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

Systeemcomponenten voor vloer en wand



Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Op de vloer en aan de wand

33zorgt voor een aangename warmte

33verwarmde zones kunnen afzonderlijk 
worden voorzien

33ideaal voor renovatie dankzij  
de lage opbouwhoogte

33ontkoppelt met de bewezen  
DITRA-technologie

33warme tegels ook op  
kritische ondergronden

33beproefde systeemcomponenten

33Geschikt als volwaardig  
verwarmingssysteem 

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

Overtuigende argumenten:

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

De innovatieve vlieslaag van de nieuwe productversie 
zorgt ervoor dat de warmte nog sneller en gericht de 
oppervlakte bereikt. Dat betekent: sneller warme voe-
ten bij dezelfde energietoevoer. Lees meer vanaf pa-
gina 14.

Nu nog sneller warme voeten  
met de nieuwe, praktische en 
complete sets van  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
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Toepassingen op de vloer: Toepassingen aan de wand:

Naast vloer- en wandverwarmingsfuncties 
biedt Schlüter-DITRA-HEAT-E nog meer 
voordelen en functies die onontbeerlijk zijn 
voor hoogwaardige tegel- en natuursteen-
bekledingen. Zo wordt de vloer beschermd 
tegen het indringen van vocht. Barsten uit 
de ondergrond worden niet overgedragen 
op de bekleding. De directe lastspreiding en 
de neutraliserende ontkoppeling garanderen 
dat u lang kunt genieten van uw vloer- en 
wandbekleding.

Kengetallen met betrekking tot de lastspreiding, zie productdatablad 6.4

3y temperatuurregeling van tegelvloeren in woon-  
en badkamers, als aanvulling op een volwaardig 
verwarmingssysteem  
(op plaatsen waar blootsvoets gelopen wordt)
3y gebouwen met een zeer geringe warmte-energiebehoefte 
(bijv. passiefhuizen), als reserveverwarming 
3y het tijdelijk verwarmen van gebouwen die slechts af en 
toe gebruikt worden, bijvoorbeeld vakantiewoningen
3y geschikt als volwaardig verwarmingssysteem in 
combinatie met een bijbehorende thermostaat 

3y gerichte verwarming van wandzones, bijvoorbeeld  
voor het drogen van handdoeken 
3y temperatuurregeling aan de binnenzijde van een 
buitenwand ter preventie van schimmel,  
bijvoorbeeld in doucheruimtes
3y het creëren van comfortzones in rustruimtes,  
eethoeken, aan bureaus of zitplaatsen
3y geschikt als volwaardig verwarmingssysteem in 
combinatie met een bijbehorende thermostaat 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
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Elektrische oppervlakteverwarming op de vloer
Schlüter-DITRA-HEAT-E is een elektrisch vloerverwarmingssysteem dat zorgt voor een aangenaam warme vloer. De verwarmingskabels van 
DITRA-HEAT-E worden overal in de ontkoppelingsmat gelegd waar gericht vloeroppervlakken moeten worden verwarmd. Dankzij de flexibele 
temperatuurregeling en verwarmingstijden via de Schlüter-thermostaat verwarmt u met DITRA-HEAT-E uw tegels waar en wanneer u wilt. 
Indien nodig kan het systeem ook gebruikt worden als volwaardige verwarming.

Anders dan bij traditionele systemen die met voorgelijmde verwarmingsmatten werken, wor-
den de Schlüter-DITRA-HEAT-E verwarmingskabels in een ontkoppelingsmat gelegd. Dit biedt 
optimale vrijheid bij het bepalen van de te verwarmen oppervlakken. Door de barstoverbrug-
gende eigenschap van de DITRA-HEAT ontkoppelingsmat kan deze ook worden aangebracht 
op kritische ondergronden zoals houten constructies, verse dekvloeren enz., zonder de te-
gelbekleding of verwarmingskabels te beschadigen. Natuurlijk voorkomt het gebruik van de 
bewezen Schlüter-DITRA-technologie ook schade aan de bekleding als gevolg van snelle tem-
peratuurveranderingen.

