Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Padlófűtés Schlüter®-DITRA technológiával

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
A Schlüter®-DITRA-HEAT-E rendszer a padló elektromos fűtésére szolgál, és képes gyorsan jóleső meleg padlófelületet teremteni. A Schlüter®DITRA-HEAT-E fűtőkábelét elegendő csak azon a területen bepattintani a lemez bütykös struktúrájába, ahol gyorsan és célirányosan szeretnénk
a padlófelületek melegítését elérni. A hőmérsékleteknek és a fűtési időknek a Schlüter-padlófűtés hőmérséklet-szabályzója révén történő
vezérlésével a Schlüter®-DITRA-HEAT-E képes mindenütt meleg csempéket biztosítani, ahol és amikor csak akarja.

Elektromos padlófűtés csempékhez és természetes kőburkolatokhoz
Ellentétben a konvencionális rendszerekkel, amelyek előre kialakított fűtő-szőnyegekkel dolgoznak, a Schlüter®-DITRA-HEAT-E fűtőkábelt a
kiválasztott területen a rétegelválasztó-feszültségmentesítő lemezbe fektetjük. Így a rendszer a legynagyobb szabadságot adja a fűtendő
felületek pontos meghatározására. A DITRA-HEAT repedés-áthidaló tulajdonsága révén olyan kritikus felületeket is gond nélkül leburkolhatunk, mint a faszerkezetek, a friss esztrichek, stb. anélkül, hogy a csempeburkolat vagy a fűtőkábelek károsodásától tartanunk kellene. És
persze a jól bevált Schlüter®-DITRA technológia megakadályozza, hogy a burkolat a hőmérséklet gyors változása következtében károsodjék.
A rendkívül vékony rétegkonstrukció (a rétegelválasztó lemez a fűtőkábellel együtt csak 5,5 mm) révén a Schlüter®-DITRA-HEAT-E utólag is
könnyen beépíthető. Tehát ideális választás felújításokhoz és javításokhoz. És még egy előnye van: mivel a fűtőkábel a csemperagasztóval
közvetlenül a rétegelválasztó-feszültségmentesítő kerül beágyazásra, közvetlenül a csemperéteg alatt húzódik, így a meleg gyorsan és hatékonyan terjed.
Az alacsony beruházási és járulékos költségek okán az elektromos padlófűtés "megéri az árát".

Meggyőző érvek:

Pillanatok alatt jóleső meleget teremt
A temperált zónák egyedileg, pontosan alakíthatók
Csekély rétegvastagsága miatt ideális felújításoknál
bevált -DITRA-technológia feszültségmentesíti
aA rétegeket
Kritikus felületek fölött is képes meleg
csempéket
biztosítani
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E

A Schlüter®-DITRA-HEAT-E előnyei:
Kellemes klíma a helyiségben
A sugárzó enyhe meleg révén.

Pontosan vezérelhető
A digitális padlóhőmérséklet-szabályzó révén a jóleső meleget minden helyiségre külön be
tudjuk állítani kényelmesen és pontos időzítéssel.

Kedvező költségek
A beszerzés, szerelés és a karbantartás tekintetében egyaránt.

Hosszú élettartam
Az elektromos padlófűtések hosszú ideig használhatók.

Nem igényel karbantartást
Nincs kopás, a rendszer gyakorlatilag nem igényel karbantartást.

Utólag is kényelmesen beszerelhető
Egyszerűen és gyorsan szerelhető. Csekély rétegvastagság (a rétegelválasztó lemez a fűtőkábellel együtt is csak 5,5 mm).

Egyszerű létesítés
A fűtőkábeleket bepattintjuk a rétegelválasztó lemezbe és erre közvetlenül vékonyágyas
csemperagasztóval leragasztjuk a járólapot. A fűtőszőnyegekkel ellentétben, amelyeknél
komoly munka volt a nem fűtött felületek kitöltése, itt erre nincs szükség.

