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OVER DEZE HANDLEIDING

Iedereen weet het: als je voeten koud zijn, heb je het helemaal koud… Intelligente vloerverwarming is dé oplossing.

Stop die wollen sokken terug in de kast en laat de kinderen heerlijk op de vloer spelen … zelfs de kat zal u dankbaar zijn!

Dit handboek laat zien hoe u de juiste vloerverwarming kiest, met informatie over de installatie en een heleboel slimme tips. Heeft u 
het juiste systeem al gekozen? Ga dan naar pagina 43 om uw plan te tekenen en vraag een gratis ontwerp aan.
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Ha

ndige    tip
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Ha

ndige    tip

5 goede redenen om de intelligente 
vloerverwarming van te kiezen:

1. Aangenaam en veilig.

2. Probleemloze installatie en 
onderhoudsvrij.

3. Energie-efficiënt en 
kostenbesparend.

4. Kan onder alle vloeren worden 
geïnstalleerd.

5. TotalCare-garantie.

Warmtestraling van een conventioneel verwarm-
ingssysteem met radiatoren. Grote temperatuur-
schommelingen (18–65°C) in de kamer.

Warmtestraling van een vloerverwarmings-
systeem. Geringe temperatuurschommelingen 
(20–25°C) en warmte waar dat nodig is.

MEER COMFORT ÉN MINDER VERWARMINGSKOSTEN

Vloerverwarming biedt veel comfort en bespaart op verwarmingskosten!  

Elektrische vloerverwarming wordt dicht onder het vloeroppervlak geplaatst, zodat 
de ruimte snel opwarmt. Dankzij de gelijkmatige warmteverdeling over de vloer, is het 
mogelijk de thermostaat 2 graden lager dan normaal te zetten, zonder comfort- of 
warmteverlies. 

Het is een uitstekend systeem als hoofdverwarming of om het bestaande 
verwarmingssysteem aan te vullen. In de lente of herfst kunt u de gewone verwarming 
uitzetten en uw vloeren aangenaam warm houden. De hond zal het met u eens zijn!

Isolatieplaten voor energiezuinigheid 
Elk systeem kan worden gecombineerd met een isolatielaag die veel energie bespaart 
door de verwarmingstijd te bekorten tot de gewenste temperatuur is bereikt. Een 
isolatieplaat verbetert ook de isolatie van onvoldoende geïsoleerde ondervloeren en 
leidt tot kostenbesparingen zodra een elektrisch vloerverwarmingssysteem in bedrijf is.

THERMOSTATEN

Nauwkeurige verwarmingscontrole voor meer comfort terwijl u geld bespaart 
Wanneer elektrische vloerverwarming wordt gecontroleerd met programmeerbare 
thermostaten zorgt het voor meer comfort, omdat de gewenste temperatuur in 
elke ruimte apart wordt gebaseerd op de bewoning ervan. Dat zorgt ook voor 
energiebesparing in de onbewoonde ruimtes. 

Daarnaast kunnen deze temperaturen op afstand nauwkeurig worden afgesteld met 
WIFI-thermostaten. Zo zorgt u voor nog meer comfort én bespaart u geld.

GEZOND EN VEILIG VERWARMEN

Droge vloeren: hygiënischer en eenvoudiger schoon te maken 
Elektrische vloerverwarming veroorzaakt minder luchtcirculatie en daardoor minder 
stof. In de badkamer of in vochtige ruimten is er nog een bijkomend voordeel. Natte 
vloeren drogen veel sneller, net als vloerkleden in de badkamer en er is minder risico op 
schimmel of huisstofmijt. 

Een droge vloer is ook eenvoudiger schoon te houden omdat het stof niet aan de vloer 
“kleeft”.

Verwaarloosbare elektromagnetische velden 
Huishoudapparaten en consumentenelektronica kunnen elektromagnetische velden 
opwekken. 

Producten veroorzaken echter slechts een minimale elektromagnetische inductie 
dankzij de tweedraadse constructie.

Waarom Elektrische Vloerverwarming?
Comfort is belangrijk, vooral thuis. Met de intelligente elektrische 
vloerverwarming van kunt u uw klanten probleemloos een heerlijk  
warme vloer aanbieden!



MAKKELIJK TE PLAATSEN EN GESCHIKT VOOR ALLE VLOERTYPES

Intelligente vloerverwarming kan onder elke vloer worden geplaatst. Vloerverwarming 
neemt geen plaats in in uw woonruimte, zodat u uw meubels kunt zetten waar u wilt. 

Thuis of op kantoor, in de badkamer of de woonkamer; de intelligente 
vloerverwarmingssystemen van zorgen voor een warme vloer en een aangename 
kamertemperatuur. Onze verschillende systemen kunnen onder alle soorten 
vloerbedekkingen worden geplaatst zoals tegels, marmer, hout, laminaat of tapijt.

EENVOUDIG EN PROBLEEMLOOS

Onze systemen kunnen rechtstreeks op de bestaande vloer worden geplaatst (hout, 
pleister, beton). En zonder onnodig stof, vuil of lawaai!

De QuickNet-mat en CeraPro-oplossing zijn slechts 3 mm dik, dus de vloer komt  
niet merkbaar hoger te liggen. Zelfs het zelfregelende systeem T2Red met Reflecta is 
maar 13 mm dik.

Vraag uw leverancier welk systeem voor u het meest geschikt is.
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Het juiste systeem voor elke toepassing
Er is een intelligente vloerverwarmingsoplossing voor elke situatie:  
renovatie en nieuwbouw
T2RED

Het intelligente 
vloerverwarmingssysteem

Het zelfregelende systeem T2Red 
registreert andere warmtebronnen 
zoals zonnestraling, elektrische 
toestellen en verlichting en past het 
verwarmingsvermogen aan. Er wordt 
meer warmte geproduceerd in koudere 
zones zoals bij ramen of deuren en er 
wordt minder warmte geproduceerd in 
zones zoals onder tapijten en meubels.

Er is geen gevaar voor oververhitting, 
wat u een onbeperkte vrijheid biedt om 
uw meubels te verplaatsen.

Dit systeem kan geplaatst worden op 
alle ondervloeren (kunststof, beton, 
hout) -in droge of vochtige ruimten- en 
kan eenvoudig aangepast worden aan 
alle kamerafmetingen en -vormen.

Info -> pagina 10–13

T2RED MET REFLECTA

Het energiebesparende 
vloerverwarmingssysteem

Dit systeem combineert de 
zelfregelende T2Red zelfregelende 
vloerverwarmingskabel met Reflecta, de 
voorgegroefde, thermisch geïsoleerde, 
met aluminium beklede plaat.

Het biedt 20% of meer energiebesparing. 
(dit heeft zelfs een energiebesparing 
tot wel 65% tijdens de opwarmfase tot 
gevolg)

De thermische isolatie in combinatie 
met de aluminium bovenkant reduceert 
het warmteverlies en zorgt voor een 
gelijkmatige warmtedistributie.

Het T2Red met Reflecta systeem is de 
beste keuze voor houten of laminaat 
vloeren en wordt aanbevolen door 
veel fabrikanten van houten vloeren. 
Het kan aan alle ruimte-afmetingen 
worden aangepast en op de meeste 
ondervloeren worden geïnstalleerd.

Info -> pagina 14–19

QUICKNET

De dunne, zelfklevende 
verwarmingsmat

De dunne QuickNet mat is de ideale 
oplossing bij renovatie – vooral dan voor 
tegelvloeren. De ultradunne mat van 3 
mm wordt direct in het vulmiddel of de 
lijmlaag geplaatst.

De mat kan worden geïnstalleerd op 
alle ondervloeren die voldoende zijn 
geïsoleerd en die beantwoorden aan de 
geldende bouwreglementering.

QuickNet bestaat in twee versies: 
QuickNet 90 voor alle vaste ondervloeren 
en QuickNet 160 als er meer vermogen 
en een snellere opwarming is vereist.

Info -> pagina 20–24

Een systeem 
voor elke 
bovenvloer

Vloerbedekking

Tegels Natuursteen Laminaat Hout Linoleum
Kunststof 
vloerbedekking

Textielen 
vloerbedek-
king**

T2Red in 
vulmateriaal               
T2Red met Reflecta         
QuickNet*     
T2Blue     
T2Green     – – – – –

CeraPro     – – – – –

 Zeer goed •  Goed •  Neem contact op met nVent 0800 0224978 • – Niet van toepassing

* QuickNet 160 is niet geschikt voor houten ondervloeren.
** Moet geschikt zijn voor vloerverwarming (maximale warmteweerstand 0,15 m2K/W).
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Info -> pagina 34–39

T2BLUE

De flexibele vloerverwarmingskabel

De flexibele vloerverwarmingskabel 
is de beste keuze voor complexe 
plattegronden. T2Blue kan worden 
geïnstalleerd op alle conventionele 
en stabiele onderstructuren. De 
verwarmingskabel wordt in de 
nivelleringsmassa, de dekvloerlaag of het 
beton geplaatst, met de vloerbedekking 
er bovenop.

T2Blue is leverbaar in twee 
vermogensvarianten: T2Blue 
10 W/m wordt gebruikt voor 
standaardvloerconstructies en T2Blue 
20 W/m is de voorkeursoplossing op 
plaatsen waar meer vermogen nodig is.

Info -> pagina 26–29

T2GREEN

De vloerverwarmingskabel voor 
huizen met een laag energieverbruik

T2Green is het ideale 
vloerverwarmingssysteem voor extra 
comfortverwarming in nieuwbouw. 
De vloerverwarmingskabel wordt 
toegepast in goed geïsoleerde 
nieuwbouwtoepassingen zoals huizen 
met een laag energieverbruik en 
passiefhuizen.

T2Green heeft een constante 
vermogensafgifte van 5 W/m. De 
verwarmingskabel is ontworpen om in 
een dekvloerlaag te worden geplaatst 
(15-30 mm).

Info -> pagina 30–31

CERAPRO

De oplossing met een ultradunne, 
robuuste verwarmingskabel

CeraPro is de ideale oplossing voor 
installatie in tegellijm, vlak onder 
de tegels. De kabel is slechts 3 
mm dik, zodat hij perfect is voor 
renovatieprojecten waarbij de hoogte van 
de vloer niet kan worden aangepast.

Het kan worden geïnstalleerd op alle 
stabiele ondervloeren zoals cement, 
dekvloeren, isolatieplaten en houten 
ondervloeren. CeraPro is vooral 
geschikt voor onregelmatig gevormde 
vloeroppervlakken en kan worden 
toegepast in badkamers, keukens en 
serres.

Info -> pagina 32–33

THERMOSTATEN

Breed assortiment aan 
thermostaten voor meer comfort en 
energiebesparingen

Elk vloerverwarmingssysteem moet door 
een thermostaat worden geregeld. Er 
is een groot aantal programmeerbare 
thermostaten van beschikbaar zodat er 
altijd een bij uw specifieke behoeften 
past, zoals gebruiksgemak, 'look & feel' 
en instellen op afstand.

Maak uw keuze…

NRG-DM SENZ WIFI APP

GREEN LEAF SENZ
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nVent RAYCHEM Zelfregelende Technologie

De voordelen van een zelfregelend vloerverwarmingssysteem

1. Veiligheid en betrouwbaarheid
• Geen gevaar voor 

oververhitting. 

• De zelfregelende 
vloerverwarmingskabel kan 
in een compact patroon 
worden gelegd.

• Onderhoudsvrij.

2. Eenvoudig te installeren
• De zelfregelende 

vloerverwarmingskabel kan 
op maat worden geknipt 
(bijv. wanneer hij moet 
worden aangepast aan 
complexe kamervormen).

• De zelfregelende 
vloerverwarmingskabel 
kan rechtstreeks op de 
bestaande ondervloer 
worden geplaatst.

3. Zuinigheid
• Doordat het vermogen 

wordt aangepast aan 
de kamertemperatuur, 
wordt het energieverbruik 
geoptimaliseerd.

Vermogensafgifte

Wat betekent zelfregelend?

Heel wat jaren geleden ontwikkelde 
zelfregelende vloerverwarmingskabels. 
Zij passen hun vermogenafgifte 
automatisch aan op basis van 
temperatuurveranderingen. 

Niet alleen bieden de buitenmantel, de 
gevlochten wapening en de binnenmantel 
mechanische, chemische en elektrische 
bescherming... maar er schuilt eveneens 
magie in de geleidende kern. De 
geleidende kern is namelijk geëxtrudeerd 
over twee parallelle geleiders. 