Door de uiterst lage opbouwhoogte (ontkoppelingsmat incl. verwarmingskabel vanaf 5,5 mm) 
kan DITRA-HEAT-E gemakkelijk achteraf worden aangebracht. Het systeem
is daarom ideaal voor renovaties. En er is nog een voordeel: omdat de verwarmingskabels
rechtstreeks met tegellijm in de ontkoppelingsmat worden ingebed, liggen ze net onder
de tegelbekleding. Zo bereikt de warmte efficiënt de juiste plaats.

Vanwege de geringe investerings- en nevenkosten is een elektrische vloerverwarming onbe-
twistbaar een prijsgunstige aangelegenheid.

Plaatsing op de vloer

136 W / m2

Elektrische vloerverwarming voor tegels en  
natuursteen

Op de vloer wordt de Schlüter-DITRA-HEAT- 
E-verwarmingskabel met een vaste plaat-
singsafstand van 3 noppen gelegd. Hier-
door wordt een warmteafgifte van 136 watt/
m² verkregen. Indien de kant-en-klare sets 
voor een oppervlak niet passen, kunnen ze 
worden aangevuld met matten of rollen en 
verwarmingskabels in de vereiste lengte of-
wel kan het oppervlak vanaf het begin indivi-
dueel worden samengesteld.
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Warmte vanuit de wand
Schlüter-DITRA-HEAT-E is de innovatieve oplossing voor de elektrische verwarming van wandbekledingen in keramiek en natuursteen. Door-
dat de verwarmingskabels van DITRA-HEAT-E in de ontkoppelingsmat worden aangebracht, worden gerichte comfortzones aan de wand 
gecreëerd die een milde stralingswarmte afgeven. Temperaturen en verwarmingstijden worden flexibel en energiezuinig geregeld via de bijbe-
horende thermostaat.

Grote verwarmingselementen zijn verleden tijd. Tegenwoordig komt de aangename warmte 
in de badkamer vanuit de wand. Elegante tegelbekledingen verwarmen – met nauwkeurige 
sturing – de handdoekhouder of het douchewandoppervlak die tegen de buitenwand ligt en 
daarom gevoelig is voor schimmelvorming. In kleine badkamers kan Schlüter-DITRA-HEAT-E 
ook als enig systeem voor de kamerverwarming worden gebruikt. Dan dient het systeem als 
volwaardige wandverwarming. 

Het gebruik van DITRA-HEAT-E hoeft niet beperkt te blijven tot de badkamer. Ook in woon-, 
eet- of werkkamers levert een wandverwarming een bijdrage tot een gezond en aangenaam 
woonklimaat. 

Plaatsing aan de wand

200 W / m2 136 W / m2

Tegen de wand kan de Schlüter-DITRA- 
HEAT-E-verwarmingskabel naar keuze 
met een vaste plaatsingsafstand van 2 of 
3 noppen worden gelegd. Hierdoor wordt 
een warmteafgifte van 200 of 136 watt/m²  
verkregen. Indien de kant-en-klare sets voor 
een oppervlak niet passen, kunnen ze wor-
den aangevuld met matten en verwarmings-
kabels in de vereiste lengte ofwel kan het 
oppervlak vanaf het begin individueel wor-
den samengesteld. 

Wandoppervlakken gericht verwarmen 
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
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.

Wanneer er snel en voor korte tijd warmte nodig is, is de nieuwe Schlüter-DITRA-HEAT-E-
DUO dé oplossing. Bijvoorbeeld in een privébadkamer, die alleen ‘s morgens en ‘s avonds 
1-2 uur gebruikt wordt, heeft men een bijzonder snel reagerend systeem met een hoge effici-
entie nodig. Hier is in welbepaalde comfortzones, bijvoorbeeld voor de wastafel, gedurende 
korte tijd plaatselijke warmte nodig.
Een 2 mm dik, speciaal vlies, de thermische barrière van het DITRA-HEAT-E-DUO-systeem, 
zorgt ervoor dat het grootste deel (meer dan 80 %) van de warmte tijdens het opwarmen di-
rect 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 in één beweging met 
de DITRA-HEAT-DUO-mat gelegd en biedt naast de beproefde functies van de DITRA-tech-
nologie, als dampdruknivellering en afdichting (volgens AbP), ook een contactgeluidsreduc-
tie. Op basis van de goede hechttreksterkte is DITRA-HEAT-DUO ook geschikt voor wandin-
stallatie.

