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In de tuinbouw wordt veelvuldig grondverwarming gebruikt om de wordtelgroei te bevorderen.

Dit proces kan op een aantal manieren worden gerealiseerd;

- verwarmingskabels.

- verwarmingsmatten.

- verwarmingsfolie.

LET OP: GEBRUIK ALTIJD EEN THERMOSTAAT OM HET GEHEEL TE REGULEREN !

Verwarmingskabels;

Middels verwarmingskabels is het mogelijk, wanneer er een laag grond wordt aangebracht, deze op 

temperatuur te houden.  Het vermogen per m² bedraagt ca. 100~200W..

De sensor van de thermostaat wordt in de grond  

gestoken ter hoogte van de wortelvorming.

Stel de juiste waarde in van de thermostaat zodat

de grondtemperatuur niet te warm of te koud word.

Afhankelijk van de dikte van de aangebrachte grond-

laag, het vermogen van de verwarmingskabel  

c.q. vermogen per m2 en de temperatuurinstelling 

van de thermostaat, zal het een bepaalde tijd duren dat

de grondlaag de volledige temperatuur aan neemt.

Verwarmingsmatten;

Middels de verwarmingsmatten (100 of 160 W/m²)

is het mogelijk, wanneer er een laag grond wordt aangebracht,

deze op temperatuur te houden.

De sensor van de thermostaat wordt in de grond  

gestoken ter hoogte van de wortelvorming.

Stel de juiste waarde in van de thermostaat zodat

de grondtemperatuur niet te warm of te koud word.

Afhankelijk van de dikte van de aangebrachte grondlaag, het vermogen van de verwarmingsmat  

c.q. vermogen per m2 en de temperatuurinstelling van de thermostaat, zal het een bepaalde tijd duren dat

de grondlaag de volledige temperatuur aan neemt.

Verwarmingsfolie;

De verwarmingsfolie wordt veelal gebruikt om de groei van 

stekken te versnellen en te verbeteren.  Normaliter is de 

verwarmingsfolie van 100W/m² ruimschoots voldoende.

De in bakken geplaatste stekken kunnen eenvoudig op

de verwarmingsfolie worden geplaatst.

Let erop dat de verwarmingsfolie moet worden afgedekt met

een plastic folie alszijnde vochtwering!

De sensor wordt op een blanke strook van de verwarmingsfolie geplaatst, hierdoor wordt uitsluitend een meting gedaan

van de verwarmingsfolie.

OPMERKINGEN;

- De installatie moet aangesloten zijn achter een aardlekschakelaar.

- De kabels, matten en verwarmingsfolie mogen elkaar niet overlappen.

- Bij beschadiging van de kabel, mat of verwarmingsfolie moet het produkt worden vernietigd.
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Omschrijving verwarmingskabels;

Monteer de verwarmingskabel op een vlakke ondergrond met 

behulp van bijvoorbeeld ducttape of spijkerclips.  

Eventueel kan de kabel, geldt alleen voor de Twinheat verwarmingskabel, 

worden vastgezet middels trekbandjes op een metalen mat.

Breng een grondlaag aan van minimaal 20 ~ 100mm en plaats op of 

in de grondlaag het plantgoed.

Plaats de sensor van de thermostaat halverwege in de grondlaag.

Steek de stekker van de verwarmingskabel in de plugin thermostaat, 

en stel de gewenste temperatuur in.

Omschrijving verwarmingsmatten;

Monteer de verwarmingsmat op een vlakke ondergrond, 

de mat is zelfplakkend.

Breng een grondlaag aan van minimaal 20 ~ 100mm en 

plaats op of in de grondlaag het plantgoed.

Plaats de sensor van de thermostaat halverwege in de grondlaag.

Steek de stekker van de verwarmingsmat in de plugin thermostaat, 

en stel de gewenste temperatuur in.

Omschrijving verwarmingsfolie;

Monteer de verwarmingsfolie op een vlakke ondergrond, fixeer dit 

met bijvoorbeeld ducttape.

Breng de sensor van de thermostaat aan op een blank gedeelte van 

de verwarmingsfolie.

Breng een PE folie laag aan op de verwarmingsfolie, eventuele naden 

moeten volledig worden dicht geplakt met bijvoorbeeld ducttape.

Plaats op de verwarmingsfolie de bakken met plantgoed.

Steek de stekker van de verwarmingsfolie in de plugin thermostaat, 

en stel de gewenste temperatuur in.

Inhoud verwarmingskabel SET;

- Verwarmingskabel Twinheat, 6mm dun, 20W/mtr, 230Vac, voorzien van snoer met stekker.

- Plugin thermostaat voorzien van display met externe sensor, 5~ 35° C, 230Vac/16A.

- Ducttape, 25 meter.

- Omschrijving.

Inhoud verwarmingsmat SET;

- Verwarmingsmat BB, breedte 50cm, 3.5mm dun, 100W/m² of 160W/m², 230Vac, voorzien van snoer met stekker.

- Plugin thermostaat voorzien van display met externe sensor, 5~ 35° C, 230Vac/16A.

- Omschrijving.

Inhoud verwarmingsfolie SET;

- Verwarmingsfolie Basic, breedte 50 of 75cm, 0.2mm dun, 100W/m² of 160W/m², 230Vac, voorzien van snoer met stekker.

- Plugin thermostaat voorzien van display met externe sensor, 5~ 35° C, 230Vac/16A.

- Omschrijving.

Inhoud verwarmingsfolie Xtra SET;

- Verwarmingsfolie Xtra (geaard), breedte 50cm, 0.35mm dun, 100W/m² of 160W/m², 230Vac, voorzien van snoer met stekker.

- Plugin thermostaat voorzien van display met externe sensor, 5~ 35° C, 230Vac/16A.

- Omschrijving.
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