Verwarming Folie Set
Product details
Pakket-inhoud
1 x Verwarmingsfolie, 5,0 m² / 600 Watt (60cm x 8,4 m)
1 x MAGNUM Remote Control WiFi-thermostaat inclusief vloersensor
- Flexibele buis t.b.v. vloersensor
- Isolatietape
- PP-Tape
- Krimpconnectoren (10 stuks)
- Aansluitdraden (1 x 15 m zwart en 1 x 15 m blauw)
- Installatievoorschriften

Gratis drukverdeel- / krimptang

Deze folie-set wordt geleverd met een gratis drukverdeel- / krimptang, waarmee u de
aansluitdraden bevestigt en de krimpconnectoren op de koperen geleider van de
verwarmingsfolie vastzet.

Installatie elektrische vloerverwarmingsfolie
Elektrische verwarmingsfolie wordt geïnstalleerd op de plekken waar u de zwevende
vloerafwerking verwarmd wilt hebben, maar zorg ervoor dat u de folie altijd alleen inknipt
op de aangegeven kniplijn.
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De folie-stroken verbindt u door middel van de meegeleverde voedingsdraden en
worden aangesloten door connectoren over de koperen geleider van de folie te
plaatsen. Raadpleeg hiervoor de meegeleverde installatievoorschriften.

Extra informatie
• Ultradun; slechts 0,3 mm
• Speciaal ontwikkeld voor hout en laminaat
• Uit te breiden met een aanvulset
• Toepasbaar als bijverwarming
• Eenvoudige installatie
• Goedkoop in aanschaf
• Makkelijk op maat te maken
• Eenvoudig in gebruik

Garantie MAGNUM vloerverwarmingsfolie set
U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingsfolie en 2
jaar garantie op de bijgeleverde thermostaat.

Technische details
Artikelnummer: 361005
EAN-code: 8718531992221

Technische details elektrische verwarmingsfolie (5m²/600W)
De verwarmingsfolie bestaat uit een carbon film met koperen bedrading en biedt
een vermogen van 120 Watt per m². Deze folie wordt geleverd op rol met een
breedte van 60cm en is SEMKO- en CE-gekeurd (low voltage directive 73/23/EEC
en 93/68/EEC/ EN 60335-2-96:2002+A1).
• Spanning ; 230 Volt
• Folie-dikte ; 0,3 mm
• Folie-breedte ; 60 cm
• Vermogen ; 120 Watt per m²
• Europese SEMKO-normering
• CE keurmerk

Installatievoorwaarden
De verwarmingsfolie dient geïnstalleerd te worden op polystyreen isofoam-platen van 6
mm dik (leverbaar per pak van 6 m²) en afgedekt te worden met een dampwerende
beschermingsfolie. Deze producten kunnen apart worden meebesteld.

Downloads
MAGNUM-Foil Installatievoorschriften
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