Als de omgevingstemperatuur daalt, 1 
trekt de kern samen op microscopisch 
niveau en stijgt het aantal elektrische 
doorgangen door de kern. Er wordt meer 
warmte geproduceerd. Omgekeerd, als 
de omgevingstemperatuur stijgt, zal 
de kern uitzetten en minder elektrische 
doorgangen hebben. Dan wordt er minder 
warmte geproduceerd 3. 

Een zelfregelende vloerverwarmingskabel 
past zijn warmteafgifte over de hele 
lengte aan. Om die reden is het een veilige 
en betrouwbare oplossing voor tal van 
toepassingen.

1 2 3

Op koudere plaatsen 
(bijv. nabij deuren of 
ramen) wordt meer 
warmte geproduceerd.

Op warme plaatsen 
(bijv. in het midden 
van de kamer of 
onder vloerkleden 
en meubels), wordt 
minder warmte 
geproduceerd.

2
3

Als de omgevingstemperatuur 
stijgt, verminderen de 
T2Red zelfregelende 
vloerverwarmingskabels hun 
warmteafgifte.

Omgevingstemperatuur

ZELFREGELENDE ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING 
GECERTIFICEERD VOOR HOUTEN VLOEREN

Toonaangevende fabrikanten van houten vloeren hebben Reflecta zelfregelende 
elektrische vloerverwarmingssysteem gecertificeerd als geschikt voor gebruik onder 
houten vloeren. 

Het systeem van biedt een betrouwbare en duurzame oplossing, met name voor 
parket- en laminaatvloeren die afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur 
uitzetten en krimpen.

Nadat het systeem is ingeschakeld, warmt de T2Red verwarmingskabel langzaam 
op om ervoor te zorgen dat de houten vloer niet wordt beschadigd door abrupte 
temperatuurveranderingen. Zodra de gewenste bedrijfstemperatuur wordt bereikt, 
levert het systeem een gelijkmatige warmteverdeling over de hele vloer. 

Voorafgaand aan de certificering hebben toonaangevende fabrikanten van houten 
vloeren in heel Europa het Reflecta systeem uitgebreid getest en er is aangetoond dat 
het systeem zonder problemen onder houten vloeren kan worden gebruikt.

Ga voor meer informatie naar  
 nVent.com/RAYCHEM

1
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Een unieke technologie voor meer comfort en veiligheid

1

2

3

In de buurt van vensters is er koude 
tocht.

• De zelfregelende 
vloerverwarmingskabel registreert de 
grotere warmtebehoefte en verhoogt 
zijn warmteafgifte.

Overdag verwarmt de zon de vloer in de 
buurt van het venster. 

•  De zelfregelende 
vloerverwarmingskabel verlaagt zijn 
warmteafgifte automatisch.

• Geen gevaar voor oververhitting.

Onder het vloerkleed is er minder 
warmte nodig.

• De zelfregelende 
vloerverwarmingskabel voelt dit en 
verlaagt zijn warmteafgifte.

• Er is geen gevaar voor oververhitting of 
schade aan de vloer.
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T2Red: Het Intelligente Vloerverwarmingssysteem

T2Red is een zelfregelende 
vloerverwarmingskabel met een 
beperkte installatiehoogte. De 
vloerverwarmingskabel kan onder 
elk type vloeroppervlak worden 
geïnstalleerd, zonder risico voor 
oververhitting. De intelligente 
vloerverwarmingskabel is ideaal voor 
een beter leefcomfort in het hele huis, 
van de badkamer tot de kinderkamers.

• Makkelijk te ontwerpen: één 
vloerverwarmingskabel voor alle 
vormen van kamers.

• Flexibel: wordt op maat geknipt, geen 
eindafwerking nodig.

•  Ideaal voor renovatie: beperkte 
hoogte (max. 8 mm).

TOEPASSINGEN

Woonkamers, keukens, badkamers, 
eetkamers, kinderkamers, serres:

• Bovenvloer: tegels, parket, 
natuursteen, laminaat, tapijt*.

• Ondervloer: cementen dekvloer, 
dekvloer van anhydriet, houten vloer, 
gipsplaat, plankenvloer, asfaltvloer.

*  moet geschikt zijn voor vloerverwarming 
(maximale warmteweerstand 0,15 W/m2K)

Hoogte* T2Red

15-30 mm   

30-50 mm  

* exclusief topvloer

RENOVATIE

Er zijn specifieke vereisten voor renovatie 
vanwege: 

• Minder hoogte.

• Slechte vloerisolatie.

•  Oneffen vloer.

•  Veel verschillende soorten ondervloer 
(cementen dekvloer, dekvloer van 
anhydriet, houten vloer, oude tegels, 
spaanplaat) vereisen een speciale 
behandeling.

Vloerconstructie
Vermogen ca.
(W/m2)

Lengte vloerver-
warmingskabel  
(m/m2)

Afstand tussen 
kabels (mm)

15 mm bedekking plus 
• tegels

100 10 100

90 8 120

80 7 140

70 6 160

60 5 180

15 mm bedekking plus 
• hout / laminaat
•  kunststof 

vloerbedekking/tapijt

100 10 100

80 8 120

70 7 140

60 6 160

50 5 180

RENOVATIE

INSTALLATIEHOOGTEN

T2RED

Tegels

Hout

Laminaat

Primer

T2Red-kabel
Egalisatiemiddel

Ondervloer

Waterdichte coating (optie)

Lijm

Schuim

Lijm
Uitzettingsvoeg



nVent.com  |  11

NIEUWBOUW

• Dikte van dekvloer 50 mm.

• Nieuwbouw vloerconstructie 
met isolatie volgens de 
bouwvoorschriften. De zelfregelende 
vloerverwarmingskabel wordt in een 
dekvloerlaag van 5 cm geplaatst.

Welke vermogenafgifte heb ik nodig?

1.  Nieuwbouw – goede isolatie  
35 W/m2 - 60 W/m2.

2.  Renovatie – goede isolatie  
60 W/m2 -100 W/m2.

3.   Onvoldoende isolatie – meer 
vermogen nodig >100 W/m2.

De bovenstaande waarden gelden voor 
comfort-vloerverwarming. Maak bij twijfel 
een berekening van het warmteverlies 
(isolatie, kamergrootte, aantal vensters, 
...) of neem contact met ons op op het 
nummer 0800 0224978.

Bepaal de juiste hoeveelheid 

1. Selecteer de gewenste 
vermogenafgifte en de vereiste 
kabellengte per m2

In de onderstaande tabel vindt u de 
afstand en de vereiste kabellengte 
per m2 en de afstand tussen de 
vloerverwarmingskabels. Het 
verwarmingsvermogen bedraagt 
ongeveer 20-25°C (afhankelijk van de 
ondervloerconstructie). Voor een hogere 
vermogenafgifte, neem contact met ons 
op op het nummer 0800-0224978.

2. Vermenigvuldig de kabellengte per 
m2 met de totale vloeroppervlakte (m2)
Voorbeeld:

Renovatie van badkamer (5 m2) met 
tegelvloer.

1. Selecteer ’15 mm bekleding met 
tegels’.

2.  Selecteer ’80 W/m2’  7 m kabel 
nodig /m2. Afstand tussen twee 
vloerverwarmingskabels is 140 mm.

3.  Vereiste kabellengte = 7 x 5 = 35 m 
T2Red verwarmingskabel + 2 m voor 
verbinding in de koppeldoos = 37 m.

TECHNISCHE GEGEVENS

T2Red
Vermogensafgifte 50 – 100 W/m2  

(5 -15 W/m) *

Spanning AC 230 V

Max. circuitlengte voor 
vloerverwarmingskabels

100 m @ 10 A

Min. buigstraal 35 mm

Max. zelfgenererende 
temperatuur

45°C

Max. toelaatbare 
omgevingstemperatuur

65°C

Max. afmetingen 
(breedte en hoogte)

6,0 mm x  
8,7 mm 

Thermostaat (zie p 
36–39)

NRG-DM, GREEN 
LEAF , SENZ of 
SENZ WIFI

* afhankelijk van de afstand tussen de kabels/vloerconstructie en 
vloerbedekking, waarden in stabiele omstandigheden met een 
vloertemperatuur van 25°C.

NIEUWBOUW

Vloerconstructie
Vermogen ca. 
(W/m2)

Lengte vloerver-
warmingskabel  
(m/m2)

Afstand tussen 
vloerverwarmings-
kabels 
(mm)

30-50 mm bedekking plus 
•  tegels

100 8 120

90 7 140

80 6 160

70 5 180

30-50 mm bedekking plus 
•  hout / laminaat
•  kunststof 

vloerbedekking/tapijt

90 8 120

80 7 140

70 6 160

60 5 180

Tegels

Hout

Laminaat

Metaalro
oster

T2Red-kabel

Folie

Onderv
loer

Egalisatiemiddel

Lijm

Iso
latie

Lijm

Ondervloer 

voor hout

Uitzettingsvoeg
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Topvloeren:

• Tegels
• Natuursteen
• Laminaat
• Hout
• Linoleum
• Kunststof vloerbedekking
• Textielen vloerbedekking**
** Moet geschikt zijn voor vloerverwarming (maximale warmteweerstand 0,15 m2K/W).

PLAATSING VAN DE KABEL PLAATSING VAN DEKVLOER

HOE TE INSTALLEREN IN NIEUWBOUW?

Bepaal de positie van de 
verwarmingszones voordat u 
de vloerverwarmingskabel legt, 
overleg hierover met de architect 
en de legger van de dekvloer. 

Bevestig de vloerverwarmingskabel 
op een metalen wapeningsnet 
(met KBL-10 kabelbinders) met de 
gewenste kabelafstand.

Breng zorgvuldig een laag vulmateriaal 
aan op de vloerverwarmingskabel. Laat 
deze harden volgens de instructies van de 
fabrikant. 

Afhankelijk van het type dekvloer kan 
dit proces starten na 7 dagen (dekvloer 
van anhydriet) of 21 dagen (cementen 
dekvloer). De instructies van de 
leverancier moeten worden gevolgd voor 
de eerste opwarming van de dekvloer

PLAATSING VAN DE KABEL AANBRENGEN VAN HET VULMATERIAAL

Maak de vloer schoon. Breng 
een laag klevende primer 
aan. Bevestig de vloerver-
warmingskabel (bijv. met een 
lijmpistool) op de vloer.

Breng zorgvuldig een gelijkmatige laag 
vulmateriaal aan op de vloerverwarming-
skabel. 
Laat deze harden volgens de instructies 
van de fabrikant. 

HOE TE INSTALLEREN IN RENOVATIE?

Opgelet:

• Alle elektriciteitswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
door een erkend elektricien.

• Zorg ervoor dat u de topvloer gebruikt die geschikt is voor 
vloerverwarming. 

T2Red: Het Intelligente Vloerverwarmingssysteem

Ha

ndige    tip

De SENZ en SENZ WIFI thermostaten hebben 
een eerste verwarmingsfunctie die de cementen 
dekvloer in 21 dagen helpt uitharden.

Ha

ndige    tip

Nul-hoogte installatie. 
Leg T2Red rechtstreeks in 
voorgefreesde sleuven. Voor info 
0800-0224978.

Elektrische aansluiting

Max. circuitlengte 100 m

Voedingskabel Niet vereist, rechstreekse verbinding 
mogelijk met koppeldoos of thermostaat

Stroomonderbreker 10 A (Type C)

Aardlekschakelaar 30 mA, 100 ms
Installatie van de thermostaat + sensor (zie pagina 34–39)
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WAT MOET IK BESTELLEN?

1. T2Red zelfregelende vloerverwarmingskabel op rol

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

T2Red op rol 948739-000 T2Red zelfregelende vloerverwarmingskabel 5-15 W/m 230 V

2. Componenten

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

CE-T2Red 323608-000 T2Red Aansluit- en eindafwerkingsset

Sensor installatiebuis 6012-8949541 2,5 m flexibele plastic buis voor installatie van de vloersensor

3. Thermostaat (zie pagina 34–39)

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

NRG-DM 1244-015152 Intuïtieve elektronische thermostaat met flexibele weekplanning en 
display van 1,8 inch. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te programmeren.

GREEN LEAF 1244-017312 Aantrekkelijke elektronische thermostaat met weekplanning voor 4 
timermomenten

SENZ 1244-017777 Programmeerbare thermostaat met aanraakscherm die 
gebruiksvriendelijkheid combineert met een aantrekkelijke vormgeving 
voor een uiterst comfortabele vloerverwarming.