Praktikus mindent tartalmazó szettek
Különböző szokványos helységméretekhez igazodva a Schlüter-Systems praktikus szetteket kínál, amelyekben benne van minden rendszer-összetevő.

Allergiások esetében is alkalmas
A helyiség felmelegedése a padlófűtés mintájára működik, így nem kavarja fel magasra a
levegőbe az allergiát kiváltó anyagokat.

Kinek jó az elektromos padlófűtés?
A Schlüter®-DITRA-HEAT-E kiegészítő fűtésként például az alábbi helyekre alkalmas:

 A nappaliban és a fürdőben lévő csempeburkolatok kiegészítő temperálására,
a fűtési rendszer igényes kiegészítéseként (mezítlábas zónák)

 Nagyon kis hőigényű épületeknél (pl. passzívházak) esetében tartalék-fűtésként
 Átmeneti fűtésként olyan épületekben, amelyeket csak alkalmanként fűtenek, pl.
hétvégi házaknál

A magasabb üzemeltetési költség miatt az elektromos fűtés csak megszorításokkal alkalmas teljes értékű fűtési rendszernek. Ilyen helyekre inkább érdemes hatékony teljes felületfűtést kialakítani a Schlüter®-BEKOTEC-THERM kerámia-klímapadlóval.
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Termék-áttekintő

Schlüter®-DITRA-HEAT
A Schlüter®-DITRA-HEAT polipropilén lemez ferde falú bütykös szerkezettel, a hátoldalán teherhordó fátyolszövettel kasírozva.
Ez az általános felület a csempeburkolatokhoz, amely ellátja az alábbi általános funkciókat: rétegelválasztás-feszültségmentesítés,
páranyomás-kiegyenlítés és rendszer-konform fűtőkábel befogadása a padló temperálásához. (6.4. termékismertető)

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

5,5 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT

Polipropilén lemez

Polipropilén tekercs

L x B = m²

Cikksz.

PL =
db.

0,8 x 1 = 0,8

DH5 MA

100

L x B = m²

Cikksz.

PL =
tekercs

12,5 x 1 = 12,5

DH5 12M

6

csomag = 10 db.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
A Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK elektromos fűtőkábel, ami felülről bepattintható a
Schlüter®-DITRA-HEAT lemezbe
(6.4. termékismertető)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Vékonyágyas fűtőkábel
L=m

fűtött terület
m²-ben

Watt

Cikksz.

P = db.

12,07
17,66
23,77
29,87
35,97
41,56
47,67
53,77
59,87
71,57
83,77
95,47
107,67

1,1
1,6
2,2
2,7
3,3
3,8
4,4
5,0
5,5
6,6
7,7
8,8
10,0

150
225
300
375
450
525
600
675
750
900
1050
1200
1350

DH E HK 12
DH E HK 17
DH E HK 23
DH E HK 29
DH E HK 35
DH E HK 41
DH E HK 47
DH E HK 53
DH E HK 59
DH E HK 71
DH E HK 83
DH E HK 95
DH E HK 107

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Vékonyágyas fűtőkábel
Megjegyzés: Kérjük, vegye ﬁgyelembe a fűtőkábel kiválasztásakor, hogy a táblázatban szerepló "fűtött terület" nem azonos a helység méretével. A fűtendő felület meghatározásánál ﬁgyelembe kell venni egyéb területeket mint például, ki és beugrók vagy fedett területek. Ezeket le
kell vonni a helység méretéből.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS
A Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS digitális
padlóhőmérséklet-szabályzó a Schlüter®DITRA-HEAT-E padló-temperáláshoz. A 230
Volt kivitelű változat tartalmaz egy levehető
digitális órát az idő-vezérelt padlóhőmérséklet-szabályozás programozásához. A
szabályzót távérzékelővel (4 m), védőcsővel
(2,5 m), érzékelő-hüvellyel és csatlakozó dobozzal együtt szállítjuk.
(6.4. termékismertető)

Digitális padlóhőmérséklet-szabályzó

Szerelési szett

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS
Digitális padlóhőmérséklet-szabályzó szett
(230 V) távérzékelővel
Cikksz.

