
Så fungerar EB-Therm 55
Läs alltid hela manualen för fullständig 
produktinformation. 

Tempreglage

Indikering
Med hjälp av färgen på av/på-knappen kan du se den 
aktuella statusen för EB-Therm.
 
Rött ljus - påslagen och golvvärme är aktiverad.
Grönt ljus - påslagen och golvvärme är avslagen. 

Temperatur

Ställ in önskad temperatur
Du ändrar golvtemperaturen genom att vrida på rat-
ten. Minläget på reglaget motsvarar 10 °C, maxläget 
motsvarar 45°C. Lämplig inställning är vanligtvis mellan 
2 och 3. 

Först när golvvärmesystemets har varit inkopplat några 
dygn stabiliseras temperaturen. Då kan man behöva 
justera termostatens inställning.Sätta på och stänga av EB-Therm

I stand by-läge regleras inte värmen. Håll in av/
på-knappen en sekund för att komma till stand by. 
Återgå till normalläge genom att återigen hålla in 
knappen en sekund. 

Golvvärme under trägolv
• Trä är ett levande material som rör sig, så det finns 
vissa faktorer man ska tänka på för att undvika 
sprickor i golvet.
• Det färdiga golvet får inte täckas med tjocka iso-
lerande mattor, sittsäckar eller liknande, detta kan 
leda till en för golvet skadlig temperatur.
• Skruva eller borra inte i det färdiga golvet. 

Vi hoppas att du kommer att ha glädje av din golvvärmeanläggning i lång tid framöver. Här ger vi dig några 
praktiska tips att tänka på som användare. Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att 
höra av dig till oss. Besök gärna ebeco.se där vi samlat information om våra produkter och massa matnyttig 
information om golvvärme. 

Golvvärme under klinker och 
naturstensgolv
• Vänta 4 veckor efter installation innan värmen slås 
på och öka sedan värmen gradvis.
• På betonggolv mot mark skall inte värmen 
stängas av helt under sommaren.
• Skruva eller borra inte i det färdiga golvet.

Av/på-knapp

ebeco.se

Kom igång med din golvvärme

Visste du att? Om du registrerar din 
golvvärme får du 25 års garanti. Läs 
mer på www.ebeco.se/garanti