SENZ WIFI 1244-017778 Programmeerbare thermostaat met aanraakscherm en wifi die bediening 
op afstand via de app, gebruiksvriendelijkheid en een aantrekkelijke 
vormgeving combineert voor een uiterst comfortabele vloerverwarming.

GEBRUIKSKLARE T2RED-PAKKETTEN

Inhoud:

Productnaam Lengte (m) Bestelnummer Beschrijving

T2Red Pakket -16M 16 m 389736-000 T2Red pakket 16 m incl. thermostaat en extra eindafwerkingsset

T2Red Pakket -23M 23 m 658414-000 T2Red pakket 23 m incl. thermostaat en extra eindafwerkingsset

T2Red Pakket -30M 30 m 016962-000 T2Red pakket 30 m incl. thermostaat en extra eindafwerkingsset

T2Red Pakket -37M 37 m 066424-000 T2Red pakket 37 m incl. thermostaat en extra eindafwerkingsset

T2Red Pakket -44M 44 m 416966-000 T2Red pakket 44 m incl. thermostaat en extra eindafwerkingsset

T2Red Pakket -58M 58 m 531288-000 T2Red pakket 58 m incl. thermostaat en extra eindafwerkingsset

T2Red Pakket -72M 72 m 318684-000 T2Red pakket 72 m incl. thermostaat en extra eindafwerkingsset

T2Red Pakket -86M 86 m 275876-000 T2Red pakket 86 m incl. thermostaat en extra eindafwerkingsset

T2Red Pakket -100M 100 m 036848-000 T2Red pakket 100 m incl. thermostaat en extra eindafwerkingsset

• Gebruiksklare T2Red zelfregelende 
vloerverwarmingskabel met eindafwerking.

• Thermostaat NRG-DM.
• 2 extra frontplaten.
• 1 sensorkabel 3,0 m.

• Sensor installatiebuis.
• 1 sensor eindplug.
• Lijmsticks.
• 3 installatiehandleidingen.
• 1 inbedrijfstellingsrapport.

ACCESSOIRES

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

CE-T2Red 323608-000 T2Red Aansluit- en eindafwerkingsset

S-T2Red 397408-000 T2Red verbindingsset

T2Red startpakket 300 m 821116-000 Complete startpakket: 300 m verwarmingskabel, 5 thermostaten, 10 aansluit- en 
eindafwerkingssets, trolley

T2Red trolley 701370-000 T2Red trolley

T2Red hotmeltsticks 503052-000 70 stuks in 1 doos

KBL-10 102823-000 100 kabelbinders

Sensor installatiebuis 6012-8949541 2,5 m flexibele plastic buis voor installatie van de vloersensor
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Systeemcomponenten

• T2Red zelfregelende 
vloerverwarmingskabel.

• Reflecta-plaat:
–  Met installatiegroeven.
–  Met isolatie + geïntegreerde 

aluminium laag voor 
warmteverdeling.

• Eindplaten.

Toepassingen

Woonkamers, keukens, badkamers, 
eetkamers, kinderkamers, serres:

• Bovenvloer: tegels, parket, natuursteen, 
laminaat, tapijt*.

• Ondervloer: cementen dekvloer, 
dekvloer van anhydriet, houten vloer, 
gipsplaat, plankenvloer, asfaltvloer.

*moet geschikt zijn voor vloerverwarming (maximale 
warmteweerstand 0,15 W/m²K)

de energie-efficiënte oplossing

• 20% extra energiebesparing door 
geïntegreerde isolatie.

• Gelijkmatige en zelfregelende 
warmteverdeling in de vloer.

• Flexibel interieurontwerp. Dankzij de 
zelfregelende eigenschap bestaat er 
geen gevaar voor oververhitting onder 
tapijten, meubels, enz.

• Automatisch, zelfregelend vermogen. 
Afhankelijk van de omgeving (meer 
vermogen in koude zones, minder 
vermogen in warme zones).

• Geen meetbare elektromagnetische 
velden.

• Lange levensduur en absoluut 
onderhoudsvrij.

Voordelen

Uniforme temperatuurniveaus in de kamer.

Minder warmteverlies 
Warmte waar dat nodig is: onder de bovenvloer.

T2Red met Reflecta op beton. Verwarmingskabel in vulmateriaal op 
betonnen ondervloer.

Aluminium laag en isolatie 
met Reflecta reduceert het 
warmteverlies naar beneden 
en zorgt voor een snellere 
opwarming.

Warmteverliezen naar be-
neden met gewone kabel en 
langzamere opwarming van 
het oppervlak.

T2Red met Reflecta - 100 W/m2 onder 
tegels (na 1 uur in werking).

Verwarmingskabel in vulmateriaal - 100 
W/m2 onder tegels (na 1 uur in werking).
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Uiterst snelle opwarming
Warmtetransport in stationaire lucht, na 1 uur in werking.

Met T2Red met Reflecta is 
er meer warmteoverdracht in 
de kamer!

T2Red Met Reflecta: De Energie-Efficiënte Oplossing

T2RED MET REFLECTA
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Bepaal de juiste hoeveelheid?  

1.  Selecteer de gewenste 
vermogenafgifte en de vereiste 
T2Red-kabellengte per m2

In de onderstaande tabel vindt u 
de vereiste afstand en kabellengte 
per m² en de afstand tussen de 
vloerverwarmingskabels. Met 
dit vermogen realiseert u een 
temperatuur van ongeveer 20–25°C.

2.   Bepaal het vereiste aantal Reflecta 
isolatieplaten

Een pakket Reflecta isolatieplaten is 
goed voor 3,12 m².  
Het bestaat uit 10 Reflecta platen  
(720 x 400 mm) en zes eindplaten 
(100 x 400 mm). 
Voorbeeld: Hal van 5 m² met houten 
vloer: 
1. Selecteer ‘70 W/m²’ vermogen   
10 m T2Red-kabel per m². Afstand 
tussen twee vloerverwarmingskabels 
is 100 mm. 
2. Aantal Reflecta isolatieplaten =  
5 ÷ 3,12 = 1,6  2 pakketten.

Type bovenvloer
Vermogen ca.
(W/m2)

Lengte vloerverwar-
mingskabel (m/m2)

Afstand tussen vloerver-
warmingskabels (mm)

Tegelvloer  45 3,3 300

70 5 200

100 10 100

Hout/laminaat/
kunststof 
vloerbedekking/
tapijt

35 3,3 300

50 5 200

70 10 100

1.Nieuwbouw – goede isolatie 35 W/m2 - 60 W/m2

2.Renovatie – goede isolatie 60 W/m2 -100 W/m2

3.Onvoldoende isolatie –  
een hoger vermogen vereist

>100 W/m2 

De bovenstaande waarden gelden voor comfort-vloerverwarming. Maak bij twijfel een 
berekening van het warmteverlies (isolatie, kamergrootte, aantal vensters, ...) of neem 
contact met ons op op het nummer 0800 0224978.

Reflecta-plaat

Materialen Alu (0,5 mm dikte) & EPS (12,5 mm)

Afmetingen plaat 720 mm x 400 mm x 13 mm

Afmetingen eindplaat 100 mm x 400 mm x 12,5 (geen aluminium)

Brandclassificatie DIN 4102-B1

U-waarde 2,33 W/m2K

Warmtegeleiding 0,033 W/(mK)

Thermische expansiecoëfficiënt 2,4 x 105 1/K

Drukvermogen op lange termijn 140 kPa (14000 kg/m2)
Technische gegevens van de T2Red kabel, zie pagina 11.

TECHNISCHE GEGEVENS

Welke vermogenafgifte heb ik nodig?
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INSTALLATIE VAN DE PLATEN INSTALLATIE VAN DE VERWAR-
MINGSKABEL

INSTALLATIE VAN HOUTEN 
VLOER AFGEWERKTE VLOER

Plaats de Reflecta platen op de 
ondervloer (vastschroeven of lijmen is 
niet nodig).

Plaats de T2Red verwarmingskabel 
in de groeven. Het gewenste 
verwarmingsvermogen wordt bepaald 
door de afstand tussen de kabels.

Plaats de onderlaag voor de houten 
vloer boven op de Reflecta platen en 
plaats vervolgens de nieuwe houten of 
laminaatvloer volgens de instructies van 
de fabrikant.

Uw klanten zullen onmiddellijk kunnen 
genieten van een aangenaam warme 
vloer.

ZWEVEND SYSTEEM

T2Red Met Reflecta: De Energie-Efficiënte Oplossing

Opgelet:

• Alle elektriciteitswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend elektricien.

• Zorg ervoor dat u vloerbedekking gebruikt die geschikt is voor vloerverwarming.

Het zwevende systeem 
zorgt voor de snelst 
mogelijke installatie: geen 
uithardingstijd.

Ha

ndige    tip

LAMINAAT OF HOUT INSTALLEREN OP T2RED MET REFLECTA?

•  Reflecta kan als zwevend systeem 
worden gelegd. Dit bespaart dagen of 
weken uithardingstijd.

• Er is geen vulmateriaal nodig.

• De houten vloer kan rechtstreeks op de 
Reflecta-platen worden gelegd.

Ondervloer

Vulmateriaal (o
ptie)

Reflecta-platen
Schuim

T2Red-

verwarmingskabel
Laminaat of hout
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INSTALLATIE VAN DE PLATEN INSTALLATIE VAN DE KABEL AANBRENGEN VAN PRIMER 
MET EEN ROLLER PLAATSING VAN DE TEGELS

Breng Reflecta Adhesive A-Fix op 
de ondervloer aan (of gebruik 15 
schroeven per plaat voor houten 
ondervloeren). Plaats de Reflecta 
platen bovenop de lijm.

Plaats de T2Red zelfregelende 
vloerverwarmingskabel in de groeven. 
Het gewenste verwarmingsvermogen 
wordt bepaald door de afstand tussen 
de vloerverwarmingskabels (100, 200 
of 300 mm).

Breng de Primer P-Fix op de 
aluminiumlaag aan.

Plaats de tegels rechtstreeks op de 
Reflecta platen met tegellijm, conform 
de instructies. Ongeveer 24 uur nadat 
de tegels zijn gevoegd, kunt u genieten 
van uw heerlijk warme vloer.

T2Red Met Reflecta: De Energie-Efficiënte Oplossing

Opgelet:

• Alle elektriciteitswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend elektricien.

• Zorg ervoor dat u vloerbedekking gebruikt die geschikt is voor vloerverwarming.

Ha

ndige    tip

Systemen zijn gecertificeerd met 
bouwmaterialen van bekende 
merken.
è Meer informatie op pagina 42 of
 nVent.com

TEGELS OF NATUURSTEEN INSTALLEREN OP T2RED MET REFLECTA?

Ondervloer

Reflecta-platenT2Red-

verwarmingskabelTegellijm

Reflecta primer (P-Fix)

Reflecta lijm
 (A-Fix)

Prim
er

Tegels
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Kies uw bevestigingssysteem voor Reflecta platen

Werkstappen Reflecta Fix-Systeem voor standaard installatie

Bevestig de platen op de ondervloer Reflecta A-Fix Lijm op 
cementbasis Na 24 
uur beloopbaar

 Breng primer op de Reflecta platen aan Reflecta P-Fix 
Speciale primer

 Plaatsen van de tegels Elke flexibele tegellijm 
of natuursteenlijm

 Totale uithardingstijd Meer dan 24 uur

T2Red Met Reflecta: De Energie-Efficiënte Oplossing
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WAT MOET IK BESTELLEN?

1. Reflecta isolatieplaten

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

Reflecta-pakket 3,0 m2 450052-000 10 stuks Reflecta-platen (720 mm x 400 mm) en 
6 eindplaten (100 mm x 400 mm) voor 3,12 m2

Reflecta-pakket 1,0 m² 6012-8946251 3 stuks Reflecta-platen (720 mm x 400 mm) en 2 
eindplaten (100 mm x 400 mm) voor 0.944 m2

Pakket Reflecta-eindplaten 241662-000 6 stuks extra eindplaten (100 mm x 400 mm)

2. T2Red zelfregelende vloerverwarmingskabel op rol

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

T2Red op rol 948739-000 T2Red zelfregelende vloerverwarmingskabel 5-15 W/m 230 V

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

CE-T2Red 323608-000 T2Red Aansluit- en eindafwerkingsset

Sensor installatiebuis 6012-8949541 2,5 m flexibele plastic buis voor installatie van de vloersensor

3. Accessoires

Bevestigingsmaterialen voor tegels en natuursteentegels

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

Reflecta A-Fix 1244-001372 Lijm voor het plaatsen van Reflecta platen op de ondervloer, 
15 kg papieren zak voor 6 m2. Verbruik: 2,2 kg/m2 met 6 mm 
getande kam

Reflecta P-Fix  
 
1244-001371 
1244-003528

Primer voor de aluminium laag van de Reflecta platen om 
standaard natuursteenlijm of tegellijm aan te brengen:
• 5 kg emmer voor 33 m2. Verbruik: 150 g/m2.
• 1 kg emmer voor 6 m2. Verbruik: 150 g/m².

