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Grote voorraad
Gemakkelijk bestellen, snelle levering en technische ondersteuning: daarom kiezen
installateurs voor vloerverwarming van Distriheat. We zijn een dynamische groothandel met een groot aanbod: door de omvang van de voorraad is ‘nee’ zelden het
antwoord. Is uw bestelling voor 12.00 uur binnen, dan wordt deze nog dezelfde dag
verzonden. Spoedgeval? Materialen direct afhalen bij het magazijn is ook mogelijk.
Bespaar tijd
Distriheat levert aan professionele installateurs van zzp tot mkb. We kennen de
branche en begrijpen dat tijd kostbaar is. Daarom gaat bestellen heel eenvoudig en
zijn de levertijden kort. Ook is het mogelijk om door onze adviseurs een kant-enklaar legplan uit te laten tekenen. Zo krijgt ieder project een vliegende start.
Volumekorting
Hoe meer u bestelt, hoe aantrekkelijker de tarieven. Vergroot de aantallen en
profiteer van volumekorting. Bovendien bent u verzekerd van een leverancier die
altijd zijn verantwoordelijkheid neemt, actief meedenkt en service levert met een
glimlach.

Nick Roost

Remco Peeters

Luc Compen

Kyle van den Berg

Bestellen
Een bestelling plaatsen kan bij Distriheat op drie manieren:
• Bezoek www.distriheat.nl, log in en vul uw digitale winkelmand.
• Vul het bestelformulier op de website in. Heeft u het formulier geprint en
ingevuld? Geen probleem: maak een foto en verstuur die via WhatsApp
naar 06 –10 15 87 62.
• Stuur een e-mail met werktekening naar info@distriheat.nl.
Onze mensen berekenen precies wat u nodig heeft.
Persoonlijk advies
Wilt u onze producten liever eerst bekijken? Dat kan! Maak een afspraak, bezoek
Distriheat en ontdek de mogelijkheden. We ontvangen u graag.
Met vriendelijke groet,

Maikel Baten

Eric van Deurzen

Team Distriheat
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Drie systeemkeuzes
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Draadstaalsysteem
Het Distriheat draadstaal systeem is de meest traditionele keuze die gemaakt kan worden.
Al sinds de eerste vloerverwarmingsprojecten knoopt men buis op draad- of betonmatten.
De vloerverwarmingsbuis wordt bevestigd aan de ijzeren liggers door middel van stroppers,
tyraps of vlechtdraad.
Bedenk vooraf welke verlegafstand toegepast moet worden, zodat het juiste gegalvaniseerde
draadnet besteld wordt. Deze zijn leverbaar met een onderlinge afstand van 10 en 15 centimeter
en hebben een afmeting van 2,10 x 1,20 meter = 2,52m².
Doordat de netten gegalvaniseerd zijn, wordt roest die door de cementdeklaag trekt tegen gegaan.
Zo kan dit systeem ook prima worden afgewerkt met een natuursteen.

Tackerplaatsysteem
Het Distriheat tackerplaatsysteem omschreven in drie speerpunten: extra isolatie,
akoestische demping en gemakkelijke montage.
De EPS platen zijn verlijmd aan een stevige canvas toplaag en worden als klapset aangeleverd.
Doordat het canvas over de lange zijde vijf centimeter doorloopt zijn de platen naadloos tegen
elkaar te leggen.
Doordat met de tackerplaat een isolatielaag wordt gecreëerd tussen de constructievloer en de
dekvloer zal de vloer verwarmd worden.
De tackerplaten zijn standaard leverbaar met 20 en 30 millimeter EPS isolatie. Door middel
van tackernagels, U-vormige plastic clips met weerhaakjes, wordt de buis op de plaat bevestigd.
Middels een tackertang kan de montage staand plaatsvinden en wordt de rug ontzien.

Noppenplaatsysteem
De Distriheat noppenplaat is een voorgevormde kunststof plaat met iedere vijf centimeter
een nop. Dit maakt het mogelijk om met één type ondervloer meerdere verlegafstanden te
combineren. De platen overlappen op twee zijdes de aangrenzende platen waardoor een
aansluitend geheel ontstaat.
Dit type ondervloer is leverbaar in drie varianten; zonder isolatie, met 10 millimeter isolatie en
met 30 millimeter isolatie. Het voordeel van de geïsoleerde platen is dat de noppen gevuld zijn
met een duurzaam isolatiemateriaal. Dat maakt de platen minder kwetsbaar wanneer er
overheen gelopen wordt.
De buis van diameter 16, of 18 millimeter wordt in de plaat ‘gelopen’. Dit kan staand en zonder
gereedschap te gebruiken. Hierdoor wordt het noppenplaatsysteem gezien als de meest
gemakkelijke optie.

