
Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Vloerverwarming met Schlüter®-DITRA-technologie



 Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Schlüter®-DITRA-HEAT-E is een systeem waarmee u de vloertemperatuur elektrisch regelt en op die manier snel een aangename, warme vloer 
creëert. De verwarmingskabels van Schlüter®-DITRA-HEAT-E worden in de ontkoppelingsmat op die plaatsen gelegd waar de vloeroppervlak-
ken snel en doelgericht moeten worden verwarmd. Door de flexibele temperatuurregeling en verwarmingstijden via de Schlüter-
vloerverwarmingsthermostaat verwarmt u met Schlüter®-DITRA-HEAT-E uw tegels waar en wanneer u wilt.

Overtuigende argumenten:

 zorgt voor een aangename warmte in een handomdraai

zones met temperatuurregeling kunnen afzonderlĳ k 
worden voorzien

ideaal voor renovatie dankzĳ  de lage opbouwhoogte

ontkoppelt met de bewezen DITRA-technologie

warme tegels ook op kritische ondergronden

Elektrische vloerverwarming voor tegels en natuursteen

In tegenstelling tot de conventionele systemen, die werken met voorgelĳ mde verwarmingsmatten, worden de verwarmingskabels van 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E in een ontkoppelingsmat aangebracht. Dit zorgt voor een grote vrĳ heid bĳ  het bepalen van de te verwarmen vlakken. 
Dankzĳ  de barstoverbruggende eigenschappen van DITRA-HEAT-E kunnen ook kritische ondergronden, zoals houtconstructies, verse dek-
vloeren enz., worden bedekt zonder de tegelbekleding of verwarmingsleidingen te beschadigen. En uiteraard vermĳ dt het gebruik van de 
betrouwbare Schlüter®-DITRA-HEAT-E-technologie ook schade aan de bekleding door snelle temperatuurveranderingen.

Door de uiterst lage opbouwhoogte (ontkoppelingsmat incl. verwarmingskabels slechts 5,5 mm) kan Schlüter®-DITRA-HEAT-E gemakkelĳ k 
achteraf worden toegepast. Het systeem is daarom ideaal voor renovaties. En er is nog een voordeel: omdat de verwarmingskabels onmid-
dellĳ k met tegellĳ m in de ontkoppelingsmat worden ingebed, liggen ze net onder de tegelbekleding. Zo kan de warmte snel en effi ciënt worden
afgegeven.

Door de lage investerings- en nevenkosten is een elektrische vloerverwarming absoluut voordelig.
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Wanneer is elektrische vloerverwarming geschikt?

Schlüter®-DITRA-HEAT-E is geschikt als bĳ komende verwarming, bĳ voorbeeld voor:

 temperatuurregeling van tegelvloeren in woon- en badkamers, als aanvulling op een 
volwaardig verwarmingssysteem (kamers waar u vaak blootsvoets rondloopt)

 gebouwen die weinig verwarmingsenergie vragen (bĳ v. passieve woningen), als reser-
veverwarming

 het tĳ delĳ k verwarmen van gebouwen die u slechts bĳ  gelegenheid gebruikt, bĳ v. va-
kantiewoningen

Door de hogere verbruikskosten is enkel een elektrische vloerverwarming uitzonderlĳ k ge-
schikt als volwaardig verwarmingssysteem. Daarom raden we hier een doeltreffende opper-
vlakteverwarming met de klimaatregelende tegelvloer Schlüter®-BEKOTEC-THERM aan.

De voordelen van Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Aangenaam woonklimaat
door milde stralingswarmte.

Nauwkeurig regelbaar
U zorgt voor een aangename temperatuur dankzĳ  de digitale vloerverwarmingsthermostaat 
die u in elke kamer gemakkelĳ k en nauwkeurig kunt instellen.

Prĳ sgunstig 
qua aankoop, installatie en onderhoud.

Duurzaam
Elektrische vloerverwarming heeft een lange levensduur.