DH E RS 230D / BW

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF
A Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF tartalék
távérzékelő a Schlüter®-DITRAHEAT-E padló-temperáláshoz. Ezt szokták pl. biztonsági
tartalékként beépíteni, ha a padlóhőmérséklet-szabályzó szettben a távérzékelőt védőcső nélkül közvetlenül a vékonyágyas
habarcsba helyezik el.
(6.4. termékismertető)

P=
szett

10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF
Távérzékelő a padlófűtéshez (4 m)
Cikksz.

P=
db.

DH E ZRFF

10

Távérzékelő
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E Komplett szettek
A padlófűtésre a szokványos helyiség-méretekhez praktikus komplett szettek állnak rendelkezésre.
Ezek a szettek az alábbi elemekből állnak:
• Schlüter®-DITRA-HEAT-MA rétegelválasztó-feszültségmentesítő lemez
• Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel
• Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS szabályzó-szett
Ezekben a szettekben benne van a teljes anyagszükséglet a padló-temperáláshoz, egy jól kezelhető csomagban.
Önnek elég a csempével és a ragasztóval foglalkoznia.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
A Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1 a
következőket tartalmazza:
• 7 db. Schlüter®-DITRA-HEAT-MA rétegelválasztó lemez 5,6 m² alapterülethez
• Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel
3,8 m² fűtött felülethez
• 1 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS
szabályzó-szett

+

Schlüter -DITRA-HEAT-E-S2
®

=

A Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2 a
következőket tartalmazza:
• 10 db. Schlüter®-DITRA-HEAT-MA rétegelválasztó lemez 8,0 m² alapterülethez
• Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel
5,5 m² fűtött felülethez
• 1 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS szabályzó-szett

+

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2
Komplett rendszer

rétegelválasztott
terület m²-ben

5,6
8,0

6

fűtött terület m²ben

Cikksz.

P = szett

3,8
5,5

DH S1
DH S2

7
7

A beépítés

B2

B3
2,25 m

B1
B1
B0

c

B1

B2

B3

B1
B0

2,25 m

0,6 m

a

b

1

2
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A beépítés

1 A védőzónákra vonatkozóan a VDE 0100-

és rongálná az konstrukció állagát.

csot a fogas kanállal előkészíteni. Ebbe az ágyba

701 érvényes. A padlófűtés hőmérséklet-sza-

A fektetési munkák alatt ügyelni kell arra, hogy a

teljes felületükön ágyazzuk bele a csempéket. A

bályzójának elhelyezése B0, B1 és B2 besoro-

fűtőkábelre lehetőleg ne lépjünk rá.

fogas glettvas fogmélysége igazodjon a csempe

lású területeken lehetséges.

8A

méreteihez. Vegyük ﬁgyelembe a vékonyágyas

fűtőkábeltől való csatlakozást a csatla-

kozó vezetékhez (sleeve/hüvely) rányomtatott

ragasztó habarcs kötési idejét.

A padló-érzékelő elhelyezése

szöveggel megfelelően jelöltük. Az átmenetnél

• A dilatációs fugákkal, úgymint mezőhatároló-,

2 a) Schlüter®-DITRA-HEAT-E

külön „Übergang/Connection” (csatlakozás) egy

szegély- és csatlakozó fugákkal kapcso-

b) Padlóérzékelő, védőcsőbe fektetve

címkén van elhelyezve. A csatlakozó vezeték

latban vegyék ﬁgyelembe a 6.4. Schlüter®-

c) Padlóhőmérséklet-szabályzó

további részére „KALT/COLD” (HIDEG) felirat

DITRA-HEAT termékismertető útmutatásait.