Isolatie
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Randisolatie met plakrand
Dikte 5mm, hoogte 100 mm met plakrand,
lengte 50 meter.
Geschikt voor cementvloeren, voor gietvloeren
dient u de randisolatie met folie te selecteren.
Hogedruk PE-Schuim met contactgeluidisolatie.
Randisolatie met folie en plakrand
Dikte 5 mm, hoogte 100 mm, lengte 50 meter,
met plakrand en folie.
Randisolatie met zelfklevende rug en folierand
welke op de isolatie geplakt kan worden, toe
te passen bij gietvloerenconform DIN 18560.
Vangt het uitzetten en krimpen van de vloer op.
Aluminium reflectie folie
1m x 25m² - beschikbaar in 2 varianten
Dikte 2 mm
Dikte 3 mm
Verwerking conform DIN EN 1264
in combinatie met draadmatten

Folie
- PE Folie
50m x 2,0m x 0,2 mm (100 m²)
Verwerking conform DIN EN 1264.

Rasterfolie

Isolatie

Kunststof folie voorzien van rastermaas 5
centimeter en beschermende coating tegen
aantasting cementdekvloer
Rol 25x1m

Draadstaalmatten
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De draadmatten zijn gemakkelijk te leggen en kunnen worden gebruikt voor grote oppervlakten.
Dit systeem wordt het meeste gebruikt, het is gemakkelijk om de mat op maat te knippen zodat het
in elke ruimte toegepast kan worden. Met behulp van kabelbinders of stroppers kan de vloerverwarmingsbuis eenvoudig bevestigd worden aan de draadmat.
Slangen kunnen op 10 cm, 20 cm, 30 cm of 45 cm van elkaar worden gelegd.
Let op: Bij bestellingen met minder dan 40 stuks worden de netten door ons gehalveerd.
Draadstaalmatten
Draadnetten staal - verzinkt 3 mm dik.
Afm. 2,1 x 1,2 meter (2,52 m²)
2 varianten:
- Raster 10 x 10 cm, gegalvaniseerd
- Raster 15 x 15 cm, gegalvaniseerd
- Raster 20 x 20 cm, 2 x 1,2 meter (2,4m²)
Stroppers
2 soorten:
- 100 mm lang - 1000 stuks
- 120 mm lang - 1000 stuks

Stroppertang
Gereedschap om in één handeling de buis te
bevestigen aan het draadnet.

Ondervloeren

Kabelbinders
Verpakt per 100 stuks
Lengte 14 cm
In plaats van stroppers kunt u ook kiezen voor
het handmatig verbinden van kabelbinders.

Tackerplaatsysteem
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Het tackerplaatsysteem is de oplossing voor grote oppervlakken en ruimte met een ongewone
vorm, zoals rondingen en diagonalen. De in EPS-hardschuim uitgevoerde vlakke tackerplaten zijn
voorzien van een scheurbestendig en met een raster bedrukt canvas. Het in verschillende diktes
leverbare systeem omvat een klapset van 2x1m.
Voor het aanbrengen van de tackers is een tackertang nodig, hiermee is het mogelijk meerdere
meters buis te monteren zonder direct weer bij te hoeven vullen.
Met de tackertang kunt u zeer snel te werk gaan zonder onnodig te bukken.

Tackerplaten
• Gemaakt van EPS 045
• Voorzien van een verlijmd geweven canvasdoek met 5cm raster.
• Door het geweven canvas doek blijven de
tackers beter zitten.
2 varianten:
• Dikte 20 mm
• Dikte 30 mm
Tackers
• 40 mm - 1000 stuks
• 60 mm - 300 stuks

Tackertang

Ondervloeren

• Huur + Borg
• Koop

Noppenplaatsysteem
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De overlappende en voorgevormde plaat zorgt ervoor dat het noppenplaatsysteem snel en
gebruiksvriendelijk te monteren is.
De vloerverwarmingsbuis kan eenvoudig met de voet of hand tussen de noppen gedrukt worden
zonder dat hier extra bevestigingsmaterialen of gereedschappen voor nodig zijn.
De noppen van de platen met isolatie zijn opgevuld met EPS hardschuim, hierdoor behouden deze
altijd hun vorm en zijn ze beter bestand tegen het overheen lopen.

