGT. Kablarna ska ha sådana längder att de 
fritt kan röra sig utan mekanisk påverkan. 

Figur 17 Figur 18 

5.7 Anslut anslutningsklämmorna till värmefolien. 

VIKTIGT. Se till att presstångens gap är inställt på max gap av 1,3mm. 

Figur 19 Figur 20 

• pressa fast klämman med
presstången i 45 graders vinkel
från båda sidorna (se fig 20).

• placera anslutningsklämmorna över foliens
kopparband.

• pressa fast klämman för hand (se fig.19).
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 Figur 21 

5.8 Parallellkoppla folien med den dubbelisolerade RKK kabeln (se fig.21). 

Figur 22 

5.9 Isolera klämkontakten: 
• skär ut två bitar 50 x 50mm PVC tejp.
• placera dessa på båda sidor om anslutnings-

klämmorna (se fig.22-23).

VIKTIGT. Tejpen måste sticka ut minst 5mm utanför 
anslutningsklämmorna. 

Figur 23 
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6 Testa installationen. 

VIKTIGT. All folie måste vara ansluten under testen. 

6.1 Mät golvvärmefoliens totala resistans och notera detta i protokollet i rutan för 
”Resistans värde innan golvbeläggning lagd” (se Installationsprotokoll). 

6.2 Kalkylera effekten enligt formeln: 52900 dividerat med resistansen i pkt 3.1. Notera 
värdet i rutan för ”Effekt förbrukning”. 

6.3 Summera värmefoliens totala längd och kalkylera den totala effekten enligt 
formeln: Total effekt = total folielängd x effekt per löpmeter (W/lpm) (se text på folie). 
Notera resultatet i protokollet under ”Total effekt”. 

6.4 Gör en skiss eller ta ett foto över installationen och bifoga den till protokollet. 

6.5 Täck värmefolien med åldersbeständig plastfolie, med en min tjocklek av 0,2mm 

VIKTIGT. Plastfolien måste överlappa varandra med min 200mm. 

Figur 24 

6.6 Täck golvet med trä / laminat enligt 
tillverkarens anvisningar (se fig.24). 

VIKTIGT. Använd mjuka skor och skydda 
golvvärmefolien med isolationsmaterial. 

6.7 Mät golvvärmefoliens totala resistans och 
notera denna under punkten ”Resistans 
värde innan golvbeläggning lagd” 

6.8 Sätt upp protokollet i närheten av el centralen 

6.9 Anslut termostaten till värmefolien enligt termostatens installationsanvisningar. 

VIKTIGT. Termostaten ska vara inställd för överhettningsskydd på max 27ºC i golvet. 

INNAN GOLVVÄRMEN STARTAS SKA BIFOGADE SKYLTAR SÄTTAS UPP VID 
TERMOSTAT OCH EL-CENTRAL. 
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7 Installationsprotokoll för Alleco Golvvärmefolie 230V. 

Fyll i detta formulär och förvara det intill husets el-central. 

Alleco golvvärmefolie är installerad i följande utrymme. 
1 
2 
3 
4 

VIKTIGT! 

Förbjudet att spika, skruva eller göra hål på platser där golvvärmefolier är installerade. 

Allecos golvvärmefolie kräver 230V och all installation ska ske under överinseende av 
behörig installatör. Installationen ska utföras enligt gällande föreskrifter. 

Nedan: Skiss över värmefoliens placering och dess inkopplingspunkter. 

Installations datum: 

…………………………… 

Foliens tillverknings datum: 

…………………………….. 

Rum Resistans 
värde innan 
golv- 
beläggningen 
lagd (ohm) 

Resistans 
värde efter 
golv- 
beläggningen 
lagd (ohm) 

Effekt  
förbrukning 
(W) 

Total 
effekt 
(W) 

1 
2 
3 
4 

Behörig installatör ………………………………………………….. 
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