Snowmelt

Med Ebeco Snowmelt kan man enkelt holde det rent for snø og is i garasjeinnkjørsler, entreer, ramper, lastekaier og
trapper, i så vel offentlige som private miljøer. På denne måten reduserer man risikoen for is, og man trenger ikke
måke eller strø sand eller salt. Det gir bedre fremkommelighet og sikkerhet. Med riktig styring blir det også en
økonomisk installasjon.

Elastisk effekt
Ebeco snøsmeltingsmatte er en ny, unik elastisk varmekabelmatte bestående av en varmekabel festet på
gummibånd. Fordi matten er elastisk kan man ved å tøye ut matten øke c/c-avstanden og størrelsen på matten, og
dermed redusere effekten. Denne unike konstruksjonen reduserer leggetiden med ca. 75 % sammenlignet med
tradisjonell montering på festebånd. I utgangspunktet er effekten 300 W/m². Matten kan lett tøyes ut 25 % til
effekten 240 W/m². Du kan få enda lavere effekt (ca. 200 W/m²) ved å tøye matten ytterligere. Varmekabelen har
innebygd tilbakeleder, som gjør at det bare er én tilkoblingsende.

Legging
Varmekabelmatten er beregnet for å legges i sand under asfalt eller belegningsstein. Den kan også støpes inn.
Matten kan også legges i en finstøp over en betongplate. Matten bør legges på min. 30 mm dybde.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Kabeltype

2-leder med skjerm

Kaldkabellengde

5m

Lengste installasjonstemp. –5°
Tilkoblingsspenning

230 V

Minste bøyeradius

35 mm

Effekt

Fra 300 W/m², kan strekkes ned til 200 W/m²

Godkjenning

CE
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ARTICLETABLE:
El-nr.

Artikkelnr. Effekt

Bredde Lengde

Areal ved 300 W/m² Areal ved 250 W/m² Areal ved 200W/m²

5431616 8960290

2200 W 0,5 m

14-22 m

7 m²

9 m²

11 m²

5431617 8960292

2700 W 1,0 m

9-13,5 m 9 m²

11 m²

13,5 m²

5431618 8960294

3600 W 1,0 m

12-18 m

14,5 m²

18 m²

5431619 8960296

4250 W 1,0 m

14-21,5 m 14 m²

17 m²

21,5 m²

12 m²

GARANTI:

Vi tilbyr 10 års garanti på materialfeil produkt for våre frostsikring
kabel/varmekabelmatter/varmekabler beregnet for utendørs bruk, inkludert tilbehør inkludert i installasjonen.
Vi gir 5 års produktgaranti for den medfølgende termostaten.
Alle vilkår er tilgjengelig her i garantivilkårene.

ACCESSORY:

Apparatskap små anlegg
Enkelt og brukervennlig apparatskap for styring av mindre anlegg (<5kW). Styrs av
EB-Therm 800 termostat.
El-nr.

Artikkelnr.

Betegnelse

2433328

8960000

Apparatskap med EB-Therm 800 1x13A, IP30

2433329

8960001

Apparatskap med EB-Therm 800 1x16A, IP30

2433330

8960002

Apparatskap med EB-Therm 800 3x13A, IP30

2433331

8960003

Apparatskap med EB-Therm 800 3x16A, IP30

Timer Snowmat
Tidsstrømbryter for styring av Snowmat. Spenning 230 V 50 Hz. Bryteevne 16 A.
KapslingsklasseIP 44. Tilkoblingstid 1 – 12 timer. Godkjenning CE.
El-nr.
1103060

Artikkelnr.
8580103

Betegnelse
Timer Snowmat

h ps://www.ebecoheating.no/snosmelting/snowmelt