Sneller opwarmen - gereduceerd contactgeluid

Een mat - twee functies

Thermische barrière Contactgeluidsreductie
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De ingebouwde thermische barrière van 
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO zorgt ervoor 
dat de warmte van de verwarmingskabel 
tijdens de opwarmfase niet meer naar onde-
ren in de dekvloer uitstraalt, maar onmiddel-
lijk naar boven, naar de vloerbekleding.

Daarom is DITRA-HEAT-E-DUO zelfs sneller 
dan traditionele systemen met een hogere 
verwarmingscapaciteit.

De verbetering van de efficiëntie en de 
daarmee gepaard gaande energiebespa-
ring laten zich duidelijk voelen. Bij oude-
re systemen wordt 50 % van de warm-
te met vertraging en ongecontroleerd 
uitgestraald in de koude dekvloer. Bij  
DITRA-HEAT-E-DUO wordt meer dan ca. 80 %  
van de warmte onmiddellijk uitgestraald 
naar de bekleding en nog slechts ca. 20 % 
naar de dekvloer.

Aangezien het vlies ook de warmteover-
dracht uit de ondergrond naar boven 
blokkeert, is het systeem minder geschikt 
voor gebruik op een vloerverwarming of 
de klimaatregelende tegelvloer Schlüter- 
BEKOTEC-THERM.

Opwarmtijd in minuten
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    Schlüter®-DITRA-HEAT-E (136 watt)
    Traditionele verwarmingsmat (200 watt)

Snel warmte op het juiste moment en op de juiste plaats

Opwarmtest*

Verwarmingsgedrag in de startfase*

•  Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO  
(136 watt)

*uitgevoerd op onverwarmde dekvloer

68 watt

68 watt

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
met thermische barrière

110 watt

26 watt

Wanneer is welk systeem aan te raden?

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
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op conventionele vloerverwarming •
op klimaatregelende tegelvloer •
op houtconstructie • •
op onverwarmde dekvloer •
op draagkrachtige oude vloerbedekking (onverwarmd) •



De voordelen van Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Aangenaam woonklimaat voor allergiegevoelige 
personen
De ruimte wordt verwarmd door milde stralingswarmte met behoud van de natuurlijke 
luchtvochtigheid, zodat er geen allergie-opwekkende stoffen worden verspreid. Zo ontstaat 
er een aangenaam en gezond woonklimaat.

Nauwkeurig regelbaar
De comforttemperatuur kan in elke ruimte gemakkelijk en nauwkeurig worden ingesteld 
dankzij de digitale thermostaat. Met de nieuwe generatie thermostaten van Schlüter- 
Systems is ook de regeling van de kamertemperatuur mogelijk. En dankzij de Schlüter- 
HEAT-CONTROL app zelfs via smartphone of tablet.

Prijsgunstig 
Wanneer alle kosten van aankoop, installatie, onderhoud en gebruik op een rijtje worden 
gezet, krijgt men een interessant kostenplaatje. Met Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO wordt tot 
wel 80 % energie bespaard.

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

Duurzaam en onderhoudsvrij
Er treedt geen slijtage op, het systeem is vrijwel onderhoudsvrij. En het heeft bovendien een 
lange levensduur.

Gemakkelijk achteraf aan te brengen
Snel en eenvoudig te plaatsen. Lage opbouwhoogte (ontkoppelingsmat incl. verwarmings-
kabel vanaf 5,5 mm)

Gemakkelijk te plaatsen
De verwarmingskabel wordt in de ontkoppelingsmat gelegd en rechtstreeks daarop worden 
de tegels in dunbed verlijmd. Het veeleisende egaliseren van de niet-verwarmde oppervlak-
ken, zoals bij verwarmingsmatten, is niet nodig.
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Betrouwbare plaatsing 
Met de apart verkrijgbare kabeltester Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT wordt tijdens de gehele 
inbouwfase de weerstand van de verwarmingskabels bewaakt. In geval van schade wordt 
de verwerker door een akoestisch signaal gewaarschuwd.

