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Företagspresentation

Elvärmeprodukter är ett företag med 
ambition att arbeta nära marknaden, 
med ett brett sortiment av värmekablar 
och tillbehör.

Företaget startade 2004 av Ingemar 
Ölvebring och Jörgen Forslund. Elvärme-
produkter i Skellefteå har gått från att 
vara ett litet företag med 2 personer till 
att vara ett företag med idag 8 anställda 
och en omsättning på ca 37 miljoner.

Tillsammans på företaget finns det  
ungefär 50 års erfarenhet av arbete med 
värmekabel.

Vårt huvudkontor med försäljning,  
lager och produktion ligger i Skellefteå. 
Vi har också säljkontor i Stockholm och  
i Malmö.

Företaget skall erbjuda kunden god 
support inom konstruktion och dimen-
sionering av värmekabelanläggningar, 
och kunna leverera dessa till låg kostnad 
och hög kvalitet.

Vår kompetens sträcker sig från golv-
värmeanläggningen till de mest kompli-
cerade industriprojekten.

Styrkan hos oss är att vi har tillverkning 
och lager i Sverige vilket leder till att vi 
kan hålla väldigt korta ledtider då det 
gäller leveranser och support till kund.

Vi har under åren etablerat kontakt  
med ledande kvalitetsproducenter av 
värme kabel från hela världen, därför kan 
vi med trygghet lämna upp till 20 års  
garanti på produkterna.

Vi på Elvärmeprodukter ser framtiden an med stor tillförsikt. 
Vår målsättning är att fortsätta växa på den svenska marknaden och vi  

hoppas att ni vill göra oss sällskap på den resan!

Jörgen Forslund, VD
Elvärmeprodukter i Skellefteå AB
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Det finns många fördelar med att värma upp sin bostad med  
golvvärme i stället för med radiatorer. Det ger en jämn fördelning 
av värmen då värmekällan är jämnt fördelad i rummet till skillnad 
från t.ex. radiatorer på enskilda ställen. Andra fördelar är att  
rummet enklare kan möbleras då inga radiatorer kan vara i vägen 
eller blockeras, man slipper dessutom rör längs väggarna.
 
Ett elgolvvärmesystem kan installeras under alla typer av golv.  
Under parkett, laminat, våtrumsmatta, klinker eller mellan  
bjälkarna i ett klassiskt plankgolv. Det kan också gjutas ned i ett 
nytt betonggolv.
 
Kabeln är uppbyggd av motståndstråd isolerad med PTFE (teflon) 
vilket har bra isoleringsegenskaper och en hög temperaturtålighet.
 
Elvärmeprodukter erbjuder ett komplett golvvärmesystem med 
alla nödvändiga tillbehör för hem, kontor, korridorer etc.

GOLVVÄRME
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Det ska vara tryggt och enkelt att få varma och sköna 
golv. Värmekabel på rulle/Bobin.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 3,6 mm. Den 
är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen. 
Kabeln kan fixeras med hjälp av fästbanden, med  
färdiga cc avstånd. Limstav för fastsättning av kabel  
och flexslang för golvgivare är tillbehör. S- och 
CE-godkänd och 20 års garanti.

Golvvärmen kan installeras ovanpå befintliga golv-
konstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. 
Kabeln förläggs då i ett tunt spackelskikt. Tänk på  
att det inte går att kapa värme kabeln, räkna av even-
tuella avlopp i den totala ytan. Vid cc avstånd 10 cm 
är effekten ca 100 W/m².

Om lägre effekt önskas finns det även en serie med 
5 watt per meter.  CC avstånd här är 10 cm vilket ger 
max 50 W/m².
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VÄRMEKABEL RULLE

Längd m Effekt 10 W/m Effekt 5 W/m Yta m²

11,5 115 W 57 W 1

17 170 W 85 W 1,5

22,5 225 W 112 W 2

29 290 W 145 W 3

35 350 W 175 W 3,5

40 400 W 200 W 4

48 480 W 240 W 5

56 560 W 280 W 6

70 709 W 350 W 7

82 820 W 410 W 8

114 1140 W 570 W 10

145 1450 W 725 W 14

160 1600 W 800 W 16

180 1800 W 900 W 18
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VÄRMEKABEL BETONG

Det ska vara tryggt och enkelt att få varma och sköna 
golv. Värmekabel för ingjutning i betong.

