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

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

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter®-DITRA-HEAT-E volledige sets
Voor ruimtes met standaardafmetingen kunt u gebruik maken van 
onze praktische complete sets voor de vloer- of wandverwarming.

Een overzicht van de volledige sets

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT /-DUO ontkoppelingsmatten voor de opname  
van de verwarmingskabel

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK verwarmingskabel

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 touchscreen thermostaat 

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI touchscreen thermostaat met wifi-functie

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat  

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 thermostaat met AAN-/UIT-schakelaar 

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen thermostaat met wifi- en  
spraakbesturingsfunctie

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT kabeltester *

*	*	Schlüter®-KERDI-KEBA afdichten van stootnaden

*	*	Schlüter®-KERDI-COLL-L tweecomponenten afdichtingslijm

*	*	Tegels

*	*	Voegmateriaal

*	*	Dunbedmortel (tegellijm)

Optioneel:

of

Materiaal- en inkoopchecklijst 
Voor de uitvoering van een vloerverwarming met DITRA-HEAT-E- 
technologie hebt u volgende materialen nodig:
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Alternatief zijn de volledige sets Schlüter-DITRA-HEAT-E, naar keuze 
met wifi thermostaat:

*

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S
Volledige set voor vloer en wand

ontkoppeld  
oppervlak in m² 

verwarmd  
oppervlak in m² 

Art.-nr. Art.-nr.  
 Wi-Fi

P = set

5,4 3,8 DH S1 DH RT5 S1 4

7,8 5,5 DH S2 DH RT5 S2 4

3,1 2,2 DH S3 DH RT5 S3 9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS
Volledige set voor de wand

ontkoppeld  
oppervlak in m² 

verwarmd  
oppervlak in m² 

Art.-nr. Art.-nr.  
 Wi-Fi

P = set

5,4 3,8 DH WS1 DH RT5 WS1 9

7,8 5,5 DH WS2 DH RT5 WS2 9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S
Volledige set voor vloer en wand

ontkoppeld  
oppervlak in m² 

verwarmd  
oppervlak in m² 

Art.-nr. Art.-nr.  
 Wi-Fi

P = set

1,5 1,1 DH D S1 DH D RT5 S1 9

2,3 1,6 DH D S2 DH D RT5 S2 9

3,1 2,2 DH D S3 DH D RT5 S3 9

 3,9 2,7 DH D S4 DH D RT5 S4 8

4,7 3,3 DH D S5 DH D RT5 S5 8

5,4 3,8 DH D S6 DH D RT5 S6 5

6,2 4,4 DH D S7 DH D RT5 S7 5

7,0 5,0 DH D S8 DH D RT5 S8 4

7,8 5,5 DH D S9 DH D RT5 S9 4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS
Volledige set voor de wand

ontkoppeld  
oppervlak in m² 

verwarmd  
oppervlak in m² 

Art.-nr. Art.-nr.  
 Wi-Fi

P = set

3,1 2,6 DH D S10 DH D RT5 S10 9

2,3 1,8 DH D S11 DH D RT5 S11 9

Wi-Fi
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Elektrische oppervlakteverwarming
voor tegels en natuursteen

Systeemcomponenten voor vloer en wand

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2 

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3 

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1 
(wand)

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2 
(wand)

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S10 
(wand)

*	*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S11 
(wand) 



Thermische scheiding Contactgeluidsisolatie

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

De voordelen van Schlüter®-DITRA-HEAT-E

		Aangenaam woonklimaat  
door de milde stralingswarmte en het behoud van de natuurlijke 
kamerluchtvochtigheid.

		Nauwkeurig regelbaar  
De temperatuur kan in elke ruimte gemakkelijk en nauwkeurig worden 
ingesteld dankzij de thermostaat. 

		Volwaardig verwarmingssysteem  
Geschikt als volwaardig verwarmingssysteem in combinatie met een 
bijbehorende thermostaat.

		Prijsgunstig 
qua aankoop, installatie, onderhoud en werking.

		Duurzaam en onderhoudsvrij 
Er treedt geen slijtage op, het systeem is vrijwel onderhoudsvrij. 

		Gemakkelijk achteraf aan te brengen  
Snel en eenvoudig te installeren. Lage opbouwhoogte  
(totale hoogte vanaf 5,5 mm).

		Gemakkelijk te plaatsen 
Het veeleisende egaliseren van de niet-verwarmde oppervlakken, zoals 
bij verwarmingsmatten, is niet nodig.

		Praktische en volledige systemen  
Voor de gangbare ruimtesituaties biedt Schlüter-Systems praktische 
sets aan.

		Geschikt voor allergiepatiënten 
De ruimte wordt verwarmd door milde stralingswarmte, zodat er geen 
allergie-opwekkende stoffen worden verspreid.

		Beproefde systeemcomponenten  
Schlüter-DITRA-HEAT ontkoppeling en contactafdichting met abP 
(algemeen bouwtechnisch testcertificaat) en  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK VDE geteste verwarmingskabel.