Onderhoudsvrĳ 
Er treedt geen slĳ tage op, het systeem is vrĳ wel onderhoudsvrĳ .

Gemakkelĳ k achteraf aan te brengen
Snel en eenvoudig te plaatsen. Lage opbouwhoogte (ontkoppelingsmat incl. verwarmings-
kabels slechts 5,5 mm)

Gemakkelĳ k te integreren
De verwarmingskabels wordt in de ontkoppelingsmat gelegd en rechtstreeks daarop worden 
de tegels in dunbed verlĳ md. Het veeleisende egaliseren van de niet-verwarmde oppervlak-
ken, zoals bĳ  verwarmingsmatten, is niet nodig.

Praktische en volledige systemen
Voor de gangbare kamersituaties biedt Schlüter-Systems praktische sets aan waarbĳ  alle 
systeemcomponenten al zĳ n aangepast.

Geschikt voor allergiepatiënten
De kamer wordt volgens het principe van vloerverwarming verwarmd, zodat er geen aller-
giestimulerende stoffen worden verspreid.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
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Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter®-DITRA-HEAT is een polypro-
pyleenmat met een ingesneden noppen-
structuur, die aan de achterzĳ de met een 
draagvlies is uitgerust. Het vormt een uni-
versele ondergrond voor tegelbekledingen 
met de functies ontkoppeling, dampdrukni-
vellering en kan de systeemconforme ver-
warmingskabels voor vloerverwarming 
opnemen.

(Productfiche 6.4)

5,5 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK is een elek-
trische verwarmingskabel met enkelzĳ dige 
aansluiting voor plaatsing in de ontkoppe-
lingsmat Schlüter®-DITRA-HEAT.
(Productfiche 6.4)

Dunbed-verwarmingskabel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Dunbed-verwarmingskabel

L = m
verwarmd 

 oppervlak in m²
Watt Art.-No.  P = St.

  12,07  1,1 150 DH E HK  12 10
  17,66  1,6 225 DH E HK  17 10
  23,77  2,2 300 DH E HK  23 10
  29,87  2,7 375 DH E HK  29 10
  35,97  3,3 450 DH E HK  35 10
  41,56  3,8 525 DH E HK  41 10
  47,67  4,4 600 DH E HK  47 10
  53,77  5,0 675 DH E HK  53 10
  59,87  5,5 750 DH E HK  59 10
  71,57  6,6 900 DH E HK  71 10
  83,77  7,7 1050 DH E HK  83 10
  95,47  8,8 1200 DH E HK  95 10
  107,67  10,0 1350 DH E HK 107 10

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Polypropyleenmat

L x B = m² Art.-No.
PL = 
St.

  0,8 x 1 = 0,8  DH5 MA 100

Pakket = 10 St.

Schlüter®-DITRA-HEAT

Polypropyleenmat op rol

L x B = m² Art.-No.
PL = 
Rol

  12,5 x 1 = 12,5  DH5 12M 6

 

Productoverzicht
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Opmerking: Houd rekening bij de selectie van de verwarmingskabel dat het verwarmde oppervlak in m² in de tabel niet de kamergrootte aangeeft. 
Om het verwarmde oppervlak te bepalen zijn de onverwarmde zones, bijv. randzones en plaatsen waar iets gezet wordt, van de kamergrootte 
af te trekken. 



Digitale vloerverwarmingsthermostaat

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF is een ex-
tra externe sensor (4 m) voor de Schlüter®-
DITRA-HEAT-E vloerverwarming. Hĳ  wordt 
bĳ v. gebruikt als reserve-voeler, wanneer 
de meegeleverde sensor, in de vloerverwar-
mingsthermostaat-set, zonder bescherming 
rechtstreeks in de dunbedlĳ m wordt ingebed.

