Installation av Värmefilm, värmefolie.

Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera på hur du ska lägga våderna mät på hur många du behöver för att sen få ett värde på hur
många meter golv du måste köpa. Vi på HVG kommer att kapa till en bit som är så lång som du beställt och sen hänger det på
dig att kapa den i rätt längder för din installation. Jag kommer att beskriva hur man bör gå tillväga vid installation av golvvärme,
värmefolie vid några olika typer av underlag och några olika golvbeklädnader. Man börjar alltid med att ta bort gamla mattor
och eventuellt spikad masonit så man kommer ner till grundgolvmaterialet som kan vara Trägolv, spångolv, gipsgolv eller betong. Det är inte nödvändigt att ta bort dessa material om man anser att man kan lägga golvet utan att bygghöjden på golvet
stör. Vanligtvis så brukar man få problem vid trösklar om man lägger detta golv ovanpå befintligt golv. Man bör tänka på att
golvet kommer att bygga ca 7mm om man använder isolermatta och ca 2mm om man lägger utan isolermatta. Sen ska givetvis
det golv du ska lägga ovanpå räknas in i bygghöjden.

Steg 1.
Ta bort alt gammalt material såsom mattor, masonit mm så du kommer till en bygghöjd som gör att golvet när det är klart har
en höjd som anpassas för trösklar och dörrar. Räkna på din bygghöjd och mät vid trösklar och dörrar så du vet att golvet när
det är klart har rätt höjd. Skulle det vara platsbrist så kan man tumma lite på isoleringen och istället lägga en lumppapp och då
spara ca 5mm i bygghöjd. Man ska dock lägga isolering om man har möjlighet med tanke på att det kommer att ge en effektivare uppvärmning.
Steg 2.
Sopa rent golvet noggrant så att inga föremål ligger kvar, kontrollera att det inte sticker upp några spikar eller andra vassa bitar
i golvet som kan förstöra värmefolien. Har du ett betonggolv så se till att större sprickor fylls med spackel. Även på trägolv så
kan det löna sig att tejpa igen sprickor och skarvar för att undvika att det kommer upp drag i isolermattan, ett tätt golv kommer
att värma effektivare.
Steg 3. (gäller endast betonggolv)
Lägg ut ångspärren (tät plast) över hela golvet och tejpa skarvarna noggrant så det blir tätt. Detta är för att se till att ingen fukt
från betonggolvet kan tränga upp och förstöra värmefolien eller golvet. Givetvis går det lika bra med Platonmatta eller liknande material för att hålla fukten borta. (om golvet ska läggas i en källare bör man prata med en fackman för att konstatera
vad som krävs för att klara av att hålla fukten borta.)
Steg 4.
Nu ska du lägga ut isolermattan över hela golvet och tejpa skarvarna noga. Den ska läggas kant i kant så att du får en jämn och
bra yta att lägga värmefolien på. Var noggrann med tillskärning så att den går kant i kant mot väggarna.
Steg 5.
Då var det dags för att placera ut värmefolien. Du ska i detta skede redan veta var du vill ha termostaten så att du lägger ut
folien med (ändarna) mot den väggen du ska ha termostaten på, detta för att minimera antal meter kabel. Lägg ut folien och
tejpa den på några ställen så att den sitter fast i isolermattan. Se till att folien om möjligt läggs så alla gavlar hamnar mot
samma vägg. Du får inte överlappa folien så att dom aktiva delarna på golvet läggs på varandra, det går dock bra att överlappa
ca 5-7cm på varje våd för att få golvbredden att gå ihop.

Steg 6.
Nu ska du sätta upp termostaten på det tänkta stället. Från termostaten ska du dra en 2 ledad kabel ner till närmaste värmefolie, se till att det finns kabel så det räcker. Du ska också dra ner kabeln som ska till termostaten som känner av värmen i golvet.
Dessa kablar kan spikas på vägg eller dras i en kabelkanal, givetvis går det bra att dra in den inne i väggen i ett rör.
Steg 7.
Nu är det dags för att koppla in folien. Man kan säga att alla våder ska kopplas parallellt. Det innebär att på den kopparremsan
(vi kan säga den högra) så ska svart kabel kopplas och på den andra sidan ska blå kabel kopplas. Så samtliga våder ska ha en blå
kabel och en svart kabel. Samtliga svarta kablar ska kopplas ihop och sen gå till termostatens ingång som brukar betecknas med
ett (L) och samtliga blåa kablar ska kopplas ihop och gå till termostatens ingång som brukar betecknas med ett (N). Just inkopplingen kan göras med våra clamps men vi förespråkar att man löder kabeln i värmegolvet . Vi kommer att beskriva båda alternativen nedan.
Beskrivning av hur du ansluter kablar till golvet.
Vi förespråkar att man löder kablarna i värmefolien om man har ont om utrymme. Clamps är dock snabbast att använda men
bygger mer. Det är mycket enkelt att löda dessa anslutningar och nästan lika fort som att sätta clamps. Vi har testat båda metoderna och båda fungerar bra om man är noggran. Tänk på att använda rätt kabel så att den överensstämmer med den effekt
som golvet kommer att ta. Val av kabelgrovlek gör vi åt er när vi får en offertförfrågan. Bilden nedan visar hur kablarna ska
kopplas. Det kommer att vara 2st kablar in på många av kopparremsorna för att kunna koppla dessa parallellt.

Vi börjar med att visa hur Clamps ska sättas.

