
15 ÅRS
GARANTI

GULVVARME

HOME
BY HEATCOM
HEAT

VARMEMÅTTE
100, 150 og 180 W/m²

Heat my Home varmemåtter er en effektiv varmekilde, som er nem 
at installere. Varmemåtten er velegnet til at blive installeret under 
alle gulvtyper. 

Kablet på varmemåtten er udlagt til at give en varmeeffekt på enten 
100 W, 150 W eller 180 W/m², der er således 3 modeller at vælge 
imellem. Den anbefalede effekt afhænger af graden af isolering i 
boligen, gulvtypen og hvordan rummet benyttes. 

Uanset valget af varmemåtten så styres varmetilførslen og effek-
ten at termostaten. Det er muligt at koble flere varmemåtter på den 
samme termostat. Den samlede effekt på en termostat må dog ikke 
overstige 3600 W, men det er også nok til at løse stort set alle rum-
størrelser. I de sjældne tilfælde hvor der trækkes mere effekt, hjæl-
per elektrikeren med at en mindre tilpasning for de helt store rum.

Varmemåtten skal ikke lægges helt ud til væg, derfor er det kun 
nødvendigt at beregne ca. 90 % af gulvets samlede areal, som skal 
dækkes af varmemåtten.

Varmemåtter installeres ikke under faste installationer på gulvet, så 
er der sådanne i dit rum, så skal du fratrække dette areal fra rum-
mets størrelse. Det er vigtigt at varmemåttens størrelse ikke over-
stiger rummets størrelse, da man ikke må klippe og afkorte kablet 
på varmemåtten. Man må kun klippe i nettet imellem kablerne for at 
vende og dreje varmemåtten når den rulles fra væg til væg. 

Fordele ved varmemåtter:
•   Ideel til rektangulære rum.
•  Nem installation - direkte ovenpå eksisterende stabile gulve.
•   Bygger kun ca. 7 - 10 mm i højden inkl. fliseklæbet eller spartel-

massen.
•   Varmemåtten giver en hurtig varmeregulering på gulvet.
•    Installationen er vedligeholdelsesfri.
•   Produktet er driftssikkert og nyder 15 års produktgaranti.
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