Värmekabeln är rekommenderad av Sunda Hus. Den 
är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen. 
S- och CE-godkänd och 20 års garanti.

Värmekabeln monteras ner till 5-8 centimeter ner i 
betongen och fästes lämpligen mot armeringsnät. 
Värmekabeln har en effekt av 20w/m².

Fästband
Fästband med färdiga cc avstånd förenklar utläggningen  
av värme kabeln. Banden fäst upp på golvet, sedan spänns 
tråden upp och punktlimmas på längden.
 
En förpackning innehåller 25 st band. Den totala längden  
är 7,25 meter.

Tillbehörsats
Tillbehörsats innehållande flexslang 
16 mm och limstavar.

Längd m Effekt Yta m²

11 205 W 2

14 285 W 3

18 335 W 4

21 435 W 5

28 575 W 6

35 720 W 8

43 845 W 9

51 1037 W 11

63 1292 W 13

75 1565 W 15

86 1708 W 18

102 2075 W 21

TILLBEHÖR TILL GOLVVÄRME
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VÄRMEKABEL MATTA

Det ska vara tryggt och enkelt att få varma och sköna 
golv. Värmekabel på matta.

Värmekabelmatta är golvvärme på självhäftande  
matta, används med fördel på öppna, regelbundna  
ytor med få hinder. S- och CE-godkänd och 20 års 
garanti.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 3,6 mm. 
Den sitter redan förmonterad på den självhäftande 
mattan, som rullas ut och fixeras i ett och samma 
moment.

Installationen går smidigt och snabbt eftersom du 
varken behöver mäta cc-avstånd eller fixera kabeln. 
Mattan kan enkelt klippas och vinklas efter önskad 
yta. Värmekabelmattan kan installeras ovanpå  
befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller 
spånskiva. Den förläggs i ett tunt spackelskikt.  
Tänk på att det inte går att kapa värmekabeln, räkna 
av eventuella avlopp i den totala ytan. C/C avstånd på 
värme kabeln är 10 cm vilket ger 100 W/m².

Om lägre effekt önskas finns det även en serie av 
mattor med 5 watt per meter. CC avstånd här är 10 cm 
vilket ger max 50 W/m².

Längd m Effekt 10W/m Effekt 5W/m Yta m²

4 200 W 100 W 2

6 300 W 150W 3

8 400 W 200 W 4

10 500 W 250 W 5

12 600 W 300 W 6

14 700 W 350 W 7

16 800 W 400 W 8

18 900 W 450 W 9

20 1000 W 500 W 10



TERMOSTAT TILL GOLVVÄRME
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EVP Analog typ 740
Enkel men allsidig Termostat /  
Regulator för användning tillsammans 
med EVP’s golvvärmekablar. Den är 
kompatibel med merparten av ramsys-
tem som finns på mark naden, exempel-
vis Elko RS, Plus samt Schneider Exxact 
ramar.

MCD 5 / 500 IP 21 
Allt-i-ett, klocktermostat för elektrisk 
golvvärme ger optimal komfort-
temperatur och lägsta möjliga energi-
förbrukning.

• 2” färgpekskarm
• Enkel navigering i pekmenyer
• Val mellan 12 olika språk
• Förberedd for kraven i det nya EU 

EKO-direktivet.
• Ställer automatiskt om sig mellan  

sommar- och vintertid.
• Effektmätning for optimal energi-

hantering.

EVP Microline
Enkel och robust digital termostat  
med golvgivare och petskydd.  
Passar i följande ramsystem Eljo Trend,  
Schneider Exxact och Elko.

EVP-Microline Premium Clock
Digital termostat med golv givare och 
rumsgivare. Möjlig het att reglera golv 
eller rumstemperatur. Nattsänkning via 
förprogrammerat schema. 
Passar i följande ramsystem Elko,  
Schneider Exxact.