4. T2Red & Reflecta pakketten

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

Reflecta-Laminaat-10Plus 1244-002561 Volledig pakket voor 10 m2. (T2Red 100 m 
verwarmingskabel, 1 CE-set, 4 Reflecta pakketten = 33 
Reflecta platen en 20 eindplaten)

Reflecta-Tegels-10Plus 1244-002564 Volledig pakket voor 10 m2. (T2Red 100 m 
verwarmingskabel, 1 CE-set, 4 Reflecta pakketten = 33 
Reflecta platen en 20 eindplaten; 2 Adhesive A-FIX, 1 
Primer P-FIX))

5. Thermostaat (zie pagina 34–39)

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

NRG-DM 1244-015152 Intuïtieve elektronische thermostaat met flexibele 
weekplanning en display van 1,8 inch. Gebruiksvriendelijk en 
eenvoudig te programmeren.

GREEN LEAF 1244-017312 Aantrekkelijke elektronische thermostaat met weekplanning 
voor 4 timermomenten

SENZ 1244-017777 Programmeerbare thermostaat met aanraakscherm die 
gebruiksvriendelijkheid combineert met een aantrekkelijke 
vormgeving voor een uiterst comfortabele vloerverwarming.

SENZ WIFI 1244-017778 Programmeerbare thermostaat met aanraakscherm en wifi 
die bediening op afstand via de app, gebruiksvriendelijkheid 
en een aantrekkelijke vormgeving combineert voor een uiterst 
comfortabele vloerverwarming.
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QuickNet: De Dunne, Zelfklevende Verwarmingsmat

Zelfklevende, 3 mm dikke 
vloerverwarmingsmat voor directe 
installatie onder keramische tegels of 
natuursteen.
• Slechts 3 mm dik!

• Eén koud uiteinde 
(tweedraadssysteem).

•  Ideaal als directe vloerverwarming 
voor inbouw in tegellijm of vulmateriaal 
onder de bovenvloer.

• Minimale constructiehoogte inclusief 
tegels bedraagt 15 mm.

Toepassingen

Woonkamers, keukens, badkamers, 
eetkamers, kinderkamers, serres:

• Topvloer: tegels, natuursteen (max. 30 
mm dik).

•  Ondervloer: cementen dekvloer, 
dekvloer van anhydriet, houten vloer 
(alleen QuickNet-90), gipsplaat.

Zone (m2)
Vermogen QuickNet-90 
(W)

Vermogen 
QuickNet-160 (W) Afmetingen (W x L)

1 90 160 0,5 x 2,0

1,5 135 240 0,5 x 3,0

2 180 320 0,5 x 4,0

2,5 225 400 0,5 x 5,0

3 270 480 0,5 x 6,0

3,5 315 560 0,5 x 7,0

4 360 640 0,5 x 8,0

4,5 405 720 0,5 x 9,0

5 450 800 0,5 x 10,0

6 540 960 0,5 x 12,0

7 630 1120 0,5 x 14,0

8 720 1280 0,5 x 16,0

9 810 1440 0,5 x 18,0

10 900 1600 0,5 x 20,0

12 1080 – 0,5 x 24,0
Voor een oppervlak van meer dan 12 m2 is er een pakket van 10 m2 zonder thermostaat verkrijgbaar

10 915 1600 0,5 x 20,0

Welke QuickNet mat heb ik nodig?

QuickNet-90

• Voor goed geïsoleerde vloeren.

• Voor secundaire verwarming.  

QuickNet-160

•  Voor snelle opwarming.

• Voor slecht geïsoleerde ondervloeren.

QuickNet verwarmingsmatten 
kunnen rechtstreeks onder de 
betegelde bovenvloer worden 
geplaatst in de buurt van badkuipen, 
douches en inloopdouches.

Ha

ndige    tip

QUICKNET

Hoogte* QN90 QN160

0-15 mm     

15-30 mm     

30-50 mm - -

INSTALLATIEHOOGTEN

* exclusief topvloer



nVent.com  |  21

Bepaal de juiste hoeveelheid? 

QuickNet is verkrijgbaar in gebruiksklare 
kits. Alle QuickNet kits bevatten een 
verwarmingsmat met vooraf aangesloten 
voedingskabel, een thermostaat met 
sensor (+ installatiebuis) en de volledige 
installatie-instructie.

Bereken het totale te verwarmen 
oppervlak (m2) en selecteer de QuickNet 
mat met de afmetingen die dit het dichtst 
benaderen.

Voorbeeld: Renovatie van badkamer (9,4 
m2) met tegelvloer. Selecteer QuickNet 
pakket voor 9 m2.

Systemen zijn gecertificeerd met 
bouwmaterialen van bekende merken.

è  Meer informatie op pagina 42 of 
nVent.com

Ha

ndige    tip

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling QuickNet-verwarmingsmat

QuickNet-90 QuickNet-160

Verwarmingskabel Constant vermogen:  
8,1 W/m

Constant vermogen:  
11,2 W/m

Vermogensafgifte 90 W/m2 160 W/m2

Spanning AC 230 V AC 230 V

Afstand tussen 
vloerverwarmingskabels

90 mm 70 mm 

Isolatie buitenmantel Fluorpolymeer Fluorpolymeer

Lengte voedingskabel 2,5 m 5 m

Diameter verwarmingskabel 3,4 mm 3,4 mm

Min. buigstraal 30 mm 30 mm

Materiaal mat Glasvezel; zelfklevend Glasvezel; zelfklevend

Netto breedte 50 cm 50 cm

Thermostaat (zie pagina 34–39) NRG-DM NRG-DM

Voor maximale energiebe-
sparing (tot 65% in de 
opwarmfase) combineert u 
QuickNet met isolatieplaten 
(bijv. WEDI-platen)

Tegels

QuickNet 

Prim
er voor te

gellijm

Ondervloer

Tegellijm
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PLAATSING VAN DE KABEL AANBRENGEN VAN DE TEGEL-
LIJM PLAATSEN VAN DE TEGELS AFGEWERKTE VLOER

HOE INSTALLEERT U QUICKNET?

Maak de vloer schoon. Breng een 
laag klevende primer aan. Rol de 
verwarmingsmat uit op de vloer.

Breng de tegellijm rechtstreeks op 
de QuickNet-mat aan. Op vochtige 
plaatsen moet u een waterdichte 
coating aanbrengen vóór de tegellijm.

Spreid de tegellijm uit en laat deze 
uitharden volgens de instructies. 
Plaats vervolgens de tegels. 

Tegels gevoegd met silicone. Laat de 
vloer volledig uitharden voordat u het 
vloerverwarmingssysteem inschakelt.

Opgelet:

• Alle elektriciteitswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend elektricien.
• Zorg ervoor dat u vloerbedekking gebruikt die geschikt is voor vloerverwarming.

QuickNet: De Dunne, Zelfklevende Verwarmingsmat

Ha

ndige    tip

Ha

ndige    tip

Gebruik de QuickNet 
reparatieset voor het herstellen 
van een beschadigde kabel.
è Zie accessoires pagina 25

INSTALLATIE-INFORMATIE

Plaatsing van de QuickNet mat is snel, 
veilig en intelligent:
• De QuickNet mat met voorgemonteerde 

vloerverwarmingskabel is verkrijgbaar in 
gebruiksklare lengtematen.

• Slechts 3 mm dik; niet nodig drempels te 
verhogen of deuren in te korten.

• Zelfklevende rug; lijmen of nieten niet 
nodig.

• Wordt rechtstreeks in de tegellijm gelegd.
• Slechts aansluiting aan één uiteinde 

van de verwarming nodig. (tweedraads 
systeem).

• Voor kamers met complexe vormen kan 
de vloerverwarmingskabel eenvoudig 
worden losgemaakt van de mat zodat 
alle verwarmingszones gedekt kunnen 
worden.

• De vloerverwarmingskabel mag niet 
worden ingekort, verlengd of gekruisd.

Installatie van de vloerverwarmingskabel thermostaat + sensor

Max. belasting zonder schakelrelais 
naar thermostaat 3000 W

Thermostaat NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ of SENZ WIFI 
(zie pagina 34–39)

Elektrische aansluiting QuickNet

QuickNet 90 QuickNet 160

Max. verwarmde zone voor belasting 
van 3000 W 33 m2 18 m2

Lengte voedingskabel 2,5 m 5 m

Stroomonderbreker 13 A max. 13 A max.

Aardlekschakelaar 30 mA, 100 ms

Elektrische aansluiting QuickNet

Om een bocht te maken, kunt u de 
mat inknippen (zorg ervoor dat u de 
vloerverwarmingskabel niet raakt) en deze 
draaien.

QuickNet-90 kan worden 
geïnstalleerd op een houten 
ondervloer onder tegels. Bel 0800 
0224978 voor meer informatie 
over de ideale installatiemethode.
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Productnaam Bestelnummer Zone (m2) Vermogen (W) Afmetingen (W x L in m)

QuickNet-160-1,0 986618-000 1 160 0,5 x 2,0

QuickNet-160-1,5 1244-001831 1,5 240 0,5 x 3,0

QuickNet-160-2,0 060364-000 2 320 0,5 x 4,0

QuickNet-160-2,5 1244-001832 2,5 400 0,5 x 5,0

QuickNet-160-3,0 168506-000 3 480 0,5 x 6,0

QuickNet-160-3,5 1244-001833 3,5 560 0,5 x 7,0

QuickNet-160-4,0 036330-000 4 640 0,5 x 8,0

QuickNet-160-4,5 1244-001834 4,5 720 0,5 x 9,0 

QuickNet-160-5,0 441162-000 5 800 0,5 x 10,0

QuickNet-160-6,0 349790-000 6 960 0,5 x 12,0

QuickNet-160-7,0 712522-000 7 1120 0,5 x 14,0

QuickNet-160-8,0 605750-000 8 1280 0,5 x 16,0

QuickNet-160-9,0 723132-000 9 1440 0,5 x 18,0

QuickNet-160-10,0 728236-000 10 1600 0,5 x 20,0

Productnaam Bestelnummer Zone (m2) Vermogen (W) Afmetingen (W x L in m)

QuickNet-160-1,0/Therm 424320-000 1 160 0,5 x 2,0

QuickNet-160-1,5/Therm 1244-001827 1,5 240 0,5 x 3,0

QuickNet-160-2,0/Therm 806564-000 2 320 0,5 x 4,0

QuickNet-160-2,5 /Therm 1244-001828 2,5 400 0,5 x 5,0

QuickNet-160-3,0/Therm 802530-000 3 480 0,5 x 6,0

QuickNet-160-3,5/Therm 1244-001829 3,5 560 0,5 x 7,0 

QuickNet-160-4,0/Therm 404112-000 4 640 0,5 x 8,0

QuickNet-160-4,5/Therm 1244-001830 4,5 720 0,5 x 9,0 

QuickNet-160-5,0/Therm 055938-000 5 800 0,5 x 10,0

QuickNet-160-6,0/Therm 825740-000 6 960 0,5 x 12,0

QuickNet-160-7,0/Therm 440084-000 7 1120 0,5 x 14,0

QuickNet-160-8,0/Therm 782896-000 8 1280 0,5 x 16,0

QuickNet-160-9,0/Therm 857168-000 9 1440 0,5 x 18,0

QuickNet-160-10,0/Therm 128170-000 10 1600 0,5 x 20,0

VERWARMINGSMAT-PAKKET

QuickNet 160-set (met NRG-DM thermostaat)

Inhoud van het pakket:

UITBREIDINGSSETS

QuickNet 160 (zonder thermostaat)

Inhoud van het pakket:

• 1 zelfklevende QuickNet mat  
160 W/m2, 1 voedingskabel 5 m.

• 1 thermostaat NRG-DM
• 2 extra frontplaten.

• 1 sensor eindplug.
• 1 sensor installatiebuis.
• 3 installatiehandleidingen.
• 1 inbedrijfstellingsrapport.