Snel opwarmen
De elektrische verwarmingskabels verwarmen de keramiek- of natuursteenoppervlakken be-
duidend sneller dan bijvoorbeeld hydraulische verwarmingssystemen. Met name Schlüter-
DITRA-HEAT-E-DUO brengt de vloerbekleding in een mum van tijd op de gewenste tempe-
ratuur.

Voorkomt schimmelvorming
Verwarmen en snel drogen aan de binnenzijden van buitenwanden, bijvoorbeeld in douche-
ruimtes.

Onzichtbaar
Aantrekkelijk keramiek of natuursteen in plaats van radiatoren.

Beproefde systeemcomponenten
Schlüter-DITRA-HEAT/-DITRA-HEAT-DUO ontkoppelings- en contactafdichtingsmat en de 
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK VDE geteste verwarmingskabel. Het gebruik van Schlüter-DITRA-
HEAT in combinatie met verwarmingskabels als vloer-/wandverwarming is enkel voor binnentoe-
passing geschikt.

Ideaal in combinatie met de klimaatregelende  
tegelvloer 
Of het nu uw badkamer, woonkamer of kantoor betreft: de systeemcomponenten Schlüter-
DITRA-HEAT-E vullen het vloerverwarmingssysteem Schlüter-BEKOTEC-THERM aan. Groot 
pluspunt: niet alleen EENVOUDIG te installeren, maar ook SNEL aangenaam warm.

Praktische en volledige systemen
Voor de gangbare ruimtesituaties biedt Schlüter-Systems praktische sets aan waarbij alle 
systeemcomponenten al zijn aangepast.

REG.-Nr. 8883

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Installation

Die Vorteile von Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Angenehmes Raumklima 

durch milde Strahlungswärme und Beibehaltung 
der natürlichen Luftfeuchtigkeit eines Raumes.

Genau steuerbar
Die Wohlfühltemperatur lässt sich dank digitaler 
Fußbodentemperaturregler in jedem Raum kom-
fortabel und zeitgenau einstellen. Mit der neuen 
Reglergeneration von Schlüter®-DITRA-HEAT ist 
auch die Steuerung der Raumtemperatur möglich.

Kostengünstig 
in Anschaffung, Installation, Wartung und Betrieb.

Langlebig und wartungsfrei
Es tritt kein Verschleiß auf, das System ist praktisch  
wartungsfrei. Und verfügt daher über eine lange 
Nutzungsdauer.

Bequemes Nachrüsten
Einfach und schnell zu installieren. Geringe 
Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl. Heizkabel ab 
5,5 mm).

Einfach zu verlegen
Ein aufwändiges Abspachteln der nicht beheizten 
Flächen wie bei Heizmatten ist nicht erforderlich.

Praktische Komplett-Sets
Für die gängigen Raumsituationen bietet Schlüter-
Systems praktische Sets an, in denen alle 
Systemkomponenten vorkonfektioniert sind.

Für Allergiker geeignet
Der Raum wird durch milde Strahlungswärme auf-
geheizt, sodass keine allergieauslösenden Stoffe 
aufgewirbelt werden.

Geprüfte Systemkomponenten
Schlüter®-DITRA-HEAT Entkopplung und Verbund-
abdichtung mit abP (allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis) und Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK VDE geprüftes Heizkabel. Der Einsatz 
von Schlüter®-DITRA-HEAT in Verbindung mit 
Heizkabeln als Boden-/Wandtemperierung ist nur 
für den Innenbereich zulässig.

Verlegebeispiele

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
8 m² entkoppelte Bodenfläche, 5,5 m² beheizte Fläche  
vor dem Waschtisch, der Badewanne und der Toilette.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
5 m² entkoppelte Bodenfläche, 3,8 m² beheizte Fläche  
vor dem Waschtisch und der Toilette.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
3,2 m² entkoppelte Wandfläche, 
2,6 m2 beheizte Fläche.

