
Laminaatverwarming voorzien van aluminium coating: 

Heatingfoil Xtra

De Heatingfoil Xtra is een doorontwikkeling van 2HEAT op het bestaande systeem: laminaatverwarming.

Doordat de 2HEAT Heatingfoil Xtra is voorzien van aluminium bovenkant, zijn er diverse voordelen te
behalen;
√  Extra veilig, de heatingfoil Xtra is immers geaard.
√  3% snellere opwarmtijd t.o.v. traditionele verwarmingsfolie.
√  Watervaste aansluitingen, IP44.
√  Een nog betere warmteverspreiding t.o.v. traditionele verwarmingsfolie.
√  Meer dan 80% reductie van het elektrisch veld t.o.v. traditionele verwarmingsfolie, waarbij dit concept voorloopt op 

     de (N)EN normeringen.
√  Geringe dikte van maar liefst ca. 0.38mm.  Traditionele verwarmingsfolie heeft een dikte van ca. 0.2mm.
√  Montage vriendelijk doordat de Heatingfoil Xtra uitsluitend maatwerk is.
√  Toepasbaar bij een zwevende vloerconstructie, zoals bij laminaat en andere zwevende constructies.

HOE TE BEGINNEN;
Doordat de Heatingfoil Xtra een breedte heeft van 50cm dient U van te voren de maatvoeringen van de 
desbetreffende ruimte of ruimtes goed op te meten, de Heatingfoil Xtra wordt immers voor U op maat
gemaakt.
Dat betekent ook dat de aansluitkabel op de door U gewenste lengte kan worden gerealiseerd.

Aan de hand van de door U opgegeven maten, kunnen wij starten met het pre-fabriceren van de 
verwarmingsfolie.

Om de Heatingfoil Xtra te installeren heeft U het onderstaande nodig; 
- Isolatieplaten, isolatieschuim of vergelijkbare isolatieplaten.
- PE folie.
- Diverse gereedschappen zoals een scherp mes, zaag, kniptang, striptang, multimeter.
- 2HEAT thermostaat met vloersensor, bijv. OTK, TH73, TH89, TH7, Valio, OCD.

Op de volgende pagina worden diverse voorbeelden weergegeven
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Heatingfoil Xtra

Aan de linkerzijde een voorbeeld van een 

ruimte met de afmeting 450 x 350cm.

De folie's hebben een lengte van ca.430cm.

De 6 folie's hebben samen een totale breedte van

300cm, doch tussen elke folie is een 

tussenruimte van 2~5cm acceptabel. 

Hierdoor wordt de totale breedte 325cm.

De thermostaat (TH) en de vloersensor (VS)

zijn zeer belangrijk m.b.t. het reguleren van 

de vloer (en/of ruimte)temperatuur.

De vloersensor moet in een gesloten pvc

leiding worden aangebracht, zodanig dat het 

eenvoudig kan worden vervangen.

Alle aansluitkabels van de Heatingfoil Xtra

worden gebracht naar de thermostaat.
De langste lengte van de aansluitkabel bedraagt ca. 300cm, het is verstandig om dan alle verwarmingsfolie's
te laten voorzien van een aansluitkabel van 300cm!
Uiteraard dient de thermostaat worden aangesloten op een netspanning van 230Vac. 

Aan de rechterzijde een voorbeeld van 
een ruimte die qua afmeting vaker 
voorkomt.
In feite dezelfde werkwijze als hierboven,
doch een tweetal verschillende maat-
voeringen: 3 stuks 50x430cm en 3 stuks
50x310cm.
De gemiddelde lengte van de aansluit-
kabels bedraagt ca. 300cm.

ISOLATIE;
Het aanbrengen van vloerisolatie is één van de belangrijkste
onderdelen van het gehele systeem.  Er zijn tal van produkten
die hiervoor kunnen worden gebruikt;
- Polystyreen (piepschuim).
- Depron isolatieplaten.
- Gipsplaten met daarop een zachte foamlaag met een dikte van 1mm.
- Kurk.
De isolatiewaarde is hierbij zeer belangrijk.  Hoe hoger de isolatie
waarde, hoe beter het de warmtestraling van de Heatingfoil Xtra
naar beneden toe tegenhoudt.

