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Hartelijk dank voor de aanschaf van deze elektrische vloerverwarming   . 
 
Om een veilige en probleemloze werking van de    
vloerverwarming te waarborgen is het van belang onderstaande installatie-instructies 
nauwgezet te volgen. 2HEAT geeft uitsluitend gar antie op het product  
 indien onderstaand installatie-instructie wordt aangehouden. 

 
1. Algemeen 

De verwarming is allereerst geschikt voor toepassing als comfortverwarming door het vermogen  van 150 watt 
per vierkante meter. (bij 230V~) De   vloerverwarming bestaat uit een weerstands 
verwarmingskabel waarvan de totale lengte zodanig gekozen is dat het vermogen overeenkomt met de 
benodigde warmte. De draad is in lussen met plakband bevestigd op een glasvezelmat. De 

  elektrische verwarming wordt in de lijmlaag direct onder de tegelvloer (of in de dekvloer) aangebracht. 
Bij het leggen van de mat dient u er voor te zorgen dat de mat zo wordt neergelegd dat de rode kabel zich aan 
de bovenzijde bevindt. Op deze wijze kunt u gebruik maken van de dubbelzijdige tape. 
De verwarmingskabel mag nooit worden doorgeknipt, geknikt of anderszins beschadigd worden! De 
vloerverwarming wordt op de elektrische voeding aangesloten dmv een geaarde voedingskabel, deze 
aansluitkabel mag (indien nodig) wel worden ingekort. 
Toepassing van isolatiemateriaal onder de verwarming resulteert 
in een kortere opwarmtijd en reductie in verwarmingskosten. 

 
2. Het uitwerken van een legplan 

U heeft vóór de aankoop van uw  vloerverwarmingpakket reeds bepaald hoe groot het te verwarmen 
oppervlak is. De door u aangeschafte   elektrische vloerverwarming heeft daarom een totaal oppervlak dat overeenkomt 
met uw eisen. Door het vezelnet in te knippen (maar niet de verw.kabel)kunt u de mat zo leggen dat u de 
optimale verdeling over het vloeroppervlak bewerkstelligt. Onderstaande schetsen geven voorbeelden van 
enkele legvarianten. Losse kabel bevestigt u met bv montagetape op de ondervloer 
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3. Installatie 

 
Bij het  vloerverwarmingspakket bestelde thermostaat is voorzien van een 
vloertemperatuur sensor. Deze dient in de vloer direct (zo dicht mogelijk) onder/tussen de 
lussen van de  verwarmingskabels te worden aangebracht over een lengte van ca. 
50cm . 

 
Breng ten alle tijden de sensor in een beschermbuis aan  (16-19mm pvc, laatste deel eventueel van 
koper voor extra warmte geleiding), ter voorkoming van beschadiging en tbv eventuele vervanging. 
  
Sensorkabel (zwakstroom) en aansluitkabel(sterkstroom) mogen volgens NEN1010 norm niet in 
één buis  worden verwerkt. 
 
De aardmantel in de zwarte aansluitkabel moet altijd op het huisaardingsnet worden aangesloten ! 
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Onderstaande figuur toont schematisch de installatiewijze van de elektrische vloerverwarming . Indien er in de 
ruimte al een afwerkvloer aanwezig is dan dient u t.b.v. de beschermbuis voor de vloertemperatuursensor een 
sleuf te maken in de afwerkvloer. Indien de afwerkvloer nog moet worden aangebracht, dan kunt u de 
beschermbuis deels in de afwerkvloer leggen.  
 
Voordat u de elektrische vloerverwarming   definitief in de vloer verwerkt, dient  een  erkende                            
installateur het systeem te testen op de Ohmse waarde. Deze waarde moet vergeleken worden met de 
waarde vermeld op het label aan de kabel en genoteerd worden.  
Na het verlijmen nogmaals meten en noteren. Wanneer de vloer is afgewerkt dient een laatste keer gemeten te 
worden. Alle waardes moeten enigszins overeenkomen (-5/+10%) met de op het label vermelde waarde. 
Wanneer deze waardes overeenkomen is de vloer onbeschadigd en klaar voor gebruik.  

 

 
Doorsnede 

 
1 Ruwe vloer 
2 Isolatie 
3 Afwerkvloer 
4 Lijmlaag 
5 Tegels 
6  

7 Beschermbuis voor 
temperatuursensor 

8 Siliconenkit 
9 Kabelsleuf c.q. –

goot 
10 Aansluitdoos 
11 Elektriciteitsbuis 
12 Inbouwdoos voor de 

temperatuurregelaar 
4. Ingebruikname: 
5.  
Gedurende de eerste twee weken na het aanbrengen van de     vloerverwarming en de 
tegels mag het systeem niet worden gebruikt ivm bouwvocht en uitharding. 

 
Daarna dient het volgende opwarmschema te worden aangehouden: 

 
• Eerste dag: Het systeem inschakelen en de thermostaat instellen op de actuele 

vloertemperatuur verhoogt met 5°C.  
• De daarop volgende dagen, elke dag de vloertemperatuur met max. 5°C verhogen tot een 

vloertemperatuur van 25°C is bereikt.  
• Houd het systeem dan gedurende minstens 3 dagen op 25°C. 
• Vervolgens de temperatuur indien nodig met 10°C per dag reduceren tot de vloertemperatuur 

uiteindelijk op actuele omgevingstemperatuur is gekomen. 
 

6. Garantie: 
 

Wanneer u een beroep wenst te doen op de garantieregeling, dient u de volgende zaken in te sturen: 
De gemeten gegevens incl data installateur en Aanschafnota voorzien van aankoopdatum. 
De garantie termijn van de verwarming is 10 jaar gerekend van aankoopdatum 

 

LET OP: Aardmantel van vloerverwarmingskabel  ALTIJD  met de aarding van de 

huisinstallatie verbinden     (dmv bv een kroonsteen/geschikte lasdop) 
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Installatie van de 
thermostaat : 
 
Zie bijsluiter 

9 8 7 6 5 

10 

Gemeten waarde 
         Ohms 

Datum meting Paraaf 
installateur 

Elektrische verwarming 




