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           TEKNISK BESKRIVELSE
       FRYSEROM MED GULVVARME
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2b:

3:
Bor et Ø13mm hull 
for kabelen. Sett på 
plass den medfølgen-
de kabelbeskytteren.

4:
Fyll silikon som vist i 
fig. 4 for å gjøre fjær 
og not tett.

GULVVARME
Alle fryserom kan leveres med gulvvarme slik at man ikke 
behøver å sette rommene på lekter. Dersom et kjølerom og et 
fryserom står ved siden av hverandre, vil de ha identisk høyde.

Gulvene til fryserom må stå på lekter eller ha  innebygget 
gulvvarme. Dette vil hindre kuldegjennomgang og eventuelle 
fuktskader til underliggende gulv. 

Gulvvarmen må koples til av en autorisert installatør og må 
følge stedelige forskrifter. Gulvvarmen må koples til en separat 
230V/1/50-60Hz kurs med jordfeilbryter med maks strømfor-
bruk 30mA. 

Kontroller før og etter installasjonen at motstanden i varme-
kabelen er korrekt og at motstanden mellom jord og fase er i 
henhold til gjeldende forskrifter. Motstandsverdien er oppgitt 
på kabelens isolasjon.

Hvert gulvelement har hver sin separate varmekabel. 

Gulv bestående av ett element (1), element med fjær (2) og 
element med not (3), har utgående kabel ved hjørnet. Midt-
element (4) har utgående kabel ved veggelement skjøten.

MONTERING AV VARMEKABELEN
1:
Enden av kabelen er 
plassert ved 
elementets fjær og 
not. Løft forsiktig 
kabelen ut.

2a:
Varmekabelen kan 
koples til begge sider 
nær hjørnene som 
vist. Benytt en CE 
godkjent koplings-
boks etter gjeldende 
forskrifter.
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Colia et selskap i Festivo - Porkka Group

Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy 
kvalitet og yte god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet 
av Porkka Finland`s totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert 
inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente 
merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal 
vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en 
del av en større gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og 
sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør 
alltid vårt ytterste for å gi våre kunder den best tenkelige service. 