Monteer het isolatiemateriaal volgens de bijgeleverde
documentatie / handleiding.
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Heatingfoil Xtra

VLOERSENSOR;
Om de Heatingfoil Xtra op de juiste wijze te kunnen reguleren qua vloer 
en/of ruimtetemperatuur, moet er een thermostaat met vloersensor
worden gemonteerd.
Aan de linkerzijde wordt de montage van de vloersensor gesitueerd.

1)  Sleuf in de vloer, diepte/breedte ca. 16~19mm.
2)  PVC pijp aanbrengen, in een onafgebroken geheel vanaf de thermostaat.
3)  Sensor.
4)  Vloerisolatie.
5)  Heatingfoil Xtra, met daarop een dunne PE folie.
6)  Laminaat of andere vloerbedekking, zwevende constructie.

THERMOSTAAT;
De thermostaat dient te worden gesitueerd op een hoogte
(t.o.v. de vloer) van ongeveer 160cm. 
Monteer de thermostaat zodanig dat deze makkelijk te
bedienen is.

De thermostaat moet op een plek worden gemonteerd, waar 
omheen de luchtcirculatie vrij spel heeft. 
Verder moet het een plek zijn, die niet beinvloed kan worden 
door andere warmtebronnen zoals; 
- de zon 
- radiatoren 
- openhaardkachels 
- tocht via de ramen

MONTAGE ISOLATIE EN HEATFOIL XTRA;
1)  Zorg ervoor dat de onderliggende vloer vocht- en stofvrij is.
2)  Monteer de isolatie platen steensgewijs en zorg dat de naden worden
    afgetaped met bijvoorbeeld duct- of aluminiumtape.
3)  Eventueel kunnen de isolatieplaten met de onderliggende vloer worden 
    verlijmd.  Gebruik hiervoor siliconenkit, en dot elke plaat in (per plaat ca. 
    4 dotjes kit).

4)  Zorg ervoor dat de isolatieplaten schoon zijn.
5)  Plaats de Heatingfoil Xtra op de isolatieplaten.
6)  De aluminiumlaag aan de bovenzijde.
7)  Breng de aansluitkabels naar de de plint en snij de isolatieplaat in om
    de kabels te verdiepen.
8)  Vergeet niet de vloersensor te monteren (zie item "vloersensor")
     De sensor dient in het hart van het warmteveld te worden aangebracht,
     en moet tussen twee verwarmingsfolie's worden gesitueerd. 
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Heatingfoil Xtra

MONTAGE ISOLATIE EN HEATFOIL XTRA (vervolg);
9)  Monteer een PE folie aan over de gehele vloer, en dus ook over de
     Heatingfoil Xtra.
10)Zorg ervoor dat de PE folie goed over de vloer is verdeeld.  Eventuele 
    naden kunnen worden dicht getaped.
11)Controleer de Heatingfoil Xtra, gebruik hiervoor een multimeter.
    Eventueel kunt U de verwarmingsfolie aansluiten op de thermostaat om
    het systeem te controleren.
12)Werkt alles naar behoren, dan kunt U beginnen met het aanbrengen
    van de vloerbedekking.

13)Zorg ervoor dat er geen steentjes e.d. op de PE folie liggen.
14)Monteer het laminaat of een andere zwevende vloerbedekking op de
    PE folie.  Volg hierbij de aanwijzing van de leverancier.

AANSLUITEN THERMOSTAAT EN DE HEATINGFOIL XTRA;
Het aansluiten van de thermostaat, sensor en de Heatingfoil Xtra moet heel secuur gebeuren, bij twijfel contacteer 
dan Uw leverancier of installateur.

De gehele 2HEAT thermostatenlijn, mits voorzien van minimaal een vloersensor, kunnen worden toegepast om de
Heatingfoil Xtra te reguleren

Bovenstaand voorbeeld;
- voeding aangesloten op TH89 touchscreen thermostaat, fase (L) op kontakt 1, nul (N) op kontakt 2.
- vanaf kontakt 3 en 4 een blauwe draad (3) en een zwarte draad (4) naar de lasdoos.  Dit geldt ook voor de aarde-
  draad (gl/grn, PE) die vanaf de voeding komt.
- alle aansluitkabel van de verwarmingsfolie worden naar de lasdoos gebracht, sluit alles aan: kleur op kleur!
- vanaf kontakt 6 en 7 de sensor leiding, monteer de sensor in een pvc pijp (zodanig dat deze eenvoudig is te
  vervangen).
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Heatingfoil Xtra

