GARANTISKJEMA FOR ELFLEX VARMEKABEL OG VARMEKABELMATTER
Konsulent Team as/Elflex
Håndverksveien2, 2069 Jessheim, Norway
Tlf.: 63 94 26 80
Epost: post@elflex.no

Elflex varmekabelmatter og varmekabel innrømmes 25 års garanti ved montering innvendig.
I takrenner og snøsmelteanlegg innrømmes 10 års garanti. Ved reklamasjon eller garantiheftelser skal dette skjemaet fremvises, ferdig utfylt i alle felt.
1. Installasjon skal utføres iht produktets monteringsanvisning og utføres av autorisert elektroinstallatør.
2. Ferdig utfylt skjema leveres kunde og/eller legges i boligmappa.no eller tilsvarende.
3. Før, under og etter installasjon av Elflex-kabel og kabelmatte skal produktet kontrollmåles og verdier noteres i skjemaets riktige felt. Du finner alle måleverdier
på produktets merkelapp. Avvik tolereres med -5/+ 10% av nominell verdi på produksjonsmerkelapp.
4. A) Ved montering av Elflex-kabelmatter / varmekabel skal det testes isolasjonsmotstanden mellom lederen og jord på kabelen. Måleverdien må ikke være mindre
enn 1 M-Ohm og skal registreres i garantidokumentet. Det skal benyttes megger med en nominell spenning på 500 volt for installasjoner inntil 500V(AC) og megger
med 1000 volt nominell spenning på installasjoner med driftsspenning over 500V(AC)
B) Ved montering av kabelmatter / varmekabel der det ikke er beskyttelsesskjerm er det nødvendig å teste lekkasjestrøm. Måleverdien må ikke være høyere
enn 3,5 mA på kabel opptil 3000 W effekt, og ikke høyere enn 7 mA på kabel med effekt 3000 W eller mer. Måleverdien skal registreres i garantidokumentet nedenfor.
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Tegning side 2.
Merk: Tegning av installasjon eller bilder settes inn på side to eller legges ved dette dokumentet, sammen med en installasjonsbeskrivelse.
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