Noppenplaten

Ondervloeren

• Noppenplaat - zonder isolatie
• Noppenplaat - 11 mm isolatie
• Noppenplaat - 30mm isolatie

Noppenplaat zonder isolatie

Noppenplaat 11 mm isolatie

Noppenplaat 30 mm isolatie

Noppen niet gevuld
1mm dik, geen isolatie
Totale opbouwhoogte tot
bovenkant noppen: 21mm

Gemaakt van EPS 150
11 mm dik, wel isolatie
Totale opbouwhoogte tot
bovenkant (volgeschuimde)
noppen: 32 mm
Bouwmateriaalklasse b2,
conform DIN 4102.
Warmte- en contactgeluidisolatie
volgens DIN 4108/4109
Contactgeluidverbetering
Maximale belasting: 5 kN/m²
Voldoet aan de eisen die worden
gesteld aan vloeren grenzend aan
verwarmde ruimtes
Geschikt voor leiding: Ø14 x 2,
Ø16 x 2, Ø18 x 2 mm
R= 0,31m² K/W
U= 3,18 m² K/W
Afmetingen: 0,8×1,4 meter (1,12m²)

Gemaakt van EPS 150
30 mm dik, wel isolatie
Totale opbouwhoogte tot
bovenkant (volgeschuimde)
noppen: 51 mm
Bouwmateriaalklasse b2,
conform DIN 4102.
Warmte- en contactgeluidisolatie
volgens DIN 4108/4109
Contactgeluidverbetering: 26d dB.
Maximale belasting: 5 kN/m²
Voldoet aan de eisen die worden
gesteld aan vloeren grenzend aan
verwarmde ruimtes
Geschikt voor leiding: Ø14 x 2,
Ø16 x 2, Ø18 x 2 mm
R= 0,75m² K/W
U= 1.33 m² K/W
Afmetingen: 0,8×1,4 meter (1,12m²)

Bouwmateriaalklasse b2,
conform DIN 4102.
Warmte- en contactgeluidisolatie
volgens DIN 4108/4109
Contactgeluidverbetering: 0d dB.
Maximale belasting: 5 kN/m²
Voldoet aan de eisen die worden
gesteld aan vloeren grenzend aan
verwarmde ruimtes
Geschikt voor leiding: Ø14 x 2,
Ø16 x 2, Ø18 x 2 mm
Afmetingen: 0,8×1,4 meter (1,12m²)

Buis + toebehoren
Vloerverwarmingsbuis PE-RT - 5 lagen
Opbouw 5 lagen leiding:
kunststof-lijm-diffusiedichte laag-lijm-kunststof
Leiding van polyethyleen. Zuurstof dicht conform DIN
4726, KOMO K14254, en de Duitse SKZ A 236 norm.
Bedrijfsdruk max. 6 bar.
Maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
Diameter: 16 x 2mm - 18 x 2mm - 20 x 2mm
Lengtes: 16x2 rol 90m, 120m, 200m, 600m.
18x2 rol 600m. 20x2 rol 600m.

Slangklemkoppeling
Met de slangklemkoppeling euroconus sluit u
eenvoudig de buis aan op de verdeler.
Slangklemkoppeling hebben we in drie varianten: 16x2 3/4” euroconus, 18x2 3/4” euroconus, 20x2 3/4” euroconus.

Vloerbochten
De vloerbochten zijn gemaakt van een harde
kunststof en bedoeld om zonder knikken de
buis haaks en recht onder de verdeler naar
boven te laten komen. Ze zijn leverbaar voor
buisdiameters van 14-18mm en 20-22mm.

Verbindingskoppeling
Verbindingskoppelingen worden gebruikt om
twee stukken buis van dezelfde diameter aan
elkaar te verbinden, bijvoorbeeld wanneer er
een reparatie dient te worden gemaakt. Deze
koppelingen zijn leverbaar in 16x2, 18x2 en
20x2.