Az érzékelő elhelyezése: két fűtőkábel közé

van rányomtatva Ez a hidegvezeték (4 m) toldás

Figyelem: A Schlüter®-DITRA-HEAT-tel össze-

középre történjen (ﬁgyeljünk a jelölésre).

nélkül kerül lefektetésre a csatlakozó dobozhoz,

függésben bedolgozásra kerülő vékonyágyas

3 A.

változat: A hőmérséklet-szabályzó pad-

illetve a szabályzóhoz. A hidegvezeték megkur-

habarcsnak és a burkoló anyagnak az adott

ló-érzékelőjét a védőcsőben, védőhüvellyel köz-

títása a hideg-/meleg átmenet előtt (Übergang /

feladatra alkalmasnak és a követelményeknek

vetlenül a fűtött padlóba helyezzük el a Schlüter®-

Connection) (csatlakozás) egy méterig történhet.

megfelelőnek kell lenniük.

DITRA-HEAT rétegelválasztó lemez alá.

A fűtőkábelt nem szabad megkurtítani.

Az érzékelőt vezessük be a védőcsőbe és

A hidegvezetéket csatlakozási területen a

A fűtőkábelek elfedése

utána húzzuk rá a védő-hüvelyt. A védőcső,

padlótól a falig, a fali csatlakozó dobozig védő-

A VDE / EN-előírásokban (60335-2-96-2002) a

valamint a védő hüvely beletartoznak a szállítási

csőbe kell fektetni. A hidegvezeték végeit rá kell

fűtőkábelek 5 mm-es fedését követelik meg. Telje-

terjedelembe.

csatlakoztatni a szabályzó által kapcsolt hálózati

sülnie kell az 50 °C hőmérséklet tartós elviselésére

3 B. változat: Az érzékelőt közvetlenül a frissen

feszültségre (230 V). A fűtő vezeték földvezeté-

vonatkozó előírásnak.

lefektetett rétegelválasztó Schlüter®-DITRA-HEAT

két összekötjük a föld-vezetékkel. A Schlüter

lemezbe helyezzük el.

fűtőkábeleket csak Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Példa a padló konstrukcióra

Ez esetben el kell helyezni egy tartalék

padlóhőmérséklet-szabályzóval lehet működtetni

érzékelőt is, mivel az érzékelő közvetlenül

(cikkszáma: HER 230 D/BW). A fűtőkábeleknek

 Digitális padlóhőmérséklet-szabályzó

a vékonyágyas habarcsba van beágyazva,

a vékonyágyas ragasztóba való beágyazása

Schlüter®-DHER230D/BW

ezért nem cserélhető!

előtt meg kell vizsgálni a szigeteléseket, meg kell

1. Aljzatbeton

4 A padló-érzékelő elhelyezését követően az

mérni a fűtőkábel ellenállását, és ezt a mellékelt

2. Schlüter®-DITRA-HEAT

előbb ismertetett előírások szerint a felületre

jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

3. Fűtőkábel

felhordani (6 x 6 mm) fogas glettvassal.

A hidegvezetékek csatlakoztatása

5. Padló-érzékelő

5 Az előzetesen méretre szabott Schlüter®-DIT-

 A hidegvezetékek végeit a szabályzónak a

6. Járólapok

RA-HEAT-et a fátyolfelülettel a felhordott ragasz-

fali csatlakozó dobozába kell bekötni a mellékelt

7. Csatlakozó proﬁl

tóba ágyazzuk be, és azonnal egy simító, illetve

ábrának megfelelően.

8. Lábazati csempe

4. Hőálló vékonyágyas ragasztóhabarcs

megfelelő vékonyágyas ragasztóhabarcsot kell

henger segítségével teljes felületükön nyomjuk

Ha több fűtőkábel van, azok csatlakozta-

9. Hidegvezeték védőcsöve

bele a ragasztóba. A ragasztó megkötési idejére

tása párhuzamos legyen! A megengedett

10. Érzékelő védőcsöve

ﬁgyelemmel kell lenni. A tekercsben szállított

maximum áramerősséget a szabályzó kapcso-

11. Fal

anyagnál célszerű a Schlüter®-DITRA-HEAT-et

lójának érintkezőjén be kell tartani!