Gästebad 2 x 2,5 m

Badezimmer 2 x 4 m

Badezimmer

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Wandflächen gezielt temperieren

Wuchtige Heizkörper waren gestern. Heute kommt die wohlige Wärme im Bad 
aus der Wand. Elegante Fliesenbeläge beheizen – zeitgenau gesteuert – den 
Handtuchhalter. Oder die Wandflächen von Duschen, die an der Außenwand 
liegen und von daher anfällig für Schimmelbildung sind. In kleinen Bädern kann 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E auch als einziges System für die Raumtemperierung 
genutzt werden. 
Der Einsatz von Schlüter®-DITRA-HEAT-E beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
das Bad. Auch in Wohn-, Ess- oder Arbeitsräumen leistet eine Wandtemperie-
rung ihren Beitrag zu einem gesunden, angenehmen Raumklima.

Anwendungen an der Wand:

•	 Gezielte	Temperierung	von	Zonen	an	der	Wand,	zum	Beispiel	als	
Handtuchtrocknung

•	 Vorbeugende	Temperierung	der	Innenseite	von	Aussenwänden		
zur	Schimmelprävention,	zum	Beispiel	in	Duschbereichen

•	 Schaffung	von	Wohlfühlzonen	in	Ruhebereichen,		
Essecken,	an	Schreibtischen	oder	Sitzgruppen

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

Anders als konventionelle Systeme, die mit vorgeklebten Heizmatten arbeiten, 
werden die Schlüter®-DITRA-HEAT-E Heizkabel in einer Entkopplungsmatte ver-
legt. Das bietet größtmögliche Freiheit bei der Definition der zu temperierenden 
Flächen. Durch die rissüberbrückende Eigenschaft der DITRA-HEAT können 
auch kritische Untergründe wie Holzkonstruktionen, frische Estriche etc. belegt 
werden, ohne dass Schäden am Fliesenbelag oder an den Heizleitungen zu be-
fürchten sind. Und selbstverständlich verhindert die Verwendung der bewährten 
Schlüter®-DITRA Technologie auch Schäden im Belag durch schnellen Tempe-
raturwechsel. Durch die extrem niedrige Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl. 
Heizkabel ab 5,5 mm) lässt sich Schlüter®-DITRA-HEAT-E leicht nachrüsten. Es 
ist also ideal für Sanierung und Renovierung. Und noch ein Vorteil: Da die Heiz-
kabel direkt mit Fliesenkleber in die Entkopplungsmatte eingebettet sind, liegen 
sie unmittelbar unter dem Fliesenbelag, sodass die Wärme effizient ankommt.

Wegen der geringen Investitions- und Nebenkosten ist eine elektrische Boden-
temperierung durchaus eine „Preis-werte“ Angelegenheit.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Elektrische Bodentemperierung für Fliesen 
und Naturstein

Anwendungen am Boden:

•	 Das	Temperieren	von	Fliesenfußböden	in	Wohnzimmer	und	Bad	als	
Ergänzung	zu	einem	vollwertigen	Heizungssystem	(Barfußbereiche)

•	 Gebäude	mit	sehr	geringem	Heizenergiebedarf		
(z.	B.	Passivenergiehäuser)	als	Reserveheizung

•	 das	vorübergehende	Beheizen	von	Gebäuden,	die	nur	gelegentlich	
genutzt	werden,	z.	B.	Wochenendhäuser

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

REG.-Nr. 8670
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Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter-DITRA-HEAT is een polypropyleen-
mat en een ingesneden noppenstructuur, 
die aan de achterzijde van een draagvlies is 
voorzien. Het is een universele ondergrond 
voor tegelbekledingen met de functies 
ontkoppeling, contactafdichting en damp-
druknivellering, en kan de systeemconforme 
verwarmingskabels voor de verwarming van 
vloer- en wandoppervlakken opnemen.

(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO is een polypro-
pyleenmat met een ingesneden noppen-
structuur, die aan de achterzijde voorzien is 
van een 2 mm dik, speciaal draagvlies. Ze 
vormt een universele ondergrond voor te-
gelbekleding met de functies contactafdich-
ting, ontkoppeling en dampdruknivellering, 
en kan de systeemconforme verwarmings-
kabels voor vloer- en wandverwarming op-
nemen. Het speciale draagvlies zorgt naast 
het verminderen van het contactgeluid voor 
een snellere opwarming van de vloer- en 
wandbekleding.

(Productdatablad 6.4)

5,5 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Polypropyleen mat

L x B = m² Art.-No.
PL = 
St.