(Productfiche 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS is een di-
gitale vloerverwarmingsthermostaat voor de 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E vloerverwarming. 
De 230 volt versie heeft een afneembare di-
gitale klok voor het programmeren van een 
tĳ dsgestuurde vloerverwarming. De thermo-
staat wordt geleverd in een set met exter-
ne sensor (4 m), beschermingsbuis (2,5 m), 
voelerhuls en aansluitdoos.

(Productfiche 6.4) Montageset

Externe sensor

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS

Set digitale vloerverwarmingsthermostaat
(230 V) met externe sensor

Art.-No.
P = 
Set

  DH E RS 230D / BW 10

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF

Externe sensor voor vloerverwarming (4 m)

Art.-No.
P = 
St.

 DH E ZRFF 10

 

Productoverzicht
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1 bevat:
• 7 stuks Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-

ontkoppelingsmatten voor 5,6 m² 
vloeroppervlak

• Verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK voor 3,8 m² verwarmd oppervlak

• 1 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS-
thermostaatset

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2 bevat:
• 10 stuks Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-

ontkoppelingsmatten voor 8,0 m² vloer-
oppervlak

• Verwarmingskabel Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK voor 5,5 m² verwarmd oppervlak

• 1 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS-
thermostaatset

Schlüter®-DITRA-HEAT-E volledige sets

Voor gangbare kamergroottes kunt u onze praktische, volledige sets voor vloerverwarming gebruiken.
Deze bestaan uit de volgende componenten:
• Schlüter®-DITRA-HEAT-MA ontkoppelingsmatten
• Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK verwarmingskabels
• Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS thermostaat-set
In deze set vindt u het nodige materiaal voor uw elektrische vloerverwarming in een handig pakket. U hoeft enkel nog te denken aan
tegels en lĳ m.

+

+
=

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2 

Volledig systeem

ontkoppeld 
 oppervlak in m²

verwarmd 
 oppervlak in m²

Art.-No.  P = Set

  5,6  3,8 DH S1 7
  8,0  5,5 DH S2 7

 

Productoverzicht
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1 Beschermingszones volgens VDE 0100-701.

De positionering van de vloerverwarmingsther-

mostaat is niet toegelaten in de zones B0, B1 

en B2. 

Positionering van de vloersensoren
2 a) Schlüter®-DITRA-HEAT-E

 b) Vloersensor, in beschermingsbuis

 c) Vloerverwarmingsthermostaat

De positionering van de sensor ligt in het midden 

van de twee verwarmingskabels (markering 

voorzien).
3 Variant A: De vloersensor van de thermostaat 

wordt in de beschermingsbuis met voelerhuls 

rechtstreeks geplaatst in de vloer onder de 

koppelingsmat Schlüter®-DITRA-HEAT. De 

sensor wordt door de beschermingsbuis geleid, 

aansluitend wordt de huls erover geschoven. Be-

schermingsbuis en voelerhuls zĳ n bĳ  de levering 

van de thermostaat inbegrepen.
3  Variant B: De sensor kan rechtstreeks in 

de zopas geplaatste ontkoppelingsmat 

Schlüter®-DITRA-HEAT aangebracht 

worden.

In dit geval is een installatie van een reserve-voe-

ler te voorzien omdat de sensor rechtstreeks in 

de dunbedmortel zit en niet meer kan worden 

vervangen.
4 Na de positionering van de vloersensor 

zoals hiervoor beschreven, wordt een geschikte 

dunbedmortel met een lĳ mkam (6 x 6 mm) op 

de ondergrond aangebracht.
5 De voordien op maat gesneden Schlüter®-

DITRA-HEAT wordt over de volledige oppervlakte 

met het draagvlies in de aangebrachte lijm 

ingebed en onmiddellĳ k met behulp van een 

gladstrĳ kspaan of een aandrukrol, in éénzelfde 

richting, ingedrukt in de lĳ m. Er moet rekening 

worden gehouden met de open tĳ d van de lĳ m. 