Buiskniptang

Buizen

Voor PE-RT, PE-Xc leiding tot Ø25 mm
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Project Verdeler

Pag. 18

De verdeler is geschikt voor hoofd– en bijverwarming en wordt hydraulisch neutraal afgemonteerd.
De instelbare thermostaatkraan meet op de aanvoerbalk de temperatuur die de vloer in gaat en
houdt deze op de gewenste instelling. De Project verdeler is optioneel, tegen meerprijs, hydraulisch actief te maken waardoor deze toegepast kan worden in een lage temperatuur systeem.

B

Inbouwmaten (mm):

A
I

F

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

1 groeps

230

400

165

9 groeps

580

400

165

2 groeps

230

400

165

10 groeps

630

400

165

3 groeps

280

400

165

11 groeps

680

400

165

4 groeps

330

400

165

12 groeps

730

400

165

5 groeps

380

400

165

13 groeps

830

400

165

6 groeps

430

400

165

14 groeps

830

400

165

7 groeps

480

400

165

15 groeps

930

400

165

8 groeps

530

400

165

16 groeps

930

400

165

C
H
E

G

Verdelers

D

Productspecificaties:
-Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005).
- Uitgevoerd met een energiezuinige Wilo pomp Yonos Pico A-label pomp.
-Verdeler voorzien van dubbel instelbare thermostatische ventielen M30x1,5.
-Primaire aansluiting 1/2”, vanaf 9 groepen 3/4”.
-Voorzien van regelelement met capilair, thermometer en maximaalbeveiliging.
-Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.
Onderdelen:
A. Thermostaatventiel dubbel instelbaar met regelelement 20-50°C - Aanvoer CV-zijdig
B. Voetventiel - Retour CV-zijdig
C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
D. Nippel (euroconus)
E. Temperatuurmeter
F. Circulatiepomp (A-label)
G. Dompelbuis+voeler
H. Maximaal thermostaat
I. Ontluchter
Optioneel:
-Mano-/thermometer
-Vul/aftap set
-Pompschakelmodule

Comfort Verdeler
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De verdeler is geschikt voor hoofd– en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal
afgemonteerd. De comfort verdeler is uitgevoerd met instelbare flowmeters en een inregelventiel.
Met het inregelventiel kan het bijmengen van het retourwater worden geregeld. Dit maakt de
verdeler geschikt om toe te passen bij lage temperatuur verwarming. Door het inregelventiel
dicht te draaien, wordt het systeem hydraulisch actief.
Inbouwmaten (mm):

B

C

I

A
J
F

D

H
G

E

Verdelers

I

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

1 groeps

280

400

165

9 groeps

630

400

165

2 groeps

280

400

165

10 groeps

680

400

165

3 groeps

330

400

165

11 groeps

730

400

165

4 groeps

380

400

165

12 groeps

780

400

165

5 groeps

430

400

165

13 groeps

880

400

165

6 groeps

480

400

165

14 groeps

880

400

165

7 groeps

530

400

165

15 groeps

980

400

165

8 groeps

580

400

165

16 groeps

980

400

165

Productspecificaties:
- Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005).
- Geruisloze en energiezuinige pomp, type: Wilo Yonos Para.
- Verdeler voorzien van thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 1-5 ltr/min.
- Primaire aansluiting 1/2”, vanaf 9 groepen 3/4”.
- Voorzien van regelelement met capilair, thermometer en maximaalbeveiliging.
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.
Onderdelen:
A. Thermostaatventiel dubbel instelbaar met regelelement 20-50°C
B. Voetventiel
C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
D. Flowmeters instelbaar 1-5 ltr/min (euroconus)
E. Temperatuurmeter
F. Circulatiepomp
G. Dompelbuis+voeler
H. Maximaal thermostaat
I. Vul-/aftap kraan - ontluchter
J. LTV inregelventiel (lage temperatuur)
Optioneel:
-Mano-/thermometer
-Energiezuinige pomp
-Pompschakelmodule

Distriheat kunststof verdeler
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De pomploze kunststof vloerverwarmingverdeler is geschikt voor hoofd- en bijverwarming.
De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen dubbel afsluitbaar zijn. Deze verdeler is uit te breiden met een pompsectie en bypass ventiel.
Er kan met deze variant gekoeld worden doordat condens geen invloed heeft op het materiaal.
Inbouwmaten (mm):