  0,8 x 1 = 0,8  DH5 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT

Polypropyleen op rol

L x B = m² Art.-No.
PL = 
Rol

  12,5 x 1 = 12,5  DH5 12M 6

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

Polypropyleen mat

L x B = m² Art.-No.
PL = 
St.

  0,8 x 1 = 0,8  DH D 8 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Polypropyleen op rol

L x B = m² Art.-No.
PL = 
Rol

  10 x 1 = 10 DH D 810 M 6

5,5 mm
2 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3  is een ther-
mostaat met touchscreen-display van 3,5” 
(8,9 cm) voor een tijdgestuurde regeling van 
elektrisch verwarmde vloer- en wandbekle-
dingen met Schlüter-DITRA-HEAT-E. Het 
apparaat kan naar keuze gebruikt worden 
om alleen de temperatuur van de bekleding 
of ook de temperatuur in de kamer te rege-
len. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT
Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT is een testap-
paraat voor de meting en controle van de 
weerstand van de elektrische verwarmings-
kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de 
externe sensoren die bij de thermostaat 
Schlüter-DITRA-HEAT-E gevoegd zijn.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Touchscreen thermostaat (230V)  
met twee externe sensoren 

Art.-No.
P = 
Set

 DH E RT 3 / BW 10

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Kabeltester 

Art.-No.
P = 
Set

 DH E CT 10

 

Opmerking: Wanneer de externe sensor 
direct in de ontkoppelingsmat Schlüter-
DITRA-HEAT gelegd wordt, moet de mee-
geleverde reservesensor meteen mee geïn-
stalleerd worden.

(Productdatablad 6.4)
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK is een elektri-
sche verwarmingskabel met enkelzijdige 
aansluiting voor plaatsing in de ontkoppe-
lingsmat Schlüter-DITRA-HEAT.
(Productdatablad 6.4)

REG.-Nr. 8883

Dunbed-verwarmingskabel

Opmerking: Verwarmingskabels mogen niet worden 
ingekort. Let er bij de keuze van de verwarmingskabel 
op dat in de tabel met het verwarmde oppervlak in m² 
geen rekening wordt gehouden met de kamergrootte. 
Bij de berekening van het verwarmde oppervlak moeten de niet-verwarmde zones, bijv. randzones en bedekte vlakken, van de kamergrootte worden afgetrokken. 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R  is een thermo-
staat met touchscreen-display van 2” (5,1 
cm) voor de tijdgestuurde regeling van elek-
trisch verwarmde vloer- en wandbekledin-
gen met Schlüter-DITRA-HEAT-E. Het ap-
paraat kan naar keuze gebruikt worden om 
alleen de temperatuur van de bekleding of 
ook de temperatuur in de kamer te regelen. 
Er is een reservesensor meegeleverd.
(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI  is een ther-
mostaat met touchscreen-display van 2” 
(5,1 cm) voor een tijdgestuurde regeling 
van elektrisch verwarmde vloer- en wand-
bekledingen met Schlüter-DITRA-HEAT-E. 
De thermostaat kan worden bediend via 
het touchscreen-display, of via smartpho-
ne/tablet met de gratis app Schlüter-HEAT- 
CONTROL via het wifi-netwerk. Het appa-
raat kan naar keuze gebruikt worden om 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Touchscreen thermostaat (230 V)
met twee externe sensoren

Art.-No.
P = 
Set

 DH E RT2 / BW 10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Touchscreen thermostaat (230V)
met twee externe sensoren en wifi-functie

Art.-No.
P = 
Set

DH E RT 5 / BW 10

alleen de temperatuur van de bekleding of 
ook de temperatuur in de kamer te regelen. 
Bij de levering is een reservesensor inbegre-
pen. (Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 is een analoge 
thermostaat voor de elektrische tempera-
tuurregeling van vloer- en wandbekledingen 
met Schlüter-DITRA-HEAT-E. De gebruiks-
vriendelijke thermostaat beschikt over een 
aan-uitschakelaar en een draaischijf waar-
mee de gewenste temperatuur kan worden 
ingesteld. Er is een reservesensor meegele-
verd. 
(Productdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Thermostaat (230 V) met aan-uitschakelaar
en twee externe sensoren

Art.-No.
P = 
Set

 DH E RT 4 / BW 10

Opmerking: Wanneer de externe sensor direct 
in de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-HEAT 
gelegd wordt, moet de meegeleverde reserve-
sensor meteen mee geïnstalleerd worden.