Bĳ  het plaatsen van ontkoppelingsmat op rol 

is het doeltreffend om Schlüter®-DITRA-HEAT 

onmiddellĳ k bĳ  het plaatsen correct te leggen en 

deze, door licht te trekken, strak aan te spannen. 

Om het werk eenvoudiger te maken is het handig 

iemand te hebben die helpt. De matten, resp. 

stroken, worden met de voegen tegen elkaar 

gelegd.

• Om beschadigingen van de geplaatste 

Schlüter®-DITRA-HEAT of het loskomen 

van de ondergrond te verhinderen, wordt er 

aangeraden ze te beschermen tegen mecha-

nische belastingen, door bĳ v. loopplanken 

te plaatsen (vooral in de loopzone voor het 

materiaaltransport).
6 a) Onmiddellijk na het verlijmen van de 

Schlüter®-DITRA-HEAT-ontkoppelingsmat kan 

de verwarmingskabel met behulp van een 

strijkbord worden geplaatst.
6 b) Bĳ  gelaste leidingsuiteindes is er plaatselĳ k 

een uitsparing te maken in de mat.
7 a) De noppenafstanden van de ontkoppe-

lingsmat bedragen 3 cm. De plaatsingsaf-

stand van de verwarmingskabels bedraagt 

9 cm (elke derde nop) en mag zeker niet 

minder zĳ n. 
7 b) Kleinere afstanden kunnen zorgen voor 

oververhitting en schade aan de bouw of on-

dergrond. 

Tijdens het plaatsen moet erop worden gelet dat 

er niet rechtstreeks op de verwarmingskabels 

wordt gelopen.
8 De overgang van de verwarmingskabel 

op de aansluitleiding (mof) is gekenmerkt met 

een opdruk zoals voorgesteld. Aan de over-

gang bevindt zich een bĳ komende markering 

“Übergang/connection”. In het verdere verloop 

van de aansluitleiding is de bedrukking “KALT/

COLD” aangebracht. Deze koude leiding (4 m) 

wordt zonder verlenging rechtstreeks naar de 

aansluitdoos resp. thermostaat geplaatst. Het 

verkorten van de koude leiding mag op 1,00 m 

voor de overgang van koud naar warm (Über-

gang/connection) worden uitgevoerd. 

Het verkorten van de verwarmingskabel is niet 

toegelaten!

De koude leidingen moeten in de overgangs-

zone van de vloer naar de wand tot aan de 

inbouwdoos in een beschermingsbuis wor-

den geplaatst. De uiteindes van de koude 

leidingen moeten worden aangesloten op de 

regelinstallatie met een netspanning van 230 

V. De beschermende netbuis van de verwar-

mingskabel wordt verbonden met de bescher-

mingsbuis. Schlüter-verwarmingskabels mogen 

enkel worden bediend met de Schlüter®-DITRA-

HEAT-E, vloerverwarmingsthermostaat (art. nr. 

HER 230 D/BW). Voor het inbedden van de 

verwarmingskabels met dunbedmortel, moet 

er een isolatiecontrole worden uitgevoerd, de 

weerstandswaarde van de verwarmingskabel 

moet worden gemeten en in het bĳ gevoegde 

inspectieboekje worden ingevoerd.

Aansluiten van de koude leidingen 
 De uiteindes van de koude leidingen worden 

in de wandinbouwdoos van de thermostaat 

volgens de afbeelding aangesloten.

De aansluiting van meerdere verwar-

mingskabels gebeurt parallel! De maxi-

maal toegelaten stroom in het schakelcontact 

van de regelinstallatie moet worden ingescha-

keld!

L = Klem voor geschakelde fase (230V~) over 

de regelinstallatie.    

Last/Load-aansluiting aan de thermostaat.

 * De kabel is geïsoleerd

PE =  Aansluitklem scherm van de koude leiding 

voor het beschermen van de leidingen en 

FI-controle

 ** De kabel is niet geïsoleerd

N = Aansluitklem nulleiding van de koude 

leiding.