B
D
A
C

E
H

C

H

J
I
E

F

G

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

1 groeps

-

-

-

8 groeps

560

410

105

2 groeps

260

410

105

9 groeps

610

410

105

3 groeps

310

410

105

10 groeps

660

410

105

4 groeps

360

410

105

11 groeps

770

410

105

5 groeps

410

410

105

12 groeps

820

410

105

6 groeps

460

410

105

13 groeps

870

410

105

7 groeps

510

410

105

14 groeps

920

410

105

Productspecificaties:
- Vervaardigd uit kunststof
- Leverbaar van 2 t/m 14 groepen
- Voorzien van thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5
- Flowmeters instelbaar van (0 - 2,5L/min)
- Aansluiting buis 3/4 euroconus
Onderdelen:
A. Kogelkraan 1” aanvoer
B. Flowmeter (0 - 2,5L/min)
C. Temperatuurmeter
D. Automatische ontluchter
E. Vulkraan 3/4”
F. Manuele ontluchter
G. Gardene Vulkraan
H. Handafsluiter (M30 x 1,5)
I. 3/4 euroconus aansluiting
J. Kogelkraan 1” Retour

Verdelers

Optioneel:
- Bypass opbouw
- Pompmodule
- Dubbele automatische ontluchter

Kunststof verdeler - Pomploos
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Modulair opgebouwde verdeler geschikt voor verwarmen en koelen, voorzien van een 5/4”
aansluiting, flowmeters en dubbele temperatuurmeters. Er kan met deze variant gekoeld worden
doordat condens geen invloed heeft op het materiaal.
Inbouwmaten (mm):

B
D
C
E
A
D
C
E

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

1 groeps

155

380

100

11 groeps

605

380

100

2 groeps

200

380

100

12 groeps

650

380

100

3 groeps

245

380

100

13 groeps

695

380

100

4 groeps

290

380

100

14 groeps

740

380

100

5 groeps

335

380

100

15 groeps

785

380

100

6 groeps

380

380

100

16 groeps

830

380

100

7 groeps

425

380

100

17 groeps

875

380

100

8 groeps

470

380

100

18 groeps

920

380

100

9 groeps

515

380

100

19 groeps

965

380

100

10 groeps

560

380

100

20 groeps

1010

380

100

Productspecificaties:
- Modulair opgebouwd uit kunststof blokken.
- Verdeler voorzien thermostatische ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 1-6 ltr/min.
- Primaire aansluiting 1” tot 16 groepen. Daarna 5/4”
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.
Aanduiding onderdelen:
A. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (m30x1,5)
B. Flowmeters instelbaar 1-5 ltr/min (eurconus)
C. Temperatuurmeter
D. Ontluchter
E. Vul/Aftap

Verdelers

Optioneel:
-Mano-/thermometer
-Vul/aftap set
-Kogelkranen 5/4”
-Kogelkranen 1”

Kunststof verdeler met pomp
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Verdeler is geschikt voor hoofd– en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd.De kunststof verdeler is uitgevoerd met een inregelventiel. Ook geschikt voor koeling.

Inbouwmaten (mm):

D

E
F
A
G

C

B

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

1 groeps

230

480

160

9 groeps

590

480

160

2 groeps

275

480

160

10 groeps

635

480

160

3 groeps

320

480

160

11 groeps

680

480

160

4 groeps

365

480

160

12 groeps

725

480

160

5 groeps

410

480

160

13 groeps

770

480

160

6 groeps

455

480

160

14 groeps

815

480

160

7 groeps

500

480

160

15 groeps

860

480

160

8 groeps

545

480

160

16 groeps

905

480

160

Productspecificaties:
- Modulair opgebouwd uit kunststof blokken
- Energiezuinige Wilo pomp Yonos Para.
- Verdeler voorzien thermostatische ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 0-5 ltr/min.
- Primaire aansluiting 3/4”.
- Voorzien van regelelement met capilair, thermometer en maximaalbeveiliging.
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.
Onderdelen:
A. Thermostaat ventiel met regelelement 20-50°C
B. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (m30x1,5)
C. Flowmeters instelbaar 0-5 ltr/min (euroconus)
D. Temperatuurmeter
E. Circulatiepomp (a-label)
F. Ontluchter
G. Kogelkranen

Verdelers

Optioneel:
- Pompschakelmodule

RVS-verdeler met flowmeter
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De pomploze RVS vloerverwarmingverdeler zonder pomp is geschikt voor hoofd- en bijverwaming.
De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen van twee
zijdes dichtgezet kunnen worden. Doordat er geen pomp- mengsectie aanwezig is mag de
aanvoertemperatuur voor het systeem niet hoger zijn dan 45 graden.
Eventueel uit te voeren met pompsectie.
Inbouwmaten (mm):

