CERAPRO - EXTRA TUNN
GOLVVÄRMEKABEL

CeraPro – tunn värmekabel för flexibel förläggning
VID LÅG BYGGHÖJD

nVent RAYCHEM CeraPro är en extra tunn golvvärmekabel, endast 3 mm i diameter.
Kabeln är följsam och flexibel och har hög mekanisk tålighet. CeraPro är idealisk för små
och oregelbundna golvytor med låg bygghöjd.
CeraPro kan installeras på alla undergolv som har en bärande konstruktion enligt gängse
byggregler och är även godkänd för förläggning direkt på brännbart underlag, max
100 W/m².
CeraPro levereras i färdiga slingor med 3 m påmonterad kallkabel. I förpackningen ingår
kabel på spole, dubbelhäftande tejp, nätband och limstavar.

ENERGIEFFEKTIVA GOLVVÄRMETERMOSTATER
Fakta om CeraPro
•

Tunn, endast Ø 3 mm.

•

Cirka 11 W/m och 230 V.

•

Monteras med fixeringstejp, nätband och
limstavar, som ingår i förpackningen.

•

Robust och tålig, uppfyller kraven som
värmekabel. CE-märkt.

•

Kan läggas direkt på brännbart underlag,
max 100 W/m² i kombination med
RAYCHEM eller T2 termostat och
golvgivare.

•

Flexibelt val av termostat, köpes separat.

•

Kan även installeras under trä-, laminateller lineoleumgolv, max effekt 90 W/m².

•

För en jämn värmespridning ska
spackelskiktet minst vara:
- Trä: 8 mm
- Laminat: 10 mm
- Linoleum: 15 mm
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Alla RAYCHEM och T2 digitala och programmerbara golvvärmetermostater har olika programval, för att ställas in så att golvvärmen
verkar då aktuella rum nyttjas och annars vara frånslagen. De är också
adaptiva, dvs beräknar själva när uppvärmning ska starta för att uppnå
önskad temperatur vid önskad tidpunkt. Varje termostat ger ökad
kontroll på fastighetens elförbrukning.

RAYCHEM SENZ och RAYCHEM SENZ WIFI
•
Designtermostater med touch och swipe.
•
Två fronter ingår: En RAYCHEM Black och en vit centrumplatta
för strömställarsystem.
•
Med eller utan wifi.
GreenLeaf
•
Designtermostat med
rörelseaktivering.
•
Kapacitiv skärm.
•
Installationsmeny med
multifunktioner.
NRG-DM
•
Intuitiv och användarvänlig
golvvärmetermostat med
LCD-display.

INSTALLATIONSPRINCIPER FÖR CERAPRO

1. Rengör ytan från damm och smuts.

2. Prima golvet.

3. Märk ut önskat cc-avstånd på golvet med hjälp av
linjalen på förpackningens lock.

4. Fäst fixeringstejpen på golvet för att underlätta
förläggningen.

5. Fäst CeraPro-kabeln på fixeringstejpen med önskat
cc-avstånd.

6. Säkra CeraPro-kabeln med nättejpen.
7. Fixera kabeln med smältlim vid behov.

Unik totalgaranti
Alla våra golvvärmeprodukter är noggrant testade och av högsta kvalitet. Vår 12-åriga totalgaranti gäller för alla våra
golvvärmeprodukter när installationen har utförts av behörig elektriker. Vi lämnar dessutom 20-års totalgaranti om
installationen är utförd av en Certified PRO-installatör.

8. Täck med avjämningsmassa eller lägg klinker direkt
med klinkerfix om underlaget så medger.

Välj värmekabel efter golvets fria yta

Termostater och tillbehör

E-nummer

Värmekabelns
längd (m)

Fri yta (m2)

Effekt (W)

89 405 01

14

1,0-1,5

160

89 405 02

21

1,5-2,5

240

89 405 03

28

2,0-3,0

320

89 405 04

35

2,5-4,0

400

89 405 05

43

3,0-5,0

475

89 405 06

57

4,0-6,0

635

89 405 07

71

5,0-7,5

800

89 405 08

100

7,5-11,0

1140

E-nummer

Benämning

858 15 70

RAYCHEM SENZ

858 15 71

RAYCHEM SENZ WIFI

85 815 65

NRG-DM

85 802 48

GreenLeaf

89 497 15

Universalskylt

89 495 41

Givarslang 2,5 m/påse

85 815 68

RAYCHEM SENZ ACC metallfärgad front

85 815 69

RAYCHEM SENZ ACC antracitgrå front

Vid större ytor kan paketen ovan kombineras.

Obs! Golvvärme alltid ska förläggas och installeras av behörig elinstallatör.
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