TOEPASSINGEN HEATINGFOIL XTRA;
- woon-, werk-, slaap- en leefruimtes.
- plaatselijke verwarming, bijvoorbeeld onder karpetten.
- caravans en chalets.
- bungalows.
- blokhutten

AFMETINGEN  EN VERMOGENS VAN DE HEATINGFOIL XTRA;
De Heatingfoil Xtra heeft een breedte van 50cm, de lengtes worden door de opdrachtgever bepaald.  Datzelfde geldt   
voor de aansluitkabels, doch standaard is dit 250cm.

Twee vermogens per m² zijn leverbaar: 100 en 160W/m2.
De Heatingfoil Xtra 50100 (50cm breed, 100W/m²) wordt veelal gebruikt in woningen met een hoge isolatiewaarde,
gedateerd vanaf 2004.  Deze versie is toepasbaar als bij- en hoofdverwarming.  
De Heatingfoil Xtra 50160 (50cm breed, 160W/m²) wordt veelal gebruikt in woningen, chalets, caravans etc. waarbij
de isolatiewaarde niet al te hoog is.  Deze versie is toepasbaar als bij- en hoofdverwarming.

BELANGRIJKE AANDACHTPUNTEN;
- zorg altijd voor een schone, vlakke en vochtvrije omgeving, dus ook de vloer dient vlak, schoon en vochtvrij te zijn.
- indien nodig, monteer een extra groep of groepen voor de Heatingfoil Xtra.
- installatie moet voldoen aan de (N)EN normeringen, en derhalve dient het geinstalleerd te worden door een installateur.
- zorg voor een goede vloer isolatie.
- gebruik altijd het juiste gereedschap.
- uitsluitend in overleg met de fabrikant 2HEAT mag de Heatingfoil Xtra worden ingekort.
- aansluitkabels mogen niet worden verwijderd van de Heatingfoil Xtra, aansluitkabels mogen wel worden verlengd of
  worden ingekort.
- het systeem moet altijd worden gereguleerd met thermostaat en vloersensor.
- de banen mogen elkaar niet overlappen, hierdoor ontstaat oververhitting.
- volgens de specifikaties van de desbetreffende thermostaat, mag het vermogen niet worden overschreden. 
  meestal is dit 16A/3680Watt bij een spanning van 230Vac.

TEST EN MEET PROCEDURE;
Voordat U de Heatfoil Xtra gaat monteren, meet de folie door en vul dat in de hieronder staande lijst; 
Indien U geen weerstand meet, neem dan zsm kontakt met ons op!

Folie 1 Folie 2 Folie 3 Folie 4 Folie 5 Folie 6 Folie 7 Folie 8

Type folie:

Totaal vermogen(s):

Vermogen per meter:

Totale lengte(s): 

Weerstand per meter:

Weerstand totaal:

Isolatieweerstand:

Nadat de verwarmingsfolie en thermostaat zijn gemonteerd:

Type folie:

Totaal vermogen(s):

Vermogen per meter:

Totale lengte(s): 

Weerstand per meter:

Weerstand totaal:

Isolatieweerstand:
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Heatingfoil Xtra

TEST EN MEET PROCEDURE (vervolg);

Nadat de vloerbedekking is gelegd: Folie 1 Folie 2 Folie 3 Folie 4 Folie 5 Folie 6 Folie 7 Folie 8

Type folie:

Totaal vermogen(s):

Vermogen per meter:

Totale lengte(s): 

Weerstand per meter:

Weerstand totaal:

Isolatieweerstand:

Blijven de waardes gelijk tov de eerste meting, dan is de folie in orde!

Zijn er tijdens de meting of metingen andere waardes geconstateerd, neem dan direct kontakt op met Uw leverancier!

Bewaar deze handleiding goed

Verder:

Type thermostaat 1: Type thermostaat 2:

Serienr. thermostaat: Serienr. thermostaat:

Installateur: Installateur:

                       Wij wensen U veel plezier met de Heatingfoil Xtra

                                     www.2heat.eu
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