D

B

A

C

Breedte

Hoogte

Diepte

Uitvoering

Breedte

Hoogte

Diepte

2 groeps

275

320

100

8 groeps

545

320

100

3 groeps

320

320

100

9 groeps

590

320

100

4 groeps

365

320

100

10 groeps

635

320

100

5 groeps

410

320

100

11 groeps

680

320

100

6 groeps

455

320

100

12 groeps

725

320

100

7 groeps

500

320

100

Productspecificaties:
- Vervaardigd uit RVS.
- Leverbaar van 2 t/m 12 groepen.
- Voorzien van thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5.
- Flowmeters instelbaar van 1-5 ltr/min.
- Groepsaansluitingen 3/4 euroconu

F
B
E
C

Uitvoering

A

Onderdelen:
A. Vul- en aftapkraan.
B. Ontluchter.
C. 3⁄4 euroconus aansluiting.
D. Groepsafsluiter – thermostatisch voorbereid (m30x1,5)
E. Aanvoer / retour 1”.
F. Flowmeters (0-5 Liter/Min)

Verdelers

Optioneel:
- Kogelkranen 1” – set 2 stuks.
- Pompsectie

Badkamerverdeler
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De verdeler is geschikt voor hoofd– en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal
afgemonteerd. Deze badkamer verdeler is speciaal gemaakt voor kleine ruimtes, zoals badkamers
en keukens.
Inbouwmaten (mm):

B

A

Breedte

Hoogte

Diepte

1 groeps

180

330

140

Productspecificaties:
- Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005)
-Zeer geruisloze energiezuinige Wilo pomp Yonos Para
-Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus

G

Onderdelen:
A. Thermostaat ventiel
B. RTL ventiel voor retourwater te begrenzen C. Nippel (euroconus)
D. Nippel (euroconus)
E. Temperatuurmeter
F. Circulatiepomp
G. Ontluchter

E
F

D

Verdelers

Uitvoering

Naregeling
Van boven naar onder is de volgende volgorde zichtbaar op de linkerpagina.
Tech
Gemak staat bij Tech centraal, binnen 10 minuten de regeling aansluiten is het credo. Draadloos kan gecombineerd worden met bedraad en de aansturing verloopt via de app, op de
ruimtethermostaat of op de module bij de verdeler.
Danfos Icon
Geavanceerde zoneregeling voor vloerverwarming en -koeling van het welbekende merk
Danfoss, modulaire concepten voor zowel draadloze als bedrade toepassing.
De hoofdregelaar is leverbaar met 10 of 15 uitgangen en is uit te breiden met maximaal drie
hoofdregelaars in een systeem.
Möhlenhoff
Eenvoudige en doeltreffende 24V regeling van het Duitse Möhlenhoff. Thermostaten met een
draaiknop, blinde thermostaten of thermostaten met een display. Distriheat biedt draadloos
en bedraad aan.
Meer informatie? Bel of mail met onze adviseur en maak een afspraak. Zij kunnen u middels
demo-kits alles vertellen over de naregeling.

Naregeling
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Tech
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Draadloze ruimtethermostaat EU-R-8b plus
• Kamertemperatuur en vochtigheidsmeter
• Deze gegevens gebruikt hij om thermostaatkranen te regelen.
• Kleur: Wit
Draadloze ruimte sensor EU-C-mini
• Compact in formaat
• Long-life batterij
• Discreet design
• Kleur: Wit
Bedraad bedienpaneel + Wifi module EU-M-9 R

Tech EU-L-9R module
• Regeling van maximaal 50 elektrische aandrijvingen met behulp van 19 uitgangen.
- 3 uitgangen ondersteunen elk 3 aandrijvingen of maximale belasting van 0,3A*
- 5 uitgangen ondersteunen elk 2 aandrijvingen of maximale belasting van 0,3A*
• Bekabeling: 4x 0,14mm² LiYCY voor thermostaten, bedieningspaneel, modules onderling
• Een 230V 50Hz pompaansluiting
• Spanningsvrij contact voor aansturen van optioneel verwarmingsapparaat
• Mogelijkheid tot aansluiten van EU-i-1 of EU-i-1m mengklepregeling module
• Mogelijkheid om maximaal 4 regelaars in serie aan te sluiten en deze via 1 bedieningspaneel te regelen
• Mogelijkheid tot online bediening via eModul app (EU-M-9R bedienpaneel is een vereiste)
• Verwarmen of koelen modus
• Software update via USB
• Mogelijkheid van draadloze communicatie met randapparatuur
• Amazon Alexa en Google assistant compitabel