MTD3 / ET 350
MTD3 – Termostaten för elektriska 
golvvärmesystem. Denna termostat är 
designad för att ha ett minimum
av miljöpåverkan och samtidigt ge en 
långvarig värmekomfort.

• Användarvänlig / intuitiv meny
• Enkel installation
• Överensstämmelse med EN 50559  

(hot spot skydd)
• ECO-direktivet redo
• Slank design

MWD 5
Full kontroll, när som 
helst var som helst. 

OJ Microline® WiFi- 
termostat MWD 5 tillåter 

användare att styra elgolv-
värmesystem via en app, 

vilket ger dem enkel åtkomst till 
fullständig kontroll.

• Fjärråtkomst och kontroll via  
användarvänlig app

• Enkel installation
• Ingen gateway krävs
• Redundant kontroll – full kontroll vid 

termostat

 Full appkontroll av:
• Värmezoner
• Individuella termostater
• Uppvärmningsscheman
• Uppvärmningslägen
• Stöd för flera användaråtkomst
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GOLVVÄRME Är SKÖNT
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Smart fläkt med snygg design för förbättrad 
komfort i badru m, duschrum, kök.

Funktioner
• Intelligent elektronik och integrerade funktioner för det 

idealiska mikroklimatet.
• Hög luftkapacitet upp till 133 m³ / h och tyst drift på 

grund av en specialkonstruerad motor och aerodynamisk 
profilerad impeller.

• Högeffektiv DC-motor med låg energiförbrukning av 
max. 3,8 W och tillförlitlig non-stop drift som är dimen-
sionerad för över 50 000 timmar.

• Nätaggregat med en strömförsörjning i Intervall från 100 
till 240 V, 50–60 Hz ger en avbrottsfri drift i elnät med 
mångsidiga strömförsörjnings standarder.

• Automatisk avstängningsfunktion i händelse av motor-
haveri.

• Låg ljudnivå på grund av specialdesignad fixering av 
motor och fläkthjul på en vibrationsabsorberande axel.

• Den inbyggda glidomkopplaren gör det enkelt att  
koppla ur fläkten från elnätet för säker hantering.

• Ultratunnt hölje med 28 mm tjocklek.
• Mångsidig montering – vertikal eller horisontell  

installation.
• Funktionsinställning och fläktstyrning via en fjärrkontroll.
• Utbytbar anslutningsdel för anslutning till Ø 100 mm eller 

125 mm luftkanaler.
• Lätt avtagbar motor och fläkthjulsblock kräver inga  

verktyg vilket ger en enkel service.

Smart fläkt
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Handdukstork Torka EVP 80 levereras med den i  
ramen intregrerade styrningen som har inbyggd  
timer. Välj mellan 2 timmar, 4 timmar eller  
kontinuerlig uppvärmning.  

Handdukstorken finns i svart färg eller krom. 
Styrningen går att få på höger eller vänster sida.

Handdukstorken kommer med 5 års garanti på ram 
och elektronik.

on/off

styrning

Artikelnr. Artikel Höjd (mm) Bredd (mm) Effekt (W)

94 116 85 Torka EVP 80 Höger Krom 800 500 70

94 116 86 Torka EVP 80 Vänster Krom 800 500 70

94 116 87 Torka EVP 80 Höger Svart 800 500 70

94 116 88 Torka EVP 80 Vänster Svart 800 500 70

Teknisk data / Specifikationer 
Effekt 70W 
Driftspänning 230V 
IP44
CE

Handdukstork



MARKVÄRME
EVPs utomhusprodukter är designade 
att klara av tuffa krav och miljöer.
EVPs markvärme används på de ytor 
som ska vara is och snöfria.

Vi har erfarenhet av att projektera rätt 
effekt av markvärme beroende var i 
Sverige det ska installeras.

Håll rent från snö och is med vår markvärme på entréer, garagenedfarter, trappor, ramper, lastkajer, i  
princip alla ytor utomhus som ska vara snö och isfria. Med hjälp av vår kunskap tar vi fram rätt effekt-
behov beroende på var i landet som anläggningen ska installeras för optimalt resultat. Anläggningen 
installeras under betong, stenplattor eller asfalt. Slipp sedan att sanda eller salta dessa ytor även att skotta.

