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kabler, värmematter & ParkettVärme   
Golvvärme

Golvvärme typ : ___________

Garantin  gäller  under  förutsättning  att  instal-
lationen  gjorts  av  behörig  elinstallatör  och  att
garantibevis  med  ifyllt  testprotokoll  jämte  materi-
al  speci�kaktionen eller fakturaunderlag signerats 
av installatören efter utfört arbete.

Garantin gäller mot materialfel i 20 år på värme-
kabel och för övriga komponenter i 3 år.

Då fel uppstår skall detta meddelas till, och fast-
ställas av behörig elinstallatör. Garantibevis med 
tillhörande faktura/följesedel skall uppvisas då 
garantin åberopas.

Garantin gäller inte om fel uppkommer genom 
åverkan, ingrepp i tidigare godkänd montering 
eller åtgärd som strider mot gällande föreskrifter.

Elinstallationen utförd av

enligt bifogad materialspeci� kation.

Datum:

Signatur:

Testprotokoll
Min. isolationsvärde 10 Mohm

PRODUKT:

Före utläggning Efter � xering Efter golvbeläggning
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värde
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Märk din ritning med respektive nummer



 

DANSK VARMEKABEL A/S DANSK VARMEKABEL A/S 

              Lundagervej 102,  DK-8722 Hedensted,   Tel. +45 7675 8030,   www.handyheat.net

 

Produkt:
är installerad i följande utrymmen:

EJ TILLÅTET ATT BORRA, SKRUVA ELLER MONTERA MATTLISTER I GOLVET I DESSA UTRYMMEN!

Om golvytan skall bytas ut, måste det nya materialet vara lämpligt för golvvärme. Kontakta din in-
stallatör! Placera ej isolerande material eller golvfast inredning på de ytor där golvvärme � nns. Detta 
minskar värmeöverföringen till rummet och ger förhöjd temperatur!

Produkt E-nummer Längd/Storlek E�ekt/Spänning

Elinstallatör, signatur:

En detaljerad skiss med kablarnas och ev. dosors exakta placering samt e�ekt skall � nnas vid grupp-
centralen. Dokumentera gärna anläggningen med ett foto. Markera längd och e�ekt på värmeka-
blarna även på principskissen. Märk ritningen med respektive nummer från testprotokollet. Detta blad 
eller en kopia av det skall monteras vid gruppcentralen. Ytterligare krav på information till slutanvän-
daren � nns i Svensk standard SS 436 47 53.
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