Specifikationstext

T2QuickNet
Golvvärme
T2QuickNet – den tunna och självhäftande värmemattan för klinkergolv.
Bästa valet för hallen, köket och entrén.
• T2QuickNet värmematta är bara 3 mm tjock! Därför är den en idealisk lösning vid renovering där minimal bygghöjd krävs.
• Mattan är dessutom enkel att installera eftersom värmekabeln ligger fastmonterad på ett självhäftande nät. Den kan
installeras på alla undergolv som har bärande konstruktion enligt gängse byggregler och finns i två effektvarianter som
beskrivs nedan.
Allt finns med i paketet
• T2QuickNet levereras i kompletta paket med färdiga längder. Dessutom ingår digital klocktermostat, T2NRG-Temp,
givare, givarslang samt övergång 10-16. Kompletteringspaket utan termostat finns också. Det enda tillbehör du ytterligare
behöver är jordfelsbrytare.
T2QuickNet-90 (E-nr 89 484 00 – 89 484 18)
• T2QuickNet-90 (90 W/m²) får förläggas direkt på brännbart underlag och kan läggas direkt i klinkerfix eller i
avjämningsmassa. Mattan finns i storlekarna 1–12 m². Bygghöjden är ca 3 mm plus övergolvets tjocklek.
T2QuickNet-160 (E-nr 89 484 20 – 89 484 33)
• T2QuickNet-160 (160 W/m²) förläggs på betong i avjämningsmassa och används där man behöver lite mer effekt,
exempelvis i källare och uterum. Mattan finns i storlekarna 1–10 m². Bygghöjden är ca 5 mm i avjämningsmassa plus
övergolvets tjocklek.
• I de kompletta paketen ingår en.
• OBS! T2QuickNet skall förläggas och installeras av behörig installatör.
• 12 års totalgaranti på samtliga T2Golvvärmeprodukter. Vid installation av T2Certified Pro-installatör ingår 20 års
totalgaranti.

GREEN +
• Termostat som möjliggör energibesparing
• PVC-fri värmekabel
• Inga elektriska fält och försumbara magnetiska fält
• Provad och godkänd av SEMKO. CE- märkt
• Golvvärme är lågtemperatursystem
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T2QuickNet
TERMOSTAT
T2 NRG-Temp (E-nr 85 815 87)
• Välj mellan förinställda energisparprogram anpassade för olika önskemål
• Upp till 30% energibesparing med förinställda program
• Utrustad med barnlås
• Adaptiv funktion - termostaten beräknar själv när golvvärmen ska kopplas in för att önskad komforttemperatur ska
uppnås vid inställt klockslag
• Heat Booster för snabb uppvärmning
• Välj mellan golv- eller rumsgivare, eller en kombination av båda
• 2-polig huvudströmbrytare
• Kapslingsklass IP 21 för montering i våtutrymmen
• Godkänd av Semko
• 12 års totalgaranti
• Vit ram är standard - silverram finns som tillbehör
• Termostaten kan även köpas separat
Automatikskåp med termostatstyrning för värmekabel i golv
Typ

E-nummer

Huvudbrytare

Automatsäkringar/
utgångar

Jordfelsbrytare

Kapsling (HxBxD)

30504

89 492 00

2x20 A

1x10 A/230 V

1x2-pol 25/0,03 A

IP40, 220 x 172 x 93 mm

30505

89 492 05

2x20 A

2x16 A/230 V

1x2-pol 25/0,03 A

IP30, 225 x 250 x 88 mm

30511

89 492 07

3x40 A

3x10 A/230 V

1x4-pol 25/0,03 A

IP30, 350 x 250 x 88 mm

30521

89 492 09

3x40 A

3x10 A/230 V

1x4-pol 25/0,03 A

IP30, 475 x 250 x 88 mm

30701 D

89 492 13

2x20 A

1x10 A/230 V

1x2-pol 25/0,03 A

IP55, 205 x 295 x 110 mm

30711 D

89 492 31

3x40 A

3x10 A/230 V

1x4-pol 25/0,03 A

IP55, 410 x 295 x 110 mm

Ovanstående automatikskåp är färdigkopplade internt med fullständig dokumentation.
Specialskåp kan tillverkas efter önskemål – Kontakta någon av våra säljare för hjälp.
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