Anläggningen styrs med hjälp av antingen en termostatstyrning eller med hjälp av en styrning fukt och 
temperatur. Termostatstyrning arbetar med förbestämda grader när den ska starta och stänga, allt för att 
få en snö och is yta. Vid styrning fukt och temperatur startar anläggningen endast vid de faktiska tillfällen 
den behöver arbeta. Denna styrning har en optimal driftsekonomi.

Artnr Längd m Ohm/m Yta m² Effekt
10 59 21 22 4,0 2 601 W
10 59 22 32 1,9 3 870 W
10 59 23 44 1,0 4 1202 W
10 59 24 55 0,65 5 1480 W
10 59 25 63 0,45 6 1865 W
10 59 26 72 0,36 7 2040 W
10 59 27 88 0,25 8 2404 W

EVP DUO

230 V

400 V

Artnr Längd m Ohm/m Yta m² Effekt
10 59 31 22 12,0 2 606 W
10 59 32 35 5,1 3 896 W
10 59 33 46 2,9 4 1200 W
10 59 34 56 1,9 5 1500 W
10 59 35 68 1,3 6 1810 W
10 59 36 76 1,0 7 2105 W
10 59 37 93 0,65 9 2646 W
10 59 38 110 0,45 10 3230 W
10 59 39 126 0,36 12 3527 W
10 59 40 154 0,25 14 4156 W
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STYRNING FUKT TEMP
Apparatskåp för styrning av markanläggningar.  
Styrningen sker med fukt och temperaturstyrning.
Utrustade med 10A eller 16 A avsäkring jordfels-
brytare och Eberle styrning. Möjlighet att lägga till 
summalarm vid behov.

Vid styrning fukt och temperatur startar anlägg-
ningen endast vid de faktiska tillfällen den behöver 
arbeta. Denna styrning har en optimal driftsekono-
mi.Marksensorer installeras i marknivå en för  
temperatur och en för fukt.

STYRNING TERMOSTAT
Apparatskåp för styrning av markanläggningar.  
Styrningen sker med termostat. Utrustade med 10 A 
eller 16 A avsäkring, jordfelsbrytare och termostat  
Termonic 26090. Möjlighet att lägga till summalarm  
vid behov.
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TAKVÄRME
EVP takanläggning för snö och issmältning i hängrännor, ränndalar, takbrunnar 
eller stuprör.
Takanläggningen är designad att hålla fri passage för smältvatten när snön 
smälter och för att undvika isbildning. Helt enkelt att undvika frostsprängningar 
på fastigheten och att undvika att istappar bildas som kan lossna och orsaka 
värre skador.

EVP STR 15/30 W/m. Är en självreglerande värmekabel optimal för att förhindra isbildning i hängrännor 
och stuprör. Vi har en stor erfarenhet av att projektera denna typ av anläggningar för att uppnå optimal 
drift.

Maxlängd per avsäkring är vid 10 A max 60 meter total längd slinga och vid 16 A max 80 meter total 
längd slinga. Anläggningen styrs med hjälp av antingen en termostatstyrning eller med hjälp av en  
styrning fukt och temperatur.

Termostatstyrning arbetar med förbestämda grader när den ska starta och stänga, allt för att få en snö 
och is yta. Vid styrning fukt och temperatur startar anläggningen endast vid de faktiska tillfällen den 
behöver arbeta. Denna styrning har en optimal driftsekonomi.

EVP STR VÄRMEKABEL
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STYRNING FUKT TEMP
Apparatskåp för styrning av takanläggningar. Styrningen 
sker med fukt och temperaturstyrning. Utrustade med 10 A 
eller 16 A avsäkring, jordfelsbrytare och Eberle styrning. 
Möjlighet att lägga till summalarm vid behov.

Vid styrning fukt och temperatur startar anläggningen 
endast vid de faktiska tillfällen den behöver arbeta. Denna 
styrning har en optimal driftsekonomi.

Fuktgivaren placeras i rännan och tempgivaren i norrläge.

