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Infrarood vloerverwarming set
Elektrische dunbed-vloerverwarmingsmatten voor het snel en aangenaam 
verwarmen van de vloer. Lage inbouwhoogte en de zelfklevende matten 
maken het leggen snel, zeker en flexibel

Toepassing voor nieuwe en oude gebouwen.

Een korte opwarmtijd garandeert een snelle 
warmte - ideaal voor de overgangsperiode.

Kan worden geïntegreerd in het Dimplex 
Smart Climate System verwarmingssysteem 
met de DTB-2R temperatuurregelaar.

Door de eenvoudige legging van de matten is 
een flexibel legplan en oppervlakte dekking 
mogelijk, legbreedte 0,5m.

Leg en aansluitklaar geleverd op een zelfklevende drager. 

Direct in de tegellijm of egalisatie mortel leggen.

Met beveiligingsovergang voor 
aansluiting op aardlekschakelaars.

 Geisoleerde aansluitkabel van 3m voor flexibel leggen. 

Bijzonder geschikt voor tegel en 
natuurstenen vloeren.

Gelijkmatige warmteafvoer dankzij fijnmazige 
lusafstand.

Extreem hoge kleefkracht voor een 
stevige grip bij het leggen.

Bijzonder vlak: inbouwhoogte van slechts 3,5 mm.

Verkrijgbaar als enkele mat of als allround zorgeloos 
pakket met DTB-2R temperatuurregelaar, sensorbuis en 
vlakke sensorhuls en inbouwdoos in een set.
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Het Comfort Vloerverwarmingssysteem leggen.

!

Voorafgaand aan de installatie wordt een legplan 
voor de verwarmingsmatten opgesteld, waarin ook de 
plaats voor de aansluiting is opgenomen.
Het legplan wordt op het garantiecertificaat getekend.

De verwarmingsweerstand en de isolatieweerstand 
worden voor installatie gemeten met een geschikt 
meetapparaat en genoteerd in het garantiecertificaat 
om bestaande schade uit te sluiten.
De 5 jaar garantie is alleen geldig bij deze en een 
tweede meting na de installatie.

De Dimplex Comfort Floor mag alleen door een gediplomeerd installateur worden 
geplaatst en in bedrijf worden gesteld.
Bij installatie, bediening en onderhoud moeten de instructies voor montage en gebruik in 
acht worden genomen!
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De verwarmingsweerstand staat vermeld op het 
typeplaatje en is eenvoudig te controleren.

De ondergrond moet droog en stofvrij zijn om te 
leggen.

De verwarmingsmat wordt uitgerold zonder de plakstrips te verwijderen. Zo worden de 
randzones gedefinieerd. Bij de Dimplex Comfort Floor is de minimale afstand voor de ranszones 
50 mm.
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De juiste positionering van de sensor wordt 
bepaald en gemarkeerd. De sensor moet in het 
midden tussen twee
verwarmingsgeleiders liggen zonder ze te kruisen. 
Vervolgens wordt de verwarmingsmat teruggerold.

De vloer is ingefreesd om de lege huls er vlak in 
te kunnen leggen. De installatiedozen worden op 
een geschikte plaats geplaatst. Bij het leggen van 
meerdere verwarmingsmatten is het zinvol om 
een extra aansluitdoos in de vloer te monteren.
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De vloersensor wordt in de lege leiding gestoken tot 
de sensorkop het einde heeft bereikt. De sensorhuls 
wordt dan bevestigd.

De positie van de sensor moet worden aangegeven 
in het installatieplan op de achterkant van het 
garantiecertificaat.
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Nu worden de plakstrips verwijderd. Uitgaande van 
de positie van de vloertemperatuurregelaar wordt 
de mat uitgerold en gelijmd.

De verwarmingsmat kan optimaal worden 
aangepast aan de geometrie van de ruimte door in 
het draagnet te snijden. Hiervoor wordt de 
warmtegeleider van het draaggaas getild en kan 
het gaas met een gewone schaar worden 
doorgesneden.
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Controleer bij het leggen van de matten altijd of de 
afstanden worden aangehouden: 30 mm tussen de 
matten en 50 mm tot de muur.

- Knip altijd alleen de stof af, nooit de
warmtegeleider.

- De verwarmingsgeleiders mogen elkaar niet
raken- of kruizen
De verwarmingsgeleiders mogen niet
gedraaid of geknikt zijn.

- Geen scherpe voorwerpen op de matten
neerleggen.

De PTC-thermistors worden in het randgebied gelegd en naar de aansluitdoos geleid. Daar worden ze vastgeklemd.
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- Tegellijm, topbekleding en voegmassa dienen
geschikt te zijn voor vloerverwarming.

- Raak de verwarmingsgeleider niet aan met
een troffel.
Raak de verwarmingsgeleider niet aan met
een metalen troffel.

- Gebruik een plastic troffel.
- Leg geen zware voorwerpen op de matten

neer.

Voor een optimale warmteoverdracht is het 
noodzakelijk dat de matten over het gehele 
oppervlak worden geëgaliseerd zonder luchtbellen.

Na de aangegeven droogtijd wordt de bovenlaag verlijmd.
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Een tweede meting van verwarmingsweerstand en isolatieweerstand wordt uitgevoerd met een geschikt 
meetapparaat om schade ontstaan tijdens installatie uit te sluiten. De garantie van 5 jaar is alleen geldig met 
deze meting en de vermelding op de garantiekaart.

Tot slot worden de verwarmingsmatten, de sensor en de 
voedingsspanning aangesloten op de thermostaat. Het is 
essentieel om ervoor te zorgen dat hier geen spanning 
staat.
Op de thermostaat is de gewenste temperatuur in te stellen 
en via het weekprogramma de inschakelduur. Slimme 
bediening via een app op een mobiele telefoon of tablet is 
ook mogelijk. Hiervoor is de integratie van de Smart 
Climate Hub nodig. Ook is hij te combineren met andere 
Dimplex heaters en is er een individueel 
verwarmingssysteem samen te stellen: van 
vloertemperatuurregeling, infrarood heaters, convectoren 
en natuursteen heaters.