Bedrade ruimtethermostaat EU-R-9b
• Ruimte temperatuur regeling
• Keuze uit constant, tijdelijk en klokprogramma
• LCD scherm
• Kleur: Wit

Naregeling

Draadloze ruimtethermostaat EU-R-8b
• Ruimte temperatuurregeling
• Keuze uit constant, tijdelijk en klokprogramma
• Ingebouwde temperatuur sensor
• LCD scherm, geen verlichting
• Kleur: Wit
• Draadloos: 2x AAA batterij (Duracell Powercell)

• Veranderen van de parameters voor elke zone
(schema-instellingen, temperatuur instellen)
• Mogelijkheid om bepaalde zone in/uit te schakelen,
tijd/datum instellingen voor de hele installatie, helderheidinstellingen, screensaver, schermvergrendeling
• Eenvoudig te monteren in een inbouwdoos (ø60mm)
• Kleur: Wit
*Let op, enkel bedieningspaneel, fungeert niet als
thermostaat
Draadloze thermo-elektrische stelaandrijving
• Draadloze radiator knop (aflsuiter)
• Aansluiting: M30 x 1,5
• Batterij: 2x AAA (bij voorkeur Duracell Powercell)
• Maximaal 6 per zone te koppelen
Zonemotor 230V
• Aansluiting: M30 x 1,5 (adapter ring inclusief)
• 230 V AC 50/60 Hz
• 2 Watt
• Max. 300 mA

Danfoss
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Draadloze kamerthermostaat (alleen opbouw)
· 2-weg communicatie

Uitbreidingsmodule
· Met tien voor gedefinieerde applicaties. Voor woningen
aangesloten op warmte- pomp, hybride of 3- en 4-pijps
installaties.
· Deze module is nodig bij wens om te koelen.

Radiomodule
· Wanneer u gebruik maakt van draadloze thermostaten
sluit u deze radiomodule aan op de hoofdregelaar.

Hoofdregelaar 24V
- 10 kanalen t.b.v. 24V TWA motoren
Uit te breiden met uitbreidingsmodules voor meer
functies | 088U1141 | Maximaal 3 modules koppelbaar
- 15 kanalen t.b.v. 24V TWA motoren
Uit te breiden met uitbreidingsmodules voor meer
functies | 088U1142 | Maximaal 3 modules koppelbaar

2-draads kamerthermostaat (opbouw)
· Bus-communicatie, 24V

2-draads kamerthermostaat (inbouw)
· Bus-communicatie, 24V

Naregeling

Kijk op: https://bit.ly/DanfossIconInbouw voor
compatibel schakelmateriaal

App-module
· Om via wifi verbinding te maken met de router, voor
toegang op afstand via de Danfoss IconTM app.

Thermische zonemotor
· 24V zonemotor
· M30 x 1,5 aansluiting (ring inclusief)
· 2 Watt
· Normally Closed (NC)

Möhlenhoff
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Smart 2 ruimte thermostaat 24V blind
Uitvoeringen:

· Verwarmen
· Verwarmen/koelen

Smart 2 ruimte thermostaat 24V analoog
Uitvoeringen:
· Verwarmen
· Verwarmen/koelen

Smart2 basis 24V Comfort
Uitvoeringen:
- 6 zones / maximaal 15 motoren
- 10 zones / maximaal 18 motoren
Geschikt voor verwarmen, koelen, pomp- en ketelschakeling.
De TRAFO 230 > 24 Volt is noodzakelijk om aan te sluiten op
het gewone stroomnet.

Smart 2 ruimte thermostaat 24V LCD
Uitvoeringen:

· LCD Verwarmen
· LCD Comfort Verwarmen/koelen
· LCD Control Verwarmen/koelen, program-

meerbaar

Thermische motor 24 Volt-NC
· 24 Volt-NC
· IP54
· 5mm
· 1 watt

Naregeling

· Standaard geleverd met adapter M30 x 1,5 VA 80 in wit

Notities
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