STYRNING MAX MIN
Apparatskåp för styrning av takanläggningar. Styrningen 
sker med max min temperatur. Utrustade med 10 A eller 
16 A avsäkring, jordfelsbrytare och termostat ETR dubbel-
termostat. Möjlighet att lägga till summalarm vid behov

TILLBEHÖR TAKANLÄGGNINGAR

Clips för hängränna
EVP clips är ett clips som 
fäster värmekabeln i en 
hängränna med ett cc 
avstånd av ca 1 meter. 
Värmekabeln behöver 
inte limmas i rännan.

An och Avslut
An och Avslut används 
för an och avslut av 
värmekabeln. Denna sats 
innehåller krympslang 
och förskruvning till dosa 
med PG 11 18,6 mm för-
skruvning.

EVP clic avslut
 EVP clic avslut är en av 
slutsats som avvänds som 
avslut av värmekabeln. 
Denna sats används när 
EVP Clic installeras.

Dragavlastare
Dragavlastare till bland 
annat stuprör vid mon-
tering av värmekabel i 
takavvattning.
Avlastar värmekabeln när 
de går ner i stuprör. Allt 
för en driftsäker installa-
tion av värmekabel.

EVP Clic
 
EVP Clic är en snabbkoppling för takanläggningar, finns i två varianter.

EVP Clic anslutning har anslutning för tre slingor och matning för ström.

EVP Clic T förgrening har anslutning för tre slingor. Denna kan användas i anslut-
ning till EVP Clic Anslutning för ytterligare slingor. Vid montage av en takanlägg-
ning med hjälp av EVP Clic kan installatören arbeta med endast handverktyg.
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FROSTSKYDD
Frusna rör är ett problem när kylan 
kryper ner i vårt land. EVP har pro-
dukter för att förebygga skador och 
läckage orsakade av frostsprängda 
rör och vattenledningar.

Våra produkter är allt från värme-
kabel med sladdställ till anpassade 
längder på löpmeter och färdiga 
slangar med inbyggd värmekabel. 
Finns även värmekabel för ända 
upp till 400 meter slinga värme-
kabel invändigt i vattenrör.

EVP Frostskydd är en mobil värmekabel med färdigmonterad stickpropp som 
ansluts enkelt till ett jordat vägguttag med jordfelsbrytare. Vanliga använd-
ningsområden är avloppsrör, vattenrör och vattenmätare i t.ex. hus, sommar-
stugor, garage, stall, växthus, husvagnar eller båtar.

Den representerar de senaste framstegen inom värmekabeltekniken och är ett 
utmärkt exempel på hur miljö och säkerhet prioriteras av EVP. Kabeln är helt fri 
från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
 
Värmekabeln är självbegränsande och anpassar sin effekt efter omgivnings-
temperaturen. Även om det är plusgrader ute och frostskyddseffekten inte  
behövs, kommer värmekabeln ändå att vara tillslagen. För att stänga av den 
helt behöver du dra ut stickproppen. Effekten är 10 watt per meter.
 
Vid montage inuti vattenledning förses röret med mässingsgenomföring,  
genom vilken kabeln förs in i röret. Röret ska isoleras minst 30 mm eller grävas 
ner minst 50 cm i marken. Anslut stickproppen till vägguttag 230V och jord-
felsbrytare.

Avsedd för tillfälliga eller permanenta uppvärmningsbehov. EVP frostskydd är 
försedd med 2 m sladdställ och stickpropp.
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EVP-STF 10 med sladd och stickpropp 10W/m

Artnr Längd m Effekt
89 826 23 2 20 W
89 826 24 3 30 W
89 826 25 4 40 W
89 826 26 5 50 W
89 826 27 6 60 W
89 826 28 8 80 W
89 826 29 10 100 W
89 826 30 12 120 W
89 826 31 15 150 W
89 826 32 20 200 W
89 826 33 25 250 W

Vid behov av längre eller andra längder 
kan värmekabeln beställas försedda 
med sladdställ och stickpropp.
100 meter är maxlängden vid utvändig 
förläggning.
60 meter är maxlängden vid invändig 
förläggning.