• 1 zelfklevende QuickNet mat 
160 W/m2,  
1 voedingskabel 5 m.

• 1 installatiehandleiding.

• 1 inbedrijfstellingsrapport.
• 1 sensorplug.
• 1 sensor installatiebuis.

• Kies de juiste  
thermostaat op pagina 
34–39.
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QuickNet: De Dunne, Zelfklevende Verwarmingsmat

VERWARMINGSMAT-PAKKET

QuickNet 90-set (met NRG-DM thermostaat)

Inhoud van het pakket:

UITBREIDINGSSETS

QUICKNET 90 (ZONDER THERMOSTAAT)

Inhoud van het pakket:
• 1 zelfklevende QuickNet 

mat 90 W/m2, 1 
voedingskabel 2,5 m.

• 1 installatiehandleiding.

• 1 inbedrijfstellingsrapport.

• 1 sensorplug.

• 1 sensor installatiebuis.

Kies de juiste  
thermostaat op  
pagina 34–39.

Productnaam Bestelnummer Zone (m2) Vermogen (W) Afmetingen (W x L in m)

QuickNet-90-1,0/Therm 6012-8948401 1 90 0,5 x 2,0

QuickNet-90-1,5/Therm 6012-8948415 1.5 135 0,5 x 3,0

QuickNet-90-2,0/Therm 002974-000 2 180 0,5 x 4,0

QuickNet-90-2,5/Therm 6012-8948416 2.5 225 0,5 x 5,0

QuickNet-90-3,0/Therm 130640-000 3 270 0,5 x 6,0

QuickNet-90-3,5/Therm 6012-8948417 3.5 315 0,5 x 7,0

QuickNet-90-4,0/Therm 114372-000 4 360 0,5 x 8,0

QuickNet-90-4,5/Therm 6012-8948418 4.5 405 0,5 x 9,0

QuickNet-90-5,0/Therm 332398-000 5 450 0,5 x 10,0

QuickNet-90-6,0/Therm 606482-000 6 540 0,5 x 12,0

QuickNet-90-7,0/Therm 017708-000 7 630 0,5 x 14,0

QuickNet-90-8,0/Therm 043254-000 8 720 0,5 x 16,0

QuickNet-90-9,0/Therm 171520-000 9 810 0,5 x 18,0

QuickNet-90-10,0/Therm 742077-000 10 900 0,5 x 20,0

QuickNet-90-12,0/Therm 441639-000 12 1080 0,5 x 24,0

• 1 zelfklevende QuickNet 90 W/m2 mat, 
1 voedingskabel 2,5 m. 

• 1 thermostaat NRG-DM.
• 1 extra frontplaat.

• 1 sensor eindplug.
• 1 sensor installatiebuis.
• 1 installatiehandleiding.
• 1 inbedrijfstellingsrapport.

Productnaam PCN Zone (m²) Vermogen (W) Afmetingen (BxL in m)

QuickNet-90-1,0 6012-8171051 1 90 0,5 x2

QuickNet-90-1,5 6012-8171052 1.5 135 0,5 x3

QuickNet-90-2,0 6012-8171053 2 180 0,5 x4

QuickNet-90-2,5 6012-8171054 2.5 225 0,5 x5

QuickNet-90-3,0 6012-8171055 3 270 0,5 x6

QuickNet-90-3,5 6012-8171056 3.5 315 0,5 x7

QuickNet-90-4,0 6012-8171057 4 360 0,5 x8

QuickNet-90-4,5 6012-8171058 4.5 405 0,5 x9

QuickNet-90-5,0 6012-8171059 5 450 0,5 x10

QuickNet-90-6,0 6012-8171060 6 540 0,5 x12

QuickNet-90-7,0 6012-8171061 7 630 0,5 x14

QuickNet-90-8,0 6012-8171062 8 720 0,5 x16

QuickNet-90-9,0 6012-8171063 9 810 0,5 x18

QuickNet-90-10,0 742077-000 10 900 0,5 x20

QuickNet-90-12,0 441639-000 12 1080 0,5 x24
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ACCESSOIRES 

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

QuickNet reparatieset 1244-008869 Reparatie- en uitbreidingsset voor QuickNet

3. Thermostaat (zie pagina 34–39)

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

NRG-DM 1244-015152 Intuïtieve elektronische thermostaat met flexibele 
weekplanning en display van 1,8 inch. Gebruiksvriendelijk en 
eenvoudig te programmeren.

GREEN LEAF 1244-017312 Aantrekkelijke elektronische thermostaat met weekplanning 
voor 4 timermomenten

SENZ 1244-017777 Programmeerbare thermostaat met aanraakscherm die 
gebruiksvriendelijkheid combineert met een aantrekkelijke 
vormgeving voor een uiterst comfortabele vloerverwarming.

SENZ WIFI 1244-017778 Programmeerbare thermostaat met aanraakscherm en wifi 
die bediening op afstand via de app, gebruiksvriendelijkheid 
en een aantrekkelijke vormgeving combineert voor een uiterst 
comfortabele vloerverwarming.
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T2Blue 10 W/m

• Geringe hoogte.

• In dekvloer/beton/egalisatiemiddel, 
direct onder de afgewerkte vloer.

• Geschikt voor plaatsing in 
ingefreesde groeven.

T2Blue: De Flexibele Vloerverwarmingskabel

T2Blue 10 W

P
verwarmings-
vermogen (W)

L
lengte 
(m)

 A-zone (m2)

60  
W/m2

70  
W/m2

80  
W/m2

100 
W/m2

125  
W/m2

T2Blue-10-10 m 100 10 1.7 1.4 1.3 1 0.8

T2Blue-10-15 m 150 15 2.5 2.1 1.9 1.5 1.2

T2Blue-10-20 m 200 20 3,3 2,9 2,5 2,0 1,6

T2Blue-10-25 m 250 25 4.2 3.6 3.1 2.5 2

T2Blue-10-30 m 305 30 5,1 4,4 3,8 3,0 2,4

T2Blue-10-40 m 400 40 6,7 5,7 5,0 4,0 3,2

T2Blue-10-50 m 505 50 8,4 7,2 6,3 5,0 4,0

T2Blue-10-60 m 605 60 10,1 8,6 7,6 6,0 4,8

T2Blue-10-70 m 700 70 11,7 10,0 8,7 7,0 5,6

T2Blue-10-80 m 805 80 13,4 11,5 10,0 8,0 6,4

T2Blue-10-90 m 890 90 14,8 12,7 11,0 9,0 7,1

T2Blue-10-101 m 1010 101 16,8 14,4 12,6 10,0 8,1

T2Blue-10-121 m 1215 121 20,2 17,4 15,2 12,0 9,7

T2Blue-10-142 m 1420 142 23,7 20,3 17,8 14,2 11,4

T2Blue-10-160 m 1600 160 26,7 22,9 20,0 16,0 12,8

T2Blue-10-180 m 1800 180 30,0 25,7 22,6 18,0 14,4

T2Blue-10-200 m 2000 200 33,3 28,6 25,0 20,0 16,0
Afstand tussen de 
verwarmingskabels 
berekenen

(mm) = x =
A__  
L x 1000 +/-160 

mm
+/-140 
mm

+/- 120 
mm

+/-100 
mm

+/- 80 
mm

T2BLUE

De flexibele kabel voor vloerverwarming 
is geschikt voor installatie direct in een 
egalisatiemiddel, egalisatiemateriaal of 
beton.

• Verwarmingskabel met 
geprefabriceerde kabel voor voeding.

•  Ideaal voor complexe vloerindelingen.

•  Flexibiliteit in vermogensafgifte 
door variatie van de afstand tussen 
verwarmingskabels.

•  Geschikt voor leggen in uitgefreesde 
groeven in het vulmateriaal/beton 
zonder de totale hoogte van de 
vloerstructuur te vergroten.

Toepassingen

Badkamers, trappen, woonruimten, 
serres.

• Topvloer: geschikt voor de meeste 
topvloeren, afhankelijk van de 
installatie-instructies en de goedkeuring 
van de vloerbedekkingfabrikant.

• Ondervloer: cementen dekvloer; beton.

INSTALLATIEHOOGTEN

Hoogte* T2Blue-10 T2Blue-20

10-15 mm –

15-30 mm   –

30-50 mm    

* exclusief topvloer

Voor maximale energiebe-
sparing (tot 65% in de 
opwarmfase) combineert u 
T2Blue met isolatieplaten 
(bijv. WEDI-platen)

Ondervloer

Tegels

Egalisatiemiddel

Waterbestendig membraan (optioneel)

T2Blue-verwarm
ingskabel

Prim
er

Lijm
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T2Blue 20 W/m

• Geschikt voor speciale toepassingen 
met hogere benodigde vermogens.

• In serres (neem contact op met onze 
technische ondersteuning).

Welke vermogenafgifte heb ik nodig? 
1. Nieuwbouw – goede isolatie 

35 W/m2 - 60 W/m2.
2. Renovatie bestaande bouw – goede 

isolatie 
60 W/m2 -100 W/m2.

3. Renovatie bestaande bouw – minder 
goed geïsoleerd 
125 W/m2 -150 W/m².

De genoemde waarden zijn 
aanbevolen waarden en gelden voor 
comfortverwarming.

Bij gebruik van T2Blue 20 moet voor een 
minimale installatiediepte van 30–50 mm 
worden gezorgd.

Welke kabel heb ik nodig?
1.  Bepaal het kameroppervlak in m2: bijv. 

13,5 m2.
2.  Bepaal het te verwarmen (vrije) 

oppervlak in m2: bijv. 10 m2.
3.  Selecteer het totale benodigde 

vermogen voor het oppervlak in W,  
bijv. 1.200 W.

4.  Bereken het vermogen per vierkante 
meter, bijv.: 1.200 W/10 m2 = 120 W/m2.

5.  Selecteer het product met het totale 
vermogen dat de uitkomst het dichtst 
benadert uit de tabel hieronder 
T2Blue-10: bijv. T2Blue 10-121M = 
1.215 W/230V (121 W/m2).

6.  Definieer de afstand tussen de 
vloerverwarmingskabel: 10 m2/121 m 
vloerverwarmingskabel = 0.08 m  
(ca. 82 mm).

7.  Selecteer uw thermostaat NRG-DM, 
GREEN LEAF, SENZ of SENZ WIFI.

TECHNISCHE GEGEVENS

T2Blue 20 W

P
verwarmings-
vermogen (W)

L
lengte 
(m)

 A-zone (m2)

80  
W/m2

100  
W/m2

125  
W/m2

150  
W/m2

T2Blue-20-14 m 285 14 3,6 2,9 2,3 1,9

T2Blue-20-21 m 435 21 5,4 4,4 3,5 2,9

T2Blue-20-28 m 575 28 7,2 5,8 4,6 3,8

T2Blue-20-35 m 720 35 9,0 7,2 5,8 4,8

T2Blue-20-43 m 845 43 10,6 8,5 6,8 5,6

T2Blue-20-50 m 980 50 12,3 9,8 7,8 6,5

T2Blue-20-57 m 1130 57 14,1 11,3 9,0 7,5

T2Blue-20-63 m 1270 63 15,9 12,7 10,2 8,5

T2Blue-20-71 m 1435 71 17,9 14,4 11,5 9,6

T2Blue-20-86 m 1710 86 21,4 17,1 13,7 11,4

T2Blue-20-101 m 2015 101 25,2 20,2 16,1 13,4

T2Blue-20-115 m 2300 115 28,8 23,0 18,4 15,3

Afstand tussen 
verwarmingska-
bels

(mm) = x =
A__  
L x 1000

 +/-
250* 
mm

+/-
200* 
mm

+/-
160 
mm

+/-
135 
mm

* Alleen aanbevolen met ondervloer van 50 mm

T2Blue

Verwarmingsvermogen 
T2Blue-10

10 W/m; vloerverwar-
mingskabel met constant 
vermogen en elektrisch 
beschermde afdekking

T2Blue-20 20 W/m; vloerverwar-
mingskabel met constant 
vermogen en elektrisch 
beschermde afdekking.