Här ser du verktyget som krävs för att klämma
fast en Clamps. Det finns givetvis specialtång för
ändamålet men det går lika bra med en vanlig
polygrip.

Knacka fast clipset lite försiktigt över kopparremsan på folien för att få den på det ställe som
passar för fastsättning.

Sen Klämmer man fast clampsen ordentligt. Det
är i detta läge viktigt att man ser till att clampsen
verkligen sitter och perforerar materialet.

Nu ska kabeln klämmas fast. Detta görs först
med en vanlig tång och i andra skedet med en
kabeltång. Det är mycket viktigt att det görs noggrant så kabeln verkligen sitter.

Nu ska vilktejpen på platts. Klipp till två bitar
som är ca 5-6cm och börja med den på undersidan som bilden visar.

Sätt bit nummer 2 på ovansidan enligt bild och
pressa ihop dessa så du får en tät och stark isolering mot spänning.

Nu ska vi visa hur du löder anslutningarna.

Man börjar med att klippa upp plasten lite på
baksidan av filmen, klipp bara i plasten och inte i
kopparn.

När du klippt upp plasten så viker du undan
plastfolien så du får platts för att lägga på lite
lod.

Så här ska det se ut när du lagt på lod på kopparremsan, du ska också skala kabeln för att
lägga på lod på kabeländen för att enklare
kunna löda fast kabeln i kopparn.

Så här ser det ut när man lött dit kabeln i kopparremsan. Nu kan man vika tillbaka plasten och
förbereda för vulktejp. I många fall så kommer
det vara 2st kablar in på en kopparremsa.

Nu ska vulktejpen på platts. Klipp till två bitar
som är ca 5-6cm och börja med den på undersidan som bilden visar.

Sätt bit nummer 2 på ovansidan enligt bild och
pressa ihop dessa så du får en tät och stark isolering mot ström.

Där du har klippt av värmefolien kommer lite koppar att blottas i kanten, den ska förseglas med vanlig eltejp
enligt bilder ovan. Denna tejp-bit är på andra gaveln av våden i förhållande till inkopplingsstället.
Steg 7.
Nu ska du sätta dit termostatgivaren för golvet. Den ska placeras minst en halvmeter ut i golvet och där ska den sitta under den
aktiva delen på en av våderna. (aktiv del = svart) Denna kabel får inte ligga ovanpå isoleringen utan måste in i isoleringen. Skär
upp ett spår i isoleringen där givaren och givare kabeln ska gå och sätt dit givaren i golvet med hjälp av Tape. Var noggrann så
kabeln inte sticker upp över isoleringen så den kan skada värmefilmen.
Steg 8.
Samtliga kablar i golvet ska försänkas i golvisoleringen så dom inte sticker upp och kan skada värmefolien. Dom ska försänkas
så att golvet sen kan läggas ovanpå dom utan att skada kablarna. Detta görs genom att skära spår i golvvärmemattan som man
sen lägger kablarna i. Se till att tejpa över alla kablar för att försegla dom.
Steg 9.
Du ska vi innan vi lägger golvet försäkra oss om att allt är rätt gjort och att alla kopplingar är helt okej. Börja med att visuellt
inspektera alla kopplingar och kontrollera att alla Våder av golvvärmefolien är anslutna med en blå och en svart kabel. Kontrollera att ingen svart kabel sitter ihop med någon blå kabel eller vise versa, det skulle skapa en direkt kortslutning. När vi gjort
detta så är det dags att testa golvet. Se till att alla våder blir varma och att allt fungerar som det ska innan du lägger på klickgolvet.
Steg 10.
Nu ska elen kopplas in till termostaten. Till detta är det ett krav att använda en elektriker som också kan mäta och godkänna
installationen. Man får inte göra fasta installationer själv. Det elektrikern behöver veta för att göra denna inkoppling är hur
mycket effekt som Max kan gå åt. Detta behöver han veta för att kunna välja en lagom stor säkring och dessutom välja en kabel
som passar för installationen. När elektrikern har godkänt installationen så är det dags för lägga golvet, sen är det klart.
Detta bör du tänka på.
1. Om du ska lägga ett flytande golv av något slag som t.ex. klickgolv så kan du följa denna anvisning till punkt och pricka.
2. För dom som ska ha en vanlig matta eller klinker och då ska ha ett underlag som gips eller spånskiva så finns det saker man
bör tänka på. När man skruvar gipps eller spån ovanpå värmefilmen så bör man vara mycket noggrann så man inte skruvar i
Carbone ytan (svarta ytan) eller skruvar i kopparbandet eller i någon kabel. Det går bra att skruva mellan våderna och det går
bra att skruva i filmen där den är avsedd för att klippas av. Ska man lägga spån eller gips som ska skruvas så bör man inte lägga
någon golvisolering, utan då får man lägga ett material som inte är sviktande såsom lumppapp eller liknande under golvvärmefilmen. Man måste dessutom tänka på att försänka samtliga kablar, antingen tar man ut material i undergolvet där man kan
lägga ner kablar (förslagsvis med överhandsfräs), eller så får man ta ur i materialet som man lägger på vilket är mycket svårare.
Man kan också se till att få kablarna ända intill väggen och lämna 10mm för kablarna där man inte lägger någon gips eller spånplatta, givetvis får man senare spackla igen denna springa med golvspackel.
Har du några funderingar så är du välkommen att höra av dig till HVG Golvvärme så kan vi garanterat ge dig den hjälp du behöver.