EVP-STF 10 

Kabeln är självbegränsande och reglerar effekten. Effekten går även att styras med hjälp av en termo-
stat. Termostatens givare placeras med fördel under isoleringen mot mediaröret. Effekten är 10 watt per 
meter. Kabeln är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt
 
Vid montage inuti vattenledning förses röret med mässingsgenomföring, genom vilken kabeln förs in  
i röret. Röret ska isoleras minst 30mm eller grävas ner minst 50cm i marken. Anslut stickproppen till 
vägguttag 230V och jordfelsbrytare. Avsedd för tillfälliga eller permanenta uppvärmningsbehov.
 
100 meter är maxlängden vid utvändig förläggning.
60 meter är maxlängden vid invändig förläggning.
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TERMOSTATER

Sköljtätt utförande tillåter installation i fuktiga rum, samt 
utomhus.
Exempel på användningsområden, där TERMONIC med fördel 
kan användas för reglering av värmekabelanläggningar, t.ex. 
Frostskydd av vattenrör. Temperaturområde -15 till +95 °C

Elektronisk termostat Termonic 16090

Elektronisk termostat Termonic 26090
För DIN skena. Exempel på användningsområden, där  
TERMONIC med fördel kan användas för reglering av 
värmekabel anläggningar, t.ex. Frostskydd av vattenrör. 
Temperatur område -15 till +95 °C

EVP DUO

EVP DUO klarar av långa sträckor invändigt i vattenrör  
upptill 400 meter.
Kan även användas utvändigt på vattenrör där en lägre 
effekt på strömmatning behövs 24 volt eller 48 volt.  
Exempelvis i stall där djuren kan komma åt värmekabeln.
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TILLBEHÖR

R 15/20 genomföring för invändig dragning av värmekabel i 
rör. Vattentät genomföring.

An och Avslut används för an och avslut av värmekabeln. 
Denna sats innehåller krympslang och anslut för kallkabel och 
avslut för värmekabel.

Y-koppling för invändig dragning av värmekabel i rör. Vatten-
tät genomföring ingår. Röranslutning PRK 32.

19



BYGGARBETSPLATSEN

EVP har ett bra sortiment av produkter som används på en modern 
byggarbetsplats idag.

Våra produkter är designade att klara de tuffa krav som ställs på en 
byggarbetsplats. Ett exempel kan vara frostskydd av vatten och  
avlopp vid byggbods etableringar.

Tjältiningsmattor kan användas till upptining av mark upptill 50 cm 
per dygn även hålla sand frostfritt. Upptining av avloppsrör eller  
vattenledningar. Brunnsborrning.

Värmemattor att hålla gångvägar snö och isfria eller vid stillastående 
arbete hålla varmt under fötterna vintertid.

Betonghärdning och pelarvärme för härdning av betong under  
vinterhalvåret, bibehållen kvalitet på betonggjutning.
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Frostskydd av grundplattor
Eliminerar risken för skador på grundplattor orsakade av  
tjälbildning i underliggande mark. Färdiga längder.

Elektrisk värmematta

Används vid tjältining upptill 50 cm per dygn, frostskydd av gjutsand, uppvärmning av gjutformar, 
vattenledningar och avloppsrör med mera. 
 
Försedd med öljetter på sidorna för fixering alt. upphängning.
Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylon och isolerad med 8 mm portät cellplast. Försedd med  
reflekterande material på ena sidan vilket gör den extra effektiv. Försedd med termostat. 
Anslutnings kabel 2,5 m med jordad stickpropp.

Spänning: 230V Effekt: 1000W Storlek: 3x1 m

BETONGHÄRDNING

Längd m Effekt
100 2115W/230V
175 3655W/230V
220 4850W/230V

Längd m Effekt
85 3500W
35 1400W
20 800W
10 400W
3,3 130W
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Betonghärdning i grundplattor, valv, pelare och väggar. För säker och  
sommarsnabb betonghärdning vid låga temperaturer.
Betonghärdning färdiga slingor med sladdställ i följande längder.



PELARVÄRME
Pelarvärme med automatikbox. Fyra stycken värmekablar längd 
per värmekabel är tre meter och nittio centimeter kallkabel. 
 