Nominale spanning AC 230 V
Min. buigstraal 30 mm
Minimale afstand tussen de 
vloerverwarmingskabel

50 mm

Nom. max. temperatuur 90°C
Buitendiameter 
vloerverwarmingskabel

5,5 mm

Materiaal buitenmantel LSOH
Isolatie warmtegeleiders Fluorpolymer
Lengte verbindingskabel 2,5 m
Certificaten VDE; SEMKO; CE,  

UkrSEPRO and EAC
Thermostaat (zie pagina 
34–39)

NRG-DM, GREEN LEAF, 
SENZ or SENZ WIFI

Ondervloer

Tegels

T2Blue-v
erw

arm
ingsk

abel

Egalisatie
materia

al
Ond

er
vlo

er

Folie
Ty

pe
 is

ola
tie

Meta
alr

ooste
rTegellijm
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INSTALLATIE VAN DE  
VLOERVERWARMINGSKABEL PLAATSING VAN DEKVLOER NATUURSTEENTEGELS LEGGEN AFGEWERKTE VLOER

Bepaal eerst welke zones 
moeten worden verwarmd 
alvorens met de installatie van de 
vloerverwarmingskabel te beginnen. 
Stem dit af met de planner/
architecten en de legger van de 
dekvloer. 

Breng de dekvloer zorgvuldig aan 
zonder de vloerverwarmingskabel 
te beschadigen. Laat de dekvloer 
harden volgens de instructies van de 
fabrikant.

Spreid de natuursteenlijm uit en leg 
en voeg de de natuurstenen tegels. 
Op vochtige plaatsen moet u een 
waterdichte coating aanbrengen vóór 
de natuursteenlijm.

Gebruik voor de dichting tussen 
het natuursteen en de wanden een 
siliconendichting. Laat de vloer 
volledig uitharden voordat u het 
vloerverwarmingssysteem inschakelt.

HOE WORDT T2BLUE-10 GEÏNSTALLEERD IN EEN TE RENOVEREN GEBOUW?

INSTALLATIE VAN DE VLOERVERWAR-
MINGSKABEL AANBRENGEN VAN VULMATERIAAL PLAATSING VAN DE TEGELS AFGEWERKTE VLOER

Breng een laag klevende primer aan. 
Bevestig de vloerverwarmingskabel 
(bijv. met een hotmeltpistool) op de 
schone vloer. 

Breng zorgvuldig een gelijkmatige 
laag egalisatiemiddel aan op de 
vloerverwarmingskabel. Laat deze 
harden volgens de instructies van de 
fabrikant.

Spreid de tegellijm uit en leg en voeg 
de tegels. Op vochtige plaatsen 
moet u een waterdichte coating 
aanbrengen vóór de tegellijm.

Gebruik voor de dichting tussen 
de tegels en de wanden een 
siliconendichting. Laat de vloer 
volledig uitharden voordat u het 
vloerverwarmingssysteem inschakelt.

HOE WORDT HET T2BLUE-20 VERWARMINGSSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN EEN DEKVLOER VAN 30-50 MM?

Opgelet:

•  Alle elektriciteitswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend 
elektricien.

•  De geschiktheid van de vloerbedeking in combinatie met vloerverwarming moet 
worden geverifieerd bij de fabrikant.

T2Blue: De Flexibele Vloerverwarmingskabel

Ha

ndige    tip

Repareer een beschadigde 
vloerverwarmingskabel met de 
T2Blue reparatieset.
è Zie accessoires pagina 29

Ha

ndige    tip

De SENZ en SENZ WIFI 
thermostaten hebben een eerste 
verwarmingsfunctie die de 
cementen dekvloer in 21 dagen 
helpt uitharden.

Ha

ndige    tip

“Installatiehoogte nul 
millimeter” Installeer de T2Blue 
vloerverwarmingskabel direct in 
ingefreesde installatiegroeven in de 
dekvloer. Bel ons!

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Installatie van de vloerverwarmingskabel + sensor

Max. belasting zonder schakelrelais 
naar thermostaat 3000 W 3000 W

T2Blue-10 T2Blue-20

Max. lengte vloerverwarmingskabel 200 m 115 m

Voedingskabel 2,5 m 2,5 m

Stroomonderbreker Max.13 A Max.13 A

Aardlekschakelaar 30 mA, 100ms 30 mA, 100ms
Installatie van de thermostaat + sensor (zie pagina 34–39)
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WAT MOET IK BESTELLEN?

Vloerverwarmingskabel T2Blue 10 W/m

T2Blue-10 
Inhoud van het pakket:
Productnaam Lengte in m Bestelnummer Vermogen in W
T2Blue-10-20M 20 1244-002603 200

T2Blue-10-30M 30 1244-002604 300

T2Blue-10-40M 40 1244-002605 400

T2Blue-10-50M 50 1244-002606 500

T2Blue-10-60M 60 1244-002607 600

T2Blue-10-70M 70 1244-002608 700

T2Blue-10-80M 80 1244-002609 800

T2Blue-10-90M 90 1244-002610 900

T2Blue-10-101M 101 1244-002611 1010

T2Blue-10-121M 121 1244-002612 1210

T2Blue-10-142M 142 1244-002613 1420

T2Blue-10-160M 160 1244-002614 1600

T2Blue-10-180M 180 1244-002615 1800

T2Blue-10-200M 200 1244-002616 2000

Vloerverwarmingskabel T2Blue 20 W/m

T2Blue-20
Inhoud van het pakket:
Productnaam Lengte in m Bestelnummer Vermogen in W

T2Blue-20-11M 11 1244-002007 220
T2Blue-20-14M 14 1244-001918 280
T2Blue-20-18M 18 1244-002008 360
T2Blue-20-21M 21 1244-001919 420
T2Blue-20-28M 28 1244-001920 560
T2Blue-20-35M 35 1244-001921 700
T2Blue-20-43M 43 1244-001922 860
T2Blue-20-50M 50 1244-001923 1000
T2Blue-20-57M 57 1244-001924 1140
T2Blue-20-63M 63 1244-001925 1260
T2Blue-20-71M 71 1244-001926 1420
T2Blue-20-86M 86 1244-001927 1720
T2Blue-20-101M 101 1244-002212 2020
T2Blue-20-115M 115 1244-001928 2300

3. Thermostaat (zie pagina 34–39)

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

NRG-DM 1244-015152 Intuïtieve elektronische thermostaat met flexibele weekplanning en display van 1,8 inch. 
Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te programmeren.

GREEN LEAF 1244-017312 Aantrekkelijke elektronische thermostaat met weekplanning voor 4 timermomenten

SENZ 1244-017777 Programmeerbare thermostaat met aanraakscherm die gebruiksvriendelijkheid combineert 
met een aantrekkelijke vormgeving voor een uiterst comfortabele vloerverwarming.

SENZ WIFI 1244-017778 Programmeerbare thermostaat met aanraakscherm en wifi die bediening op afstand via de 
app, gebruiksvriendelijkheid en een aantrekkelijke vormgeving combineert voor een uiterst 
comfortabele vloerverwarming.

Accessoires

Productnaam Bestelnummer Beschrijving
Hotmeltsticks 503052-000 70 stuks in 1 doos
Hotmeltsticks 6012-8949540 10 stuks in 1 zak
KBL-9 941735-000 100 kabelbinders
Sensor installatiebuis 6012-8949541 2,5 m flexibele plastic buis voor installatie van de vloersensor
T2Blue reparatieset 1244-008869 Reparatieset voor T2Blue

• Geprefabriceerde 
vloerverwarmingskabel 20 W/m 
met 1 voedingskabel 2,5 m

• Sensor installatiebuis 
• Sensor eindplug 

• Installatie-instructies met 
inbedrijfstellingsrapport

• Waarschuwingsbord

• Geprefabriceerde 
vloerverwarmingskabel 20 W/m 
met 1 voedingskabel 2,5 m

• Sensor installatiebuis Sensor 
eindplug Installatie-instructies 
met inbedrijfstellingsrapport

• Waarschuwingsbord
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T2Green: De Vloerverwarmingskabel Voor 
Huizen Met Een Laag Energieverbruik
T2GREEN

De flexibele vloerverwarmingskabel is 
geschikt voor zeer goed geïsoleerde 
plaatsing direct in een egalisatiemiddel.  

• Verwarmingskabel met 
geprefabriceerde kabel voor voeding.

• Ideaal voor complexe vloerindelingen.

•    Flexibiliteit in vermogensafgifte 
door variatie van de afstand tussen 
verwarmingskabels.

•  Het ideale vloerverwarmingssysteem 
voor extra comfortverwarming in 
nieuwbouw.

Toepassingen

Badkamers en woonruimten.

• Topvloer: tegels, marmer, steen. Max. 
30 mm dikte  
λ –waarde 1,0 W/mK

• Ondervloer: compatibel met alle 
stabiele ondervloeren, bijv. beton, 
anhydriet, asfalt, pleister, keramische 
ondervloer, houten ondervloeren.

INSTALLATIEHOOGTEN

Hoogte** T2Green*

10-15 mm

15-30 mm   

30-50 mm  

*alleen voor zeer goed geïsoleerde vloeren
** exclusief topvloer

Ideale kabel voor 
huizen met een laag 
energieverbruik en 
passiefhuizen

Tiles

T2Green heatin
g ca

ble

Leveling compound

Su
bf

loo
r

Foil
Ins

ula
tio

n t
yp

e

Meta
l m

es
h

Tile adhesive

T2Green-5

P verwar-
mingsver-
mogen (W)

Lengte
(m) 

Zone (m2)

30 
W/m2 

40  
W/m2 

50 
W/m2

60 
W/m2 

T2Green-5-15 m 65 15 2,2 1,65 1,3 1,1

T2Green-5-20 m 110 20 3,7 2,8 2,2 1,9

T2Green-5-25 m 160 25 5,3 4,0 3,2 2,7

T2Green-5-35 m 180 35 5,9 4,5 3,6 3,0

T2Green-5-40 m 230 40 7,6 5,7 4,6 3,8

T2Green-5-50 m 245 50 8,2 6,1 4,9 4,1

T2Green-5-60 m 340 60 11,3 8,5 6,8 5,7

T2Green-5-70 m 360 70 12,0 9,0 7,2 6,0

T2Green-5-85 m 425 85 14,2 10,6 8,5 7,1

T2Green-5-100 m 490 100 16,3 12,3 9,8 8,2

T2Green-5-115 m 560 115 18,7 14,0 11,2 9,3
Afstand tussen kabels (mm) =

x [zone (m2) / lengte (m)] x 1000
+/-170 +/-130 +/-100 +/-90
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Technische gegevens

T2Green

Verwarmingsvermogen 
T2Green

4,4-6,3W/m; 
vloerverwarmingskabel 
met constant vermogen 
en elektrisch beschermde 
afdekking.

Nominale spanning AC 230 V

Min. buigstraal 30 mm

Minimale afstand tussen 
de vloerverwarmingskabel

50 mm

Nom. max. temperatuur 90°C

Buitendiameter 
vloerverwarmingskabel

5,5 mm

Materiaal buitenmantel LSOH

Isolatie warmtegeleiders Fluorpolymeer

Lengte verbindingskabel 2,5 m

Certificaten SEMKO & CE

Thermostaat (zie pagina 
34–39)

NRG-DM, GREEN LEAF, 
SENZ of SENZ WIFI

PLAATSING VAN DE KABEL PLAATSING VAN DEKVLOER

HOE TE INSTALLEREN IN NIEUWBOUW?

Bepaal de positie van de 
verwarmingszones voordat u de 
vloerverwarmingskabel legt, overleg 
hierover met de architect en de 
legger van de dekvloer. 
Bevestig de vloerverwarmingskabel 
op een metalen wapeningsnet 
(met KBL-09 kabelbinders) met de 
gewenste kabelafstand.

Breng zorgvuldig een laag 
vulmateriaal aan op de 
vloerverwarmingskabel. Laat deze 
harden volgens de instructies van 
de fabrikant. Afhankelijk van het 
type dekvloer kan dit proces starten 
na 7 dagen (dekvloer van anhydriet) 
of 21 dagen (cementen dekvloer). 
De instructies van de leverancier 
moeten worden gevolgd voor de 
eerste opwarming van de dekvloer.

Welke kabel heb ik nodig? 

1. Bepaal het kameroppervlak in m²: bijv. 6,5 m²

2. Bepaal het te verwarmen (vrije) oppervlak in m²: bijv. 
4,8 m²

3. Selecteer het totale benodigde vermogen voor het 
oppervlak in W, bijv. 220 W.

4. Bereken het vermogen per vierkante meter: bijv. 220 
W/4,8 m² = 45 W/m²

5. Selecteer het product met het totale vermogen dat de 
uitkomst het dichtst benadert uit de tabel op de vorige 
pagina: bijv. 230 W.

