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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal instal-
leres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400.  Construction Products Regulation (CPR) = Klassifisering av brannegenskaper for kabel.  Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet 

dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel. 

TF SVK2

TF SVK2 VARMEKABEL 10/17/30W
Varmekabel i faste lengder   230V + 400V

PRODUKTINFO TF SVK2 varmekabel

BRUKSOMRÅDER
TF SVK2 har allsidige bruksområder både innendørs og utendørs.

UV-bestandig.

OVERDEKKING INNENDØRS
• Parkett

• Laminat

• Tepper

• Belegg

• Vinyl/PVC

• Fliser

• Andre gulvbelegg som tåler 

varme

OVERDEKKING UTENDØRS
• Betong

• Belegningsstein

• TF SVK2 17W/m kan brukes i takrenne

VEDLIKEHOLD
TF SVK2 trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA. 

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC + 400VAC  50Hz

Effekt pr. meter 10W 

 17W

 30W (230VAC + 400VAC)

Kabeltykkelse Ø ~7,5mm

Lengde  Innendørs: 8,8 - 194m (10W/+17W/m) 

 Utendørs: 10 - 200m (30W/m)

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 3,5 meter

IP-klasse IP X7

Sertifisering CE

 EN 60800 Klasse C

 CPR Eca

         

GARANTI 10 år

LaminatParkett Fliser Vinyl BetongTeppe Belegg Belegn-
ingsstein Takrenner

TF SVK2 er en 2-leder varmekabel som er blyfri og uten farlige 

giftstoffer. Varmekabelen er enkel å legge. Den har en ytterkappe 

som kan formes og tilpasses før den festes. Den er derfor ideell for 

oppvarming av støpte gulv, både i tradisjonelle og lavtbyggende 

konstruksjoner. Varmekabelen kan også benyttes til snøsmelting 

og frostsikring av rør, samt jordoppvarming. TF SVK2 17W er UV-

bestandig, og kan derfor benyttes til frostsikring av takrenner og 

nedløpsrør.

TF SVK2 varmekabel har ikke fysisk skjøt mellom varm og kald del, 

men integrert skjøt. Skjøten mellom varm og kald del på kabelen er 

merket med rød og blå farge på utsiden. 

Brukt på riktig måte er TF SVK2 varmekabel et meget miljøvennlig 

alternativ for norske hjem. Ved bruk av et styringssystem kan du 

regulere den individuelle temperaturen i alle rom. Dette sparer 

strøm og er bra for miljøet.

TF SVK2 varmekabel har allsidige bruksområder både innendørs og 

utendørs. TF SVK2 varmekabel kan legges rett på armeringsmatter 

eller TF stålnett. Varmekabelen kan også hel-limes til ikke-brennbart 

underlag eller legges ved hjelp av leggebånd. Ved nedstøpning 

av varmekabelen skal også støpeprosessen foregå i henhold til 

installasjonsveiledningen.

TF SVK2 varmekabel kommer i tre utgaver: 10W/m og 17W/m som 

hovedsakelig brukes innendørs og 30W/m som brukes utendørs 

(230VAC + 400VAC). TF SVK2 leveres i effekter fra 100W til 6000W og 

med 3,5 meter tilledning.

Varmetråder

Isolasjon
 
 
 
 

 
 
Jordleder

Alu. kappe
 
PVC ytterkappe

BEREGNING
CC= senteravstand

m2= effektivt areal

l = løpemeter kabel

RUNPOTEC  
KABELUTRULLER XB300 
Universal kabelutruller for 

små og mellomstore tromler. 

Lavt tyngdepunkt og antiskli 

gummiføtter. 

Ø300mm. 

El-nr. 88 113 40

NYHET! 

Nå med minne for 

enklere tilpasning
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