Opmerking: Wanneer de externe sensor direct 
in de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-HEAT 
gelegd wordt, moet de meegeleverde reserve-
sensor meteen mee geïnstalleerd worden.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Dunbed-verwarmingskabel

L = m
verwarmd

oppervlak in m²
136 W/m²

verwarmd
oppervlak in m²

200 W/m² *
Watt Art.-No. P = St.

  4,00 0,4 0,25 50 DH E HK   4 10
  6,76 0,6 0,43 85 DH E HK   6 10
  12,07 1,1 0,7 150 DH E HK  12 10
  17,66 1,6 1,0 225 DH E HK  17 10
  23,77 2,2 1,5 300 DH E HK  23 10
  29,87 2,7 1,8 375 DH E HK  29 10
  35,97 3,3 2,2 450 DH E HK  35 10
  41,56 3,8 2,6 525 DH E HK  41 10
  47,67 4,4 2,9 600 DH E HK  47 10
  53,77 5,0 3,3 675 DH E HK  53 10
  59,87 5,5 3,7 750 DH E HK  59 10
  71,57 6,6 4,4 900 DH E HK  71 10
  83,77 7,7 5,1 1050 DH E HK  83 10
  95,47 8,8 5,9 1200 DH E HK  95 10
  107,67 10,0 6,6 1350 DH E HK 107 10
  136,16 12,7 8,4 1700 DH E HK 136 10
  164,07 15,0 10,0 2050 DH E HK 164 10
  192,27 17,7 11,8 2400 DH E HK 192 10

216,27 20,0 13,2 2700 DH E HK 216 10
244,37 22,7 15,1 3050 DH E HK 244 10

* Alleen toegestaan voor wanden!

Wi-Fi
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1 bevat:
3y 7 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA- 
ontkoppelingsmatten voor 5,6 m²  
oppervlak
3y verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT- 
E-HK voor 3,8 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S2 bevat: 
3y 10 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA- 
ontkoppelingsmatten voor 8,0 m²  
oppervlak
3y verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT- 
E-HK voor 5,5 m² verwarmd oppervlak
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S3 bevat: 
3y 4 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA- 
ontkoppelingsmatten voor 3,2 m²  
oppervlak
3y verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT- 
E-HK voor 2,2 m² verwarmd oppervlak
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen
3y 3 meter mantelbuis

Sets voor vloer- en wandoppervlakken:

* plaatsing elke 3de nop

Schlüter®-DITRA-HEAT-E volledige sets
Voor gangbare kamergroottes kunt u gebruik maken van onze praktische, complete sets voor de elektrische verwarming van vloer- en 
wandbekledingen. Deze bestaan uit de volgende componenten:
3y Schlüter-DITRA-HEAT-MA ontkoppelingsmatten
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK verwarmingskabel
3y  Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ofwel -DITRA-HEAT-E-R-WIFI touchscreen thermostaat (let op de verschillende artikelnummers) 

In deze sets vindt u het nodige materiaal voor uw elektrische vloer- en wandverwarming in een handig pakket. 
U hoeft enkel nog te denken aan tegels en lijm.

+

+
=

Wi-Fi

of

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 

Volledige set voor vloer en wand

ontkoppeld
oppervlak in m2

verwarmd  
oppervlak in m² 

136 W/m2* 
Art.-No. Art.-No. 

 Wi-Fi

P = Set

 5,6 3,8 DH S1 DH RT5 S1 4
 8,0 5,5 DH S2 DH RT5 S2 4
 3,2 2,2 DH S3 DH RT5 S3 9
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1 bevat:
3y 4 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA  
ontkoppelingsmatten voor 3,2 m²  
oppervlak
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 2,6 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS2 bevat: 
3y 3 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA  
ontkoppelingsmatten voor 2,4 m²  
oppervlak
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 1,8 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen
3y 3 meter mantelbuis

Sets voor wandoppervlakken:

* plaatsing elke 2de nop

+

+
=

   