6. Definieer de afstand tussen de verwarmingskabels: 
bijv. 4,8 m²/40 m kabellengte x 1000 = 120 mm.

7. Selecteer uw thermostaat NRG-DM, GREEN LEAF, 
SENZ of SENZ WIFI.

Productnaam Lengte in m Bestelnummer
Vermogen 
in W

T2Green-5-15 m 15 SZ18300122 65

T2Green-5-20 m 20 SZ18300123 110

T2Green-5-20 m 25 SZ18300124 160

T2Green-5-20 m 35 SZ18300125 180

T2Green-5-20 m 40 SZ18300126 230

T2Green-5-20 m 50 SZ18300127 245

T2Green-5-60 m 60 SZ18300128 340

T2Green-5-70 m 70 SZ18300129 360

T2Green-5-85 m 85 SZ18300130 425

T2Green-5-100 m 100 SZ18300131 490

T2Green-5-115 m 115 SZ18300132 560

WAT MOET IK BESTELLEN?

Elektrische aansluitingen

Installatie van de vloerverwarmingskabel + sensor

Max. belasting zonder schakelrelais 
naar thermostaat 3000 W

Max. lengte vloerverwarmingskabel 115 m

Voedingskabel 2,5 m

Stroomonderbreker Max.13 A

Aardlekschakelaar 30 mA, 100ms
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CeraPro: De Ultradunne, Robuuste Verwarmingskabel

De ultradunne en robuuste 
vloerverwarmingskabel is 
de ideale oplossing voor 
installatie in tegellijm, vlak 
onder de tegels.

Welk CeraPro-product heb ik nodig?

Product-
naam

Vermo-
gensaf-
gifte
(W)

Lengte 
(m)

Voor 
geschatte 
ruimtes
(m2)

Geschat 
vermogen 
per m2 
(afhankelijk 
van ruimte)
(W/m2)

Afstand 
tussen 
kabels 
voor 100 
W/m2 
(cm)

Afstand 
tussen 
kabels 
voor 125 
W/m2 
(cm)

Afstand 
tussen 
kabels 
voor 150 
W/m2

(cm)

CeraPro-
160W 160 14 1.0-1.5 100-150 

W/m2 11 9 7.5

CeraPro-
240W 240 21 1.5-2.5 100-150 

W/m2 11 9 7.5

CeraPro-
320W 320 28 2.0-3.0 100-150 

W/m2 11 9 7.5

CeraPro-
400W 400 35 2.5-4.0 100-150 

W/m2 11 9 7.5

CeraPro-
475W 475 43 3.0-4.5 100-150 

W/m2 11 9 7.5

CeraPro-
635W 635 57 3.0-4.5 100-150 

W/m2 11 9 7.5

CeraPro-
800W 800 71 5.0-7.5 100-150 

W/m2 11 9 7.5

CeraPro-
1140W 1140 100 7.5-11.0 100-150 

W/m2 11 9 7.5

Elektrische aansluitingen

Installatie van de vloerverwarmingskabel + sensor
Max. belasting zonder schakelrelais naar thermostaat 3000 W
Max. lengte vloerverwarmingskabel 100 m
Voedingskabel 3,0 m
Stroomonderbreker Max.13 A
Aardlekschakelaar 30 mA, 100ms

CERAPRO

•  Verwarmingskabel van slechts 3 mm dik.

• Eén verbindingsdraad 
(tweedraadssysteem)

•  Ideaal voor renovatieprojecten waarbij 
de hoogte van de vloer niet kan worden 
aangepast.

•  Een zeer robuuste fluorpolymeer 
verwarmingskabel voor een lange 
levensduur, duurzaamheid en een 
uitzonderlijke weerstand tegen 
mechanische schade.

•  Geleverd in een gemakkelijke spoelklos 
voor een snelle en eenvoudige installatie.

Toepassingen

Badkamers, keukens, woonruimten, 
serres.

Vooral geschikt voor onregelmatig 
gevormde vloeroppervlakken.

• Topvloer: tegels en natuursteen. 
Installatie rechtstreeks in de lijm.

• Ondervloer: alle stabiele ondervloeren 
waaronder cement, dekvloeren, 
isolatieplaten (Wedi) en planken 
vloeren*.

*  Bij installatie op een houten ondervloer moet 
het maximale vermogen per m2 worden 
beperkt tot 100 W/m2.

INSTALLATIEHOOGTEN

Hoogte* CERAPRO

0-15 mm   

15-30 mm   

30-50 mm —

* exclusief topvloer

Tegels

Gaas

Vulm
ateriaal  

(optie)

Onderv
loer

CeraPro verwarm
ingskabel

Wedi-is
olatieplaat 1

0 m
m optioneel

Dubbelzijdige tape

Tegellijm
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Welke CeraPro-set heb ik nodig? 

Warmtevermogen 100-150 W/m2: kies 
het product op basis van de tabel op de 
vorige pagina.

Als u een specifieke vermogensafgifte 
nodig hebt, gebruik dan de volgende 
rekenformule:

1.  Bepaal de vermogensafgifte per m: 
bijv. 125 W/m2.

2.  Bepaal het te verwarmen (vrije) 
oppervlak in m2: 
bijv. 5,5m2.

3.  Vermenigvuldig de vermogensafgifte 
met het te verwarmen oppervlak: 
bijv. 125 W/m2 x 5,5m2 = 687,6 W.

4.  Selecteer de CeraPro-set met de 
vermogensafgifte die dit het dichtst 
benadert: 
bijv. CeraPro-635 W.

5.  Definieer de afstand tussen de 
vloerverwarmingskabel: 
Deel de vermogensafgifte van CeraPro 
door de kabellengte. 
bijv. 635 W/57m. 
Deel deze uitkomst door 100 cm 
bijv. 100/11 = 9 cm. 
Dit is de vereiste afstand tussen de 
kabels om het gegeven vermogen 
per m2 te bereiken.

6.  Selecteer uwthermostaat  
(zie pagina 34-39).

Wat moet ik bestellen? Technische gegevens

Installatiemethode

CeraPro is snel een makkelijk te 
installeren met behulp van de 
volgende stappen:

1         Verwijder stof en vuil van de 
ondervloer.

2  Breng primer op de vloer aan.
3  Markeer de afstand tussen 

de verwarmingskabels op de 
vloer en installeer de kabel 
van de vloersensor tussen 2 
verwarmingskabels in.

4  Breng de dubbelzijdige tape 
op de ondervloer aan.

5    Verwijder de bovenkant van 
de dubbelzijdige tape.

6  Maak CeraPro vast aan de 
dubbelzijdige tape, met de 
gewenste afstand.

7  Maak CeraPro stevig vast 
door middel van het klevende 
gaas.*

8   Plaats de tegelvloer.

* Als er na de installatie van het 
verwarmingsproduct niet direct 
betegeld wordt, of wanneer het product 
in een zelfnivellerend egalisatiemiddel 
wordt geplaatst, moeten de kabels 
tevens op hun plaats worden gehouden 
met behulp van lijmpatronen. Zo wordt 
voorkomen dat zij na verloop van tijd 
van hun plaats raken.

Productnaam
Lengte 
(m) Bestelnummer

Vermo-
gen (W)

CeraPro-160W 14 1244-012136 160

CeraPro-240W 21 1244-008550 240

CeraPro-320W 28 1244-008551 320

CeraPro-400W 35 1244-008552 400

CeraPro-475W 43 1244-012137 475

CeraPro-635W 57 1244-008553 635

CeraPro-800W 71 1244-008554 800

CeraPro-1140W 100 1244-008555 1140

CeraPro

Verwarmingskabel 11 W/m

Vermogensafgifte Afhankelijk van de afstand tussen de kabels,  
100-150 W/m2 aanbevolen

Nominale spanning 230 VAC

Materiaal buitenmantel Robuust, duurzaam fluorpolymeer

Lengte verbindingskabel 2,5 m

Buitendiameter 
vloerverwarmingskabel 3,4 mm

Min. buigstraal 30 mm

Certificaten CE-gemarkeerd, getest conform de IEC60800-
norm voor verwarmingskabels, UkrSEPRO en EAC

Thermostaat NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ en SENZ WIFI

Minimale afstand tussen de 
vloerverwarmingskabel 50 mm

1

3

5

7

4

6

8
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Accessoires

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

CeraPro reparatieset 1244-008869 Reparatieset voor CeraPro

Sensor installatiebuis 6012-8949541 2,5 m flexibele plastic buis voor installatie van de vloersensor
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Onze Vloerverwarmingsthermostaten

ZO KIEST U DE JUISTE THERMOSTAAT

Een aantal kenmerken van thermostaten worden als belangrijk beschouwd: 

•  Design (Look & Feel)

•  Gebruiksgemak

•  Regelen op afstand.

Kies het juiste model thermostaat door de kenmerken te kiezen die bij uw behoeften passen.

DESIGN GEBRUIKSGEMAK REGELEN OP AFSTAND

SENZ WIFI

SENZ

NRG-DM

GREEN LEAF

Total Care-garantie

Uitgebreide informatie over onze TotalCare-garantie vindt u op pagina 41.
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Green Leaf Thermostat

HET COMFORT VAN MODERNE VLOERVERWARMING

De Green Leaf heeft een elegant en modern ontwerp met een unieke 
gebruikersinterface.  

Slimme kenmerken
• Green Leaf-knop om de verwarming aan/uit  te schakelen en de temperaturen en 

programma's te wijzigen
• Groot en helder display
• 4 vooringestelde gebeurtenissen
• Eenvoudig te upgraden: compatibel met bestaande 10kΩ vloersensoren.

3 bedrijfsmodi
• 1 constante stand
• 1 event-stand
• 1 standby-stand

2 sensoren / 3 sensormodi
• Vloersensor
• Kamersensor
• Kamersensor met begrenzer voor de vloer

Technische gegevens GREEN LEAF

Voedingsspanning 230V (+10% / -15%) - 50 Hz

Relaisuitgang Maximaal 13A

Bescherming tegen vochtintrede IP 21

Vloersensor (externe sensor) Met 3 meter kabel
Type NTC 10K @ 25°C
Compatibel met bestaande  
NRG-Temp vloersensor (1244-002952)

Interne kamersensor

Bestelinformatie

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

GREEN LEAF 1244-017312 Aantrekkelijke elektronische thermostaat met weekplanning voor 4 
timermomenten

Reservevloersensor
1244-002952

10kΩ vloersensor

Certificaten

86,3

86,3

48,0

86,3

49,0

79,8 60,0

16,5

41,0Vooraanzicht Achteraanzicht Aanpassingsframe

nVent.com/manuals/
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NRG-DM Thermostaat

DE INTUÏTIEVE THERMOSTAAT VOOR VLOERVERWARMING
Groot dotmatrixdisplay (1,8 inch) met blauwe achtergrondverlichting

Buitengewoon eenvoudige navigatiestructuur

3 bedrijfsmodi

• 1 constante stand
• 1 event-stand
•  1 boost-stand

3 sets instellingen

• Event (programmering van de weekplanning)
•  User (instellingen waarmee gebruikers de thermostaat kunnen aanpassen)
•  Engineer (geavanceerde instellingen waarmee installateurs kunnen voldoen aan 

specifieke behoeften)

Software in 11 talen

2 sensoren / 4 sensormodi

• Vloersensor
• Kamersensor
• Kamersensor met begrenzer voor de vloer
• Geen sensormodus

40

20

82

82

74

74

40

20

82

82

74

74

40

20

82

82

74

74

nVent.com/manuals/
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NRG-DM Thermostaat

*  Mocht de vloersensor worden vervangen door 1244-002952, moet de 'NRG-Temp' sensor worden geselecteerd 
in Settings/Engineer settings/Sensor

NRG-DM INTUÏTIEF EN EFFICIËNT TEMPERATUURBEHEER

Accurate en stabiele regeling PWM met PI-regelaar

Slimme en nauwkeurige adaptieve functie
• Berekent wanneer het nodig is om de verwarming in te schakelen
• Past zich aan de omgeving aan
•  Past zich aan de vloerconstructie aan
•  Wordt 2x per dag berekend

Flexibel

• Timerplanning met 1 tot 6 gebeurtenissen per dag  
(1 temperatuur/gebeurtenis)

• Aanpasbare boostmodus (tijdstip en temperatuur)
• Compatibel met de meest voorkomende schakelsystemen  

(waaronder Exxact)
• Compatibel met andere vloersensoren (2kΩ, 10kΩ, 12kΩ,  

15kΩ en 30kΩ)