Automatikboxen är utrustad med jordfelsbrytare och två meter 
sladdställ. Anpassad för upprepad användning.

Total effekt är 360 watt.

Elektrisk värmematta för elskåp
Perfekt vid arbete utomhus vintertid då det finns 
behov att tina tjäle runt elskåp, med upp till 50 cm 
per dygn. Centrumhålets mått är 300x1000 mm för att 
trädas över elskåpet mot marken. Hålet har även små 
flärpar för att sluta tätt mot elskåpet. Värmemattans  
totala mått är 1400x2000 mm. Andra mått kan tillver-
kas vid behov, kontakta oss så berättar vi mer. 

Teknisk data m.m.
Tillverkad i slitstark PVC-belagd nylonfiberväv.
Isolering av självslocknande skumplast.
Värmekällan är en armerad värmekabel med teflonisolering.
Automatisk temperaturreglering.
Stänkvattenskyddad.
Försedd med öljetter för fastsättning alternativt upphängning 
samt spännband för transport och förvaring.

Brandpost/Brunnsvärmare
Värmaren är avsedd för brunnar med diameter 600 mm.  
Andra mått på begäran.
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Frostskydd
Frusna rör är ett problem när kylan kryper ner i vårt land. EVP har produkter för att förebygga skador och 
läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar.

Våra produkter är allt från värmekabel med sladdställ till anpassade längder på löpmeter och färdiga 
slangar med inbyggd värmekabel. Finns även värmekabel för ända upp till 400 meter slinga värmekabel 
invändigt i vattenrör.

EVP DUO klarar av långa sträckor invändigt i vattenrör upp till  
400 meter.

EVP DUO

EVP STF 10 W 
Skyddar mot sönderfrysta vattenrör, är en värmekabel i  
halogenfritt utförande.

EVP STF med sladdställ 
Mobil värmekabel med monterad stickpropp som ansluts till  
jordat uttag. Se mer sid 12.
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INDUSTRI

EVP har ett stort sortiment av värmekabel för industrins behov, vi har  
kunskapen av projektera och leverera komplexa värmekabelprojekt.  
Våra produkter används inom exempelvis petrokemi och tillverkningsindustri.  
Även som frostskydd av sprinkleranläggningar.
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BSX Kabel
BSX självreglerande värmekablar är utformade för att tillhanda-
hålla frostskydd eller processtemperaturunderhåll, för metalliska 
och icke-metalliska rörledningar, tankar och utrustning.
 
BSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassifice-
rade) områden och i områden med explosionsrisk i enlighet med 
ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.
Frostskydd och temperaturunderhåll upptill 65°C
Maximal exponeringstemperatur 85° C

Tillgänglig effekt: 9, 15, 25, 32 W/m vid 10°C
Matning 230 volt
Finns med Fluorpolymer yttermantel.

HC3 Kabel
Värmekabel HC3 är serie kablar används för underhållstemperatur 
i rörledningar och cisterner för att hålla vätskor i flödestillstånd. 
För säkra och riskfyllda områden.
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HTSX Kabel
HTSX självreglerande värmekablar är utformade speciellt för 
processtemperaturunderhåll eller frostskydd där kapacitet för hög 
temperaturexponering krävs. HTSX tål temperaturexponeringar i 
samband med ångrengöring.

HTSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassi-
ficerade) områden och i områden med explosionsrisk i enlighet 
med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.
Frostskydd och Temperaturunderhåll upptill 121° C
Maximal exponeringstemperatur 250° C
Tillgänglig effekt 15, 32, 48, 64 W/m vid 10°C
Matning 230 volt

KSX Kabel
Högpresterande KSX självreglerande värmekablar är utformade 
särskilt för frostskydd vid hög värmeförlust eller bibehålla  
processtemperaturer där rengöring med ånga är inte nödvändigt.

KSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassi-
ficerade) områden och i områden med explosionsrisk i enlighet 
med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.
Frostskydd och temperaturunderhåll upptill 121° C
Maximal exponeringstemperatur 121° C
Tillgänglig effekt 15, 31, 48, 64 W/m vid 10°C
Matning 230 volt

VSX Kabel
VSX självreglerande värmekablar är utformade speciellt för  
processtemperaturunderhåll eller frostskydd där kapacitet för  
hög temperaturexponering krävs.
 
HTSX tål temperaturexponeringar i samband med ångutsläpp.
VSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassi-
ficerade) områden och i områden med explosionsrisk i enlighet 
med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.
Frostskydd och Temperaturunderhåll upptill 121° C
Maximal exponeringstemperatur 250° C
Tillgänglig effekt 9, 18, 27, 37, 48, 64 W/m vid 10°C
Matning 230 volt
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Styrmodul
TraceNet ECM är en elektronisk styrmodul särskilt utformade för 
att styra värmekabel som används i frostskydd och processtempe-
raturunderhåll. Finns i både rör (XP) och vägg (WP) monterings-
alternativ.

TERMOSTATER
Termostat ZT kit är godkänd för användning i vanliga  
(oklassificerade) och områden med explosionsrisk (klassificerade) 
i enlighet med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.

IP Klass IP66
Maximal rörtemperatur 250°C
Minimum installationstemperatur -60°C

TILLBEHÖR
An och avslutsatser och vanliga installations tillbehör som  
används med värmekabel BSX™, KSX™, HTSX™, VSX™
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LANTBRUK

EVPs produkter för ett modernt lantbruk sträcker sig från att hålla vatten  
frostfritt både i permanenta eller tillfälliga lösningar. Till att tina ensilagebalar 
och hålla gångvägar snö och isfria.

EVP Grön FROSTSKYDD
EVP Grön frostskydd, är en värmeka-
bel i halogenfritt utförande.
Den representerar de senaste fram-
stegen inom värmekabeltekniken 
och är ett utmärkt exempel på hur 
miljö och säkerhet prioriteras av EVP.
Kabeln har en fast effekt, och det går 
med fördel att styra effekten 
Med hjälp av en termostat.

Längd m Effekt
2 20 W
3 30 W
4 40 W
6 60 W
8 80 W
10 100 W
15 150 W
20 200 W
25 250 W
30 300 W
35 350 W
40 400 W
45 450 W
50 500 W
60 600 W
80 800 W
105 1050 W
135 1350 W

Termostatens givare placeras med fördel under isoleringen mot media-
röret. 
Effekten är 10 watt per meter. Kabeln är helt fri från PVC och bly och
därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
Vid montage inuti vattenledning förses röret med mässingsgenom-
föring,
genom vilken kabeln förs in i röret Max diameter 50 mm.
Röret ska isoleras minst 30mm eller grävas ner minst 50cm i marken.
Anslut till 230V och jordfelsbrytare och med fördel även en termostat för 
effektivaste användning. Avsedd för permanenta uppvärmningsbehov,  
t ex förhindra frusna vattenledningsrör.
För frostfria vattenkar till djuren mm.
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EVP DUO 
EVP DUO klarar av långa sträckor invändigt i vattenrör upptill 400 meter.
Kan även användas utvändigt på vattenrör där en lägre effekt på ström-
matning behövs 24 volt eller 48 volt. Exempelvis i stall där djuren kan 
komma åt värmekabeln.

EVP STF 10 W 
Skyddar mot sönderfrysta vattenrör, är en värmekabel i halogenfritt 
utförande. Se mer sid 12.

EVP STF med sladdställ 
Mobil värmekabel med monterad stickpropp som ansluts till jordat 
uttag. Se mer sid 12.

Elektrisk värmematta 
Används vid upptining av foder i silos, ensilagebalar, 
vattenledningar och avloppsrör med mera. Försedd 
med öljetter på sidorna för fixering alt. upphängning. 
Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylon och isolerad 
med 8 mm portät cellplast. Försedd med reflekteran-
de material på ena sidan vilket gör den extra effektiv.
Försedd med termostat.
Anslutningskabel 2,5 m med jordad stickpropp.
Spänning: 230V Effekt: 1000W Storlek: 3x1 m (täcker 
ensilagebal)
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