Wi-Fi

of

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

Volledige set voor de wand

ontkoppeld
oppervlak in m²

verwarmd oppervlak 
in m²  

200 W/m2* 
Art.-No. Art.-No. 

 Wi-Fi

P = Set

 3,2 2,6 DH WS1 DH RT5 WS1 9
 2,4 1,8 DH WS2 DH RT5 WS2 9
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Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S zijn complete sets voor de elektrische verwarming van vloer- en wandbekledingen. Deze bestaan uit de 
volgende componenten:
3y Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA ontkoppelingsmatten
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK verwarmingskabels 
3y  Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ofwel -DITRA-HEAT-E-R-WIFI touchscreen thermostaat (let op de verschillende artikelnummers) 

Dankzij het speciale draagvlies vermindert de ontkoppelingsmat niet alleen het contactgeluid, maar zorgt ook voor een snellere opwarming.  
Zo nodig kan het ontkoppelde oppervlak worden uitgebreid door extra DITRA-HEAT-DUO matten.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S1 bevat:
3y 2 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA 
ontkoppelingsmatten voor 1,6 m²  
oppervlak 
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 1,1 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S4 bevat:
3y 5 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA 
ontkoppelingsmatten voor 4,0 m²  
oppervlak 
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 2,7 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S2 bevat:
3y 3 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA 
ontkoppelingsmatten voor 2,4 m²  
oppervlak
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 1,6 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S5 bevat:
3y 6 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA 
ontkoppelingsmatten voor 4,8 m²  
oppervlak 
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 3,3 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S3 bevat:
3y 4 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA 
ontkoppelingsmatten voor 3,2 m²  
oppervlak 
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 2,2 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S6 bevat:
3y 7 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA 
ontkoppelingsmatten voor 5,6 m²  
oppervlak 
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 3,8 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO sets voor vloer- en wandoppervlakken

of

Wi-Fi

14

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S7 bevat:
3y 8 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
ontkoppelingsmatten voor 6,4 m²  
oppervlak 
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 4,4 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S10
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S10 bevat:
3y 4 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
ontkoppelingsmatten voor 3,2 m²  
oppervlak 
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 2,6 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S8 bevat:
3y 9 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
ontkoppelingsmatten voor 7,2 m²  
oppervlak
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 5,0 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S11
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S11 bevat:
3y 3 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
ontkoppelingsmatten voor 2,4 m²  
oppervlak
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 1,8 m² verwarmd oppervlak
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S9 bevat:
3y 10 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA 
ontkoppelingsmatten voor 8,0 m²  
oppervlak 
3y Verwarmingskabel  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
voor 5,5 m² verwarmd oppervlak 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of -WIFI 
touchscreen thermostaat
3y 2 aansluitdozen 
3y 3 meter mantelbuis

* plaatsing elke 2de nop

* plaatsing elke 3de nop

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Volledige set voor vloer en wand

ontkoppeld oppervlak in m² 
verwarmd oppervlak in m² 

136 W/m2* 
Art.-No. Art.-No. 

 Wi-Fi

P = Set

1,6 1,1 DH D S1 DH D RT5 S1 9
2,4 1,6 DH D S2 DH D RT5 S2 9
3,2 2,2 DH D S3 DH D RT5 S3 9
 4,0 2,7 DH D S4 DH D RT5 S4 8
4,8 3,3 DH D S5 DH D RT5 S5 8
5,6 3,8 DH D S6 DH D RT5 S6 5
6,4 4,4 DH D S7 DH D RT5 S7 5
7,2 5,0 DH D S8 DH D RT5 S8 4
8,0 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 

200 W/m2*
Art.-No. Art.-No.

  Wi-Fi

P = Set

3,2 2,6 DH D S10 DH D RT5 S10 9
2,4 1,8 DH D S11 DH D RT5 S11 9
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Uw verdeler:

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

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl

Wenst u meer te weten over 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E ?
Neem contact op met uw verdeler of bekijk onze website.  
Op www.qr.schlueter-systems.nl/ditra-heat-e.aspx vindt u meer informatie in enkele klikken. 
Of scan eenvoudig de QR-code en download de nieuwe Schlüter-App op uw smartphone 
of tablet.
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