		Ideaal in combinatie met de klimaatregelende 
tegelvloer  
De systeemcomponenten DITRA-HEAT-E vullen het vloerverwar-
mingssysteem Schlüter-BEKOTEC-THERM aan.

Schlüter-DITRA-HEAT is geschikt voor inbouw op de vloer en aan de 
wand en wordt  toegepast voor een gerichte oppervlakteverwarming.  
Daarnaast biedt DITRA-HEAT nog meer functies die onontbeerlijk zijn voor 
hoogwaardige tegel- en natuursteenbekledingen. Zo wordt de vloer be-
schermd tegen binnendringend vocht, barsten uit de ondergrond worden 
niet op de bekleding overgedragen en de directe lastoverdracht en neutrali-
serende ontkoppeling garanderen dat u lang plezier beleeft aan uw vloer- en 
wandbekleding.

Op de vloer en aan de wand
Keramiek en natuursteen zijn vanwege hun vermogen om warmte op te 
slaan en gelijkmatig af te geven, ideaal geschikt voor vloerverwarming, als-
ook voor toepassingen aan de wand. Daarom hebben wij het innovatieve  
DITRA-HEAT-E systeem verder ontwikkeld voor verwarmingstoepassingen van 
comfortzones op de vloer en aan de wand.

Toepassingen aan de wand:

 y Gerichte verwarming van wandzones, bijv. voor het  drogen van  
handdoeken. 

 y Temperatuurregeling aan de binnenzijde van een buitenwand ter  
preventie van schimmel, bijv. in doucheruimtes. 

 y Creëren van comfortzones in rustruimtes, eethoeken, aan  
bureaus of zitplaatsen.

 y Geschikt als volwaardig verwarmingssysteem in combinatie met een 
bijbehorende thermostaat. 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Elektrische verwarming voor tegels en natuursteen

Toepassingen op de vloer:

 y Het verwarmen van tegelvloeren in woon- en badkamers als aanvulling  
op een volwaardig verwarmingssysteem (blootsvoets betreden vloer) 

 y Gebouwen met een zeer geringe warmte-energiebehoefte  
(bijv. passiefhuizen), als reserveverwarming

 y Tijdelijk verwarmen van gebouwen die slechts sporadisch worden  
gebruikt, bijv. vakantiewoningen

 y Geschikt als volwaardig verwarmingssysteem in combinatie met een 
bijbehorende thermostaat. 

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO is de verdere ontwikkeling van de succesvolle 

elektrische oppervlakteverwarming. Door een geïntegreerd 2 mm dik, versterkt 

vlies aan de onderzijde van de mat wordt het warmteverlies naar de ondergrond 

drastisch verminderd. De thermische barrière aan de onderzijde van de mat 

zorgt voor een opvallend snellere opwarming van de bekleding bij hetzelfde 

lage energieverbruik en tegelijkertijd voor een duidelijke vermindering van het 

contactgeluid tot 13 dB. Wanneer er snel en voor korte tijd warmte nodig is, is 

de nieuwe DITRA-HEAT-DUO dé oplossing. Bijvoorbeeld in een privébadkamer, 

die alleen ‘s morgens en ‘s avonds 1 tot 2 uur gebruikt wordt, heeft men 

een bijzonder snel reagerend systeem met een hoge efficiëntie nodig. Hier 

is in welbepaalde comfortzones, bijv. voor de wastafel, gedurende korte tijd 

plaatselijke warmte nodig. Een 2 mm dik, speciaal vlies, de thermische barrière 

van het DITRA-HEAT-DUO systeem, zorgt ervoor dat het grootste deel (meer 

dan 80 %) van de warmte tijdens het opwarmen direct aan de vloerbekleding 

afgegeven wordt, zodat aanzienlijk sneller en energiezuiniger een voelbare 

warmte bereikt wordt.  De thermische barrière in de vorm van een geïntegreerd 

vlies wordt hier tegelijk met de DITRA-HEAT-DUO-mat gelegd en biedt naast 

de beproefde functies van de DITRA-technologie, als dampdruknivellering en 

afdichting (volgens abP), ook contactgeluidsreductie. Op basis van de goede 

hechttreksterkte is DITRA-HEAT-DUO ook geschikt voor wandinstallatie.

		Zorgt voor een aangename warmte 

		Verwarmde zones kunnen afzonderlijk worden 
voorzien 

		Ideaal voor renovaties dankzij de lage  
opbouwhoogte 

		Ontkoppelt met bewezen DITRA-technologie 

		Warme tegels ook op kritische ondergronden 

		Beproefde systeemcomponenten 

		Geschikt als volwaardig verwarmingssysteem

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
Sneller opwarmen - gereduceerd contactgeluid

Een mat - twee functies

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
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CO
NTACTGELUID

IMPACT SOUND