 * De kabel is geïsoleerd

Opmerking: Schlüter®-DITRA-HEAT beschikt 

volgens abP niet over een afdichtingsfunctie.

Als afdichting wordt Schlüter®-KERDI na het 

plaatsen van de verwarmingskabel over het 

volledige oppervlak boven Schlüter®-DITRA-

HEAT aangebracht, zie hiervoor productfi che 

8.1 Schlüter®-KERDI.

Na het plaatsen en het controleren van de 

verwarmingskabels, kunnen de tegels worden 

geplaatst met dunbedmortel die is afgestemd op 

de richtlĳ nen van de bekleding. Het is doeltref-

fend om in 1 handeling de verdiepte reliëfs van 

de ontkoppelingsmat met de gladde zĳ de van 

de lĳ mkam in te spatelen (verwarmingskabel en 

moffen moeten volledig bedekt zĳ n met tegellĳ m) 

en aansluitend de dunbedmortel met de lĳ mkam 

uit te spreiden. De tegels moeten aan het profi el 

over het volledige oppervlak worden ingebed. De 

lĳ mkamgrootte moet afgestemd zĳ n op het te-

gelformaat. Er moet rekening worden gehouden 

met de open tĳ d van de dunbedmortel.

• Voor bewegingsvoegen als veldbegren-

zings-, rand- en aansluitvoegen, moeten de 

overeenkomstige instructies in productfi che 

6.4 Schlüter®-DITRA-HEAT in acht worden 

genomen.

Opmerking: De in verbinding met Schlüter®-

DITRA-HEAT verwerkte dunbedmortel en het 

bedekkingsmateriaal, moeten geschikt zijn 

voor het toepassingsgebied en voldoen aan de 

overeenkomstige voorschriften.

Bedekking van de verwarmingskabel

In de VDE/EN voorschriften (60335-2-96-2002) 

wordt een bedekking van de verwarmingskabels 

van 5 mm vereist. Een continue temperatuur-

bestendigheid van 50 °C moet worden bereikt. 

Voorbeeld vloeropbouw

 Digitale vloerverwarmingsthermostaat

Schlüter®-DHER230D/BW

 1. Dekvloer

 2. Schlüter®-DITRA-HEAT

 3. Verwarmingskabel

 4. Temperatuurbestendige dunbedlĳ m

 5. Vloersensor

 6. Tegels

 7. Aansluitprofi elen

 8. Plinten

 9. Beschermende buis koude leiding

10. Beschermende buis sensor

11. Wand

12. Lege doos, vloerverwarmingsthermostaat
 Thermostaatinstallatie - verdere informatie 

over de installatie en de instelling van de thermo-

staat vindt u in de handleiding bĳ  de thermostaat.

*** = externe sensor

De elektrische aansluiting moet door een 

bevoegde deskundige worden uitgevoerd.

De inbouw
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Badkamer 2 x 4 m

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2 

Volledige set 2:
8 m² ontkoppeld vloeroppervlak, 
5,5 m² verwarmd oppervlak voor de wastafel, 
het bad en het toilet.

Plaatsingsvoorbeelden

Gastenbadkamer 2 x 2,5 m

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1

Volledige set 1:
5 m² ontkoppeld vloeroppervlak, 
3,8 m² verwarmd oppervlak voor de 
wastafel en het toilet. 
Thermostaat aan de ingang.

Vloer 3 x 5,6 m

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1 + 
Schlüter®-DITRA-HEAT

Volledige set 1 + 1 rol: 
16,8 m² ontkoppeld vloeroppervlak, 
3,8 m² verwarmd oppervlak voor de 
woningtoegang mogelĳ k.
Thermostaat aan de ingang.

Productoverzicht

9



Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl

A
rt

.-
N

o.
 5

53
99

0 
– 

A
us

ga
be

 1
2/

13