Technische gegevens NRG-DM

Schakelcapaciteit/spanning 13A/230VAC

Temperatuurbereik 5°C tot +40°C

Omgevingstemperatuur - in bedrijf 0°C tot 25°C

Omgevingstemperatuur - transport -20°C tot +70°C

Nauwkeurigheid sensor 0,2°C in het bereik 0°C tot +40°C

Temperatuurcontrolemethode PWM met PI-regelaar

Regelmodi 

Vloersensor 
Kamersensor 
Kamersensor met vloerbegrenzer 
Geen sensor

Bescherming tegen vochtintrede IP21

Vloersensor Compatibel met vloersensoren van 2kΩ tot 30kΩ

Bestelinformatie

Productnaam  Bestelnummer Beschrijving

NRG-DM 1244-015152
Intuïtieve elektronische 
thermostaat met flexibele 
weekplanning

Reservevloersensor 1244-002952 10kΩ vloersensor

Certificaten

De intelligente adaptieve 
functie berekent wanneer de 
verwarming moet worden 
ingeschakeld om ervoor te 
zorgen dat de comfortabele 
temperatuur op het juiste 
moment wordt bereikt.
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Modern ontwerp

• Subtiel ontwerp dat bij iedere stijl past

• Volledig 2" kleurendisplay

Gemakkelijk in gebruik

• Navigatie door swipen, net als op 
smartphones

• Duurzaam en gevoelig capacitief 
touchscreen

• Instel-wizard voor snelle programmering

• Vooringestelde programma's voor 
behoeften van verschillende gebruikers

Intelligent

• Adaptieve functie om de juiste 
temperatuur te bereiken op de 
gewenste tijd

• Energiebewaking voor besparing en 
comfort

Flexibel

• Strak, zwart ontwerp OF 
geïntegreerd in schakelaarframes

• Ideaal voor renovaties en 
herzieningen: werkt met de meeste 
vloersensoren

Draadloos comfort 

Extra functies op SENZ WIFI:

• Verbinden met gekozen wifi

• Wijzig programma's en temperaturen 
via smartphone of tablet

• Bewaak de efficiëntie van de 
installatie

• Regel max. 32 zones (kamers en/of 
huizen)

De vloerverwarming wordt beheerd via 
een gratis app: SENZ WIFI.

ALLE VOORDELEN VAN  
SENZ & SENZ WIFI…

Technische gegevens SENZ & SENZ WIFI

Schakelcapaciteit/spanning 13A/230VAC

Temperatuurbereik +5°C tot +40°C

Omgevingstemperatuur - in bedrijf 0°C tot +60°C

Omgevingstemperatuur - transport -20°C tot +70°C

Nauwkeurigheid sensor 0,2°C in het bereik 0°C tot +40°C

Temperatuurcontrolemethode PWM met PI-regelaar

Regelmodi Vloersensor 
Kamersensor 
Kamersensor met vloerbegrenzer 
Geen sensor

Bescherming tegen vochtintrede IP21 (IP44 met de IP44-afdichting op 
het zwarte ontwerp)

Vloersensor Compatibel met vloersensoren van 2kΩ 
tot 100kΩ

Certificaten

Senz & Senz WiFi

HET COMFORT VAN VLOERVERWARMING NAAR NIEUWE HOOGTEN GEBRACHT

SENZ maakt het comfort van moderne vloerverwarming eenvoudig en efficiënt
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Senz & Senz WiFi

Black Schakelaar

IN DE DOOS

Thermostaten Extra voorkant Externe vloersensor

Bestelinformatie

Productnaam Bestelnummer Beschrijving

R-SENZ 1244-017777
Thermostaat met zwart ontwerp. Geleverd met 
vloersensor en extra wit front (RAL9003) dat 
compatibel is met schakelaarsystemen. 

R-SENZ-WIFI 1244-017778
Thermostaat met zwart ontwerp. Wifi-klaar Geleverd 
met vloersensor en extra wit front (RAL 9003) dat 
compatibel is met schakelaarsystemen. 

R-SENZ-ACC-IP44GASKET 1244-017779 Afdichting om de waterbestendigheid van de 
thermostaat op te waarderen van IP21 naar IP44

R-SENZ-ACC-METALFRONT 1244-017780 Voorkant en frame in metaalkleur

R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT 1244-017781 Voorkant en frame in antracietkleur

Reservevloersensor 1244-002952 10kΩ vloersensor

R-SENZ-ACC-WHITEFRAME 1244-018579 Wit Schneider Exxact-frame
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T2Red installatieplan

Reflecta met T2Red 
installatieplan

QuickNet  
installatieplan

Smart Services
WE BIEDEN DE PROFESSIONELE INSTALLATEUR EEN AANTAL TOOLS EN 
DIENSTEN AAN OM DE INSTALLATIE TE VEREENVOUDIGEN. WIJ BIEDEN NIET 
ALLEEN PRODUCTEN VAN TOPKWALITEIT, MAAR ONDERSTEUNEN ZE OOK 
MET ONGEËVENAARDE SERVICE.

Het installatieplan verlicht uw werk. Het 
toont het begin en einde van elk circuit en 
de plaats van de thermostaat.

GRATIS ONTWERPSERVICE

Bespaar tijd bij de voorbereiding van uw volgende project en vraag naar onze gratis 
ontwerpservice. Na een eenvoudig verzoek doen onze technici een gedetailleerd 
aanbod met behulp van onze speciaal ontworpen software.

Wat kunnen we u bieden?

• Projectlijst met alle relevante projectgegevens.
• Gedetailleerde offerte van de materialen.
• Installatieplan met circuitlengtes en technische specificatie van het aanbevolen 

verwarmingssysteem in 2D of 3D. 
• Advies met betrekking tot de te gebruiken bouwmaterialen.

Hoe maakt u gebruik van deze service?

Neem contact op met uw lokale leverancier of stuur ons gewoon een schets of tekening 
van uw kamer(s) via:
• België en Luxemburg 

E-mail: salesBeLux@nvent.com

• Nederland 
E-mail: salesNL@nvent.com

• Gebruik het faxformulier voor gratis ontwerpservice op de laatste pagina van deze 
brochure.

Installatieplan

Installatieplan met circuitlengtes en technische specificatie van het aanbevolen 
verwarmingssysteem in 2D of 3D.
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nVent RAYCHEM CertifiedPro Programma en  
Total Care-Garantie

CERTIFIEDPRO-PROGRAMMA 
VOOR INSTALLATEURS:

Een netwerk van professionals die 
uw passie voor kwaliteit delen

Het CertifiedPro-netwerk is een netwerk 
van deskundigen die zijn geschoold in 
onze vloerverwarmingssystemen. Alleen 
CertifiedPro-installateurs kunnen de 
garantieperiode van 12 jaar uitbreiden 
en een periode van 20 jaar Total Care-
garantie aanbieden.

Voordelen CertifiedPro Members::
• Bied 20 jaar Total Care-garantie op 

vloerverwarmingsinstallaties.
• Doe mee met praktische en 

praktijkgerichte trainingen over: 
productselectie, installatietips, testen 
en inbedrijfstellen, verkooptechnieken, 
richtlijnen en instructies voor 
constructie

• Genereer extra inkomsten met behulp 
van reclametools

• Word lid van het CertifiedPro-netwerk 
van specialisten

Neem voor meer informatie contact op 
met uw distributeur of ga naar nVent.com

TOTAL CARE-GARANTIE:

Tot 20 jaar zonder zorgen met een ander garantieconcept

Kwaliteitsproducten die worden geïnstalleerd en gecontroleerd door een professionele 
installateur zorgen ervoor dat huiseigenaren lange tijd 
van een comfortabele warme vloer kunnen genieten. 
Installateurs die een vloerverwarmingssysteem plaatsen, 
kunnen hun klanten nu een Total Care-garantie aanbieden 
van 12 jaar. De volledige ondersteuning van een 
kwaliteitsmerk hoort hier vanzelfsprekend bij. Certified 
Pro-installateurs kunnen de Total Care-garantie nog 
uitbreiden tot 20 jaar.

Total Care = doen wat nodig is om verzekerd te zijn van 
een warme vloer

In het zeldzame geval dat ons product defect raakt en 
we het niet kunnen repareren, dan bieden wij u niet alleen 
een nieuw product, wij betalen ook de installatiekosten. 
Bovendien zorgen we dat de vloerbedekking wordt 
gerepareerd of vervangen volgens een gelijkwaardige 
standaard.

Het concept in een notendop

Voor meer informatie kunt u het Garantiecertificaat en Registratieformulier 
downloaden op nVent.com.

De TotalCare-garantie is geldig in alle landen van de EU, de EVA en het GOS en is van 
toepassing op alle defecte vloerverwarmingssystemen

De garantie geldt alleen als: 

1. de producten zijn geïnstalleerd door een erkend elektricien volgens de 
toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met onze installatie-instructies.

2. Het garantieregistratieformulier door de elektricien is ingevuld en ondertekend.

3. Het registratieformulier wordt bijgehouden door de eigenaar, samen met de 
aankoopfactuur en foto's en/of tekeningen van de installatie.

4. De installatie wordt uitgevoerd door een CertifiedPro-installateur en online of 
via de toolbox-app voor installateurs geregistreerd (alleen vereist voor 20 jaar 
TotalCare-garantie).

Wij vinden het belangrijk optimaal te reageren op elke situatie. Wij:

1. repareren of vervangen de producten – kosteloos.

2. brengen de vloer in zijn oorspronkelijke staat terug of tot een gelijkwaardige 
standaard – kosteloos.

3. Voor de thermostaat is de garantie beperkt tot de levering van een nieuw product 
gedurende 12 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met uw distributeur of ga naar nVent.com 
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Wilt u meer weten over deze handige diensten, bel ons op het nummer: 0800 0224978

Op onze website vindt u heel wat informatie en antwoorden op uw vragen 

nVent.com/RAYCHEM

De systemen zijn getest en goedgekeurd in combinatie met bouwmaterialen van de 
toonaangevende leveranciers in Europa.

Doormiddel van deze configurator helpen 
wij u stap voor stap om het geschikte 
product te kiezen voor uw applicatie. Als 
u eenmaal de configurator heeft ingevuld 
kunt u meer informatie aanvragen of 
een offerte. Wij komen dan terug met de 
gewenste informatie.

Keuze configurator:

Tips en tools voor eenvoudige installatie Bezoek ons YouTube-kanaal!

www.youtube.com/user/ThermalControls
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Systemen zijn getest en goedgekeurd door de volgende 

organisaties.

nVent RAYCHEM is actief lid van de volgende organisaties 

voor vloerverwarming.

Gebouwtype:

 Woonhuis  Appartement  Hotel 

 Commercieel gebouw  Seniorenwoningen

 Overige: ............................................................................................  

Verwarmingsdoel

 Comfortverwarming

 Hoofdverwarming ........................ W/m2 vereist vermogen

Vloerconstructie:

 Ondervloer: .........................................................................................................................................

Bovenvloer: Thermostaat:

 Tegels/natuursteen  SENZ  SENZ WIFI

 Hout/laminaat  NRG-DM  GREEN LEAFA
A

N
V

R
A

A
G

FO
R

M
U

LI
ER

Aanvraagformulier voor de Gratis Ontwerpservice voor nVent RAYCHEM vloerver-
warmingssystemen 
Graag per e-mail versturen naar uw distributeur van nVent of direct:  
salesnl@nVent.com of salesbelux@nVent.com
Uw adres:

Naam: .........................................................................................

Straat: .........................................................................................

Postcode: ...................................................................................

Gemeente: ..................................................................................

Land: ...........................................................................................

E-mail: .........................................................................................

Telefoon: .....................................................................................

Fax: ..............................................................................................

Uw projectgegevens:
Projectnaam:  .................................................................................

Naam klant:  ...........................................................................................................................

Straat:  ...........................................................................................................................

Postcode:  ...........................................................................................................................

Gemeente:  ...........................................................................................................................

Land:   ...........................................................................................................................

Opmerkingen:   ................................................................................................................. 

  .................................................................................................................

Stuur mij de volgende informatie voor (dd/mm/jj)  .............................................................................................................................................................................................

 Offerte
 (incl. materiaallijst, projectlijst, 3D installatieplan)

 Technisch gegevensblad

Onze producten voldoen 
aan de voorschriften van 
de betreffende Europese 
richtlijnen Mitglied in der European Radiant 

Floor Heating  Association e.V . 
Lid van de European 
Radiant Floor Heating 
Association e.v.
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