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electricheating.danfoss.com 

Upplev komforten med golvvärme

Lyxig värme  
när du vill 



Elektrisk golvvärme – 
smart och snabbt 

Med ett elektriskt golvvärmesystem 
från Danfoss kan du kombinera rejäla 
energibesparingar med smart styrning och  
uppleva bästa möjliga värmekomfort. 

electricheating.danfoss.com

Den stora fördelen med elektrisk golvvärme är den låga 
inbyggnadshöjden och de snabba uppvärmningstiderna. 
Golvvärmesystemet ser till att du alltid kan reglera värmen 
snabbt och exakt för perfekt komfort oavsett tid och plats. Det 
går att installera elektrisk golvvärme under alla typer av golv – 
trä, klinker, laminat och linoleum. Och med en smart termostat 
som Danfoss ECtemp Touch blir ditt system ett nöje att använda 
samtidigt som det maximerar dina energibesparingar.

Renovering
Danfoss elektriska golvvärmesystem lämpar sig utmärkt för 
renovering och ombyggnad. Tänk dig att kunna installera ett 
varmt golv utan att behöva riva upp det gamla golvet – du 
slipper onödiga utgifter, rivning och krångel. Tänk dig att kunna 
njuta av ett komplett värmesystem som bara tar upp  
1 till 1,5 cm golvhöjd, inklusive den nya golvbeläggningen.

För nya byggnader
Danfoss värmekablar är den optimala lösningen för 
golvvärmesystem i nya byggnader.  
Värmekablarna gjuts in i betong (1-5 cm) och du kan sedan 
enkelt lägga just det golvet du önskar.
Våra golvvärmesystem värmer effektivt upp alla golvytor i 
hemmet, på kontoret, i verkstaden eller i garaget – praktiskt 
taget överallt där behaglig värme önskas.



Danfoss ECtemp Touch är en lättanvänd golvvärmetermostat 
med pekskärm. Termostaten är kompatibel med många olika 
system och givare för elektrisk golvvärme. Danfoss ECtemp Touch är 
helt enkelt en snabb och flexibel lösning för nästan vilken elektrisk 
golvvärmeinstallation som helst.

Spänning: 220–240 V, 50/60 Hz
Maximal resistiv last: 16 A/3 680 W
Omgivningstemperatur: +5 till +30 °C
Temperaturområde: 5–35 °C (rum) eller 5–45 °C (golv)
Sänkning i ekonomiperioder: 0 till +30 °C
Kapslingsklass: 21
Mått: 85 x 85 x 44 mm
Garanti: 5 år
Produktnummer: 088L0122
Danfoss ECtemp Touch uppfyller standard IEC 60730

•  Enkel och lätthanterlig  
med pekskärm

•  Vacker design som passar  
i ett vanligt vägguttag

•  Många energibesparande 
funktioner som kan minska 
värmekostnaderna med  
upp till 12 %

Danfoss ECtemp Touch
Smart golvvärmetermostat

ÅRS
GARANTI



Danfoss ECflex 10T 
Värmekabel för elektrisk golvvärme

Tillämpningar: Nybyggnation eller renovering, betonggolv, 
frostskydd, Danfoss Reflect-system för trä- och laminatgolv 
Spänning: 220–240 V
Effekt: 10 W/m
Anslutningskabel: solida koppartrådar, gul/grön jordledare, 
tvåledarkabel.
Min. installationstemperatur:  -5 °C
Uppfyller standard: IEC60800:2009

Finns nu som ett paket klart för användning med 
Danfoss ECtemp Touch – den smarta termostaten.

Danfoss ECflex 10T etablerar nya standarder för kablar till elektrisk 
golvvärme. Den unika konstruktionen garanterar maximal prestanda i 
alla situationer, och den flexibla kabelutformningen gör installationen 
enklare än någonsin. Till detta kommer också vår garanti på 20 år som 
täcker produkten, installationen och kostnaderna för nytt golv. Det är 
lätt att räkna ut att du är i trygga händer.

•  Lättinstallerad flexibel kabel 

• Snabb reaktionstid

• Säker och tålig 

•  Lång livslängd och  
20 års garanti

ÅRS
GARANTI

Produkt

Installation

Golv/yta

Produkt-
nummer

Längd/effekt/
spänning Produktnamn:

088L6100 20m / 205W / 230V ECflex 10T + ECtemp Touch

088L6101 30m / 290W / 230V ECflex 10T + ECtemp Touch

088L6102 40m / 390W / 230V ECflex 10T + ECtemp Touch

088L6103 50m / 505W / 230V ECflex 10T + ECtemp Touch

088L6104 60m / 600W / 230V ECflex 10T + ECtemp Touch

088L6105 80m / 790W / 230V ECflex 10T + ECtemp Touch

088L6106 100m / 990W / 230V ECflex 10T + ECtemp Touch

088L6107 120m / 1220W / 230V ECflex 10T + ECtemp Touch

088L6108 140m / 1410W / 230V ECflex 10T + ECtemp Touch