12. Üres doboz, padlóhőmérséklet-érzékelő

már a letekeréskor pontosan beállítani és enyhe

L = a kapcsolt fázis szorítókapcsa (230 V~)

feszítéssel lefektetni.

a szabályzón keresztülvezetve. Terhelés/

 A szabályzó beszerelése - a további informá-

• A könnyebb felhasználás érdekében célszerű

töltés-kapcsolás a szabályzón.

ciókkal a szereléssel és a szabályzó beállításával

egy segítő alkalmazása. A lemezt, illetve tekercset átlapolva fektetjük le. Annak érdekében,
hogy a lefektetett Schlüter®-DITRA-HEAT sérülését, vagy az alapfelületről való leválását a
munkavégzés során megakadályozzuk, ajánlatos pl. járó-pallókat lefektetni (különösen ott,

* A kábel szigetelt kivitelű.
PE = Az árnyékolás szorítókapcsa a földeléshez
és a FI-reléhez.

kapcsolatban lásd a szabályzóhoz mellékelt
utasítást.
*** = Távérzékelő

** A kábel nem szigetelt kivitelű.
N = A hidegvezeték nullás erének szorítókapcsa.
* A kábel szigetelt kivitelű.

ahol leginkább az anyagszállítás bonyolódik),

Figyelem: A Schlüter®-DITRA-HEAT az abP-

hogy védjük a mechanikai igénybevételtől.

nek megfelelően nem lát el szigetelési funkciót.

6 a) Közvetlenül a Schlüter®-DITRA-HEAT ré-

Szigetelő rétegként Schlüter®-KERDI-t alkalmaz-

tegelválasztó lemez leragasztását követően egy

zunk a fűtőkábel lefektetését követően a teljes

simítófa segítségével megtörténhet a fűtőkábelek

felületen a Schlüter®-DITRA-HEAT fölé, ezzel

fektetése is.

kapcsolatban lásd a 8.1 számú Schlüter®-KERDI

6 b) A vezetékek hegesztett végeinél megfelelő

termékismertetőt.

mélyedést kell kialakítani.

A kábelfektetést és tesztelést követően a járó-

7 a)

A rétegelválasztó lemez bütykei közötti

lapokat vékonyágyas eljárással leragaszthatjuk

távolság 3 cm. A fektetési távolság a fű-

a burkolat milyensegéhez igazodó vékonyágyas

tőkábel esetében 9 cm (minden harmadik

ragasztóhabarccsal. Célszerű egy menetben a

bütyök) aminél sűrűbben fektetni nem

rétegelválasztó lemez mélyedéseit is kikenni a

szabad.

fogas glettvas sima oldalával (a fűtőkábeleket

Az elektromos csatlakoztatást erre feljogosított szakemberrel végeztesse el.

és a hüvelyeket teljesen körül kell, hogy zárja a

7 b) A sűrűbb kiosztás túlfűtést eredményezne

csemperagasztó), majd a vékonyágyas habar-
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Fektetési példák
Vendégfürdő: 2 x 2,5 m
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
Komplett szett 1:
5 m²-nyi feszültség-mentesítendő aljzathoz,
3,8 m2 fűtött felület a mosdó és a WC előtt.
Szabályzó a bejáratnál.

Fürdőszoba: 2 x 4 m
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
Komplett szett 2:
8 m²-nyi feszültség-mentesítendő aljzathoz,
5,5 m2 fűtött felület a mosdó, a fürdőkád és
a WC előtt.

Folyosó: 3 x 5,6 m
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1 +
Schlüter®-DITRA-HEAT
Komplett szett 1 + 1 tekercs:
16,8 m²-nyi feszültség-mentesítendő aljzathoz,
3,8 m2 fűtött felület lehetséges a lakás bejárata előtt.
Szabályzó a bejáratnál.
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