
Montageadviezen voor Polarheat kabelmatten

Voor u begint met het installeren van de elektrische vloerverwarming, dient u deze installatiehandleiding evenals de bij de tempera-
tuurregelaar inbegrepen installatievoorschriften, eerst helemaal door te lezen.

Garantievoorwaarden;
Garanties gelden alleen indien de vloerverwarming geïnstalleerd is volgens de geldende voorschriften; de elektrische installatie 
dient altijd te voldoen aan de lokaal geldende installatienormen (o.a. aangesloten te worden op een aardlekschakelaar etc.) en ge-
installeerd te worden door een erkend installateur.

Algemeen;
a) Polarheat adviseert mbt. egaliseren, verlijmen van de tegels uitsluitend gangbare materialen te gebruiken zoals Eurocol, 
    Schonox, Dijkckerhof en dergelijke (informeer desnoods even bij een bouwmaterialenleverancier). 
b) Maak eerst een legplan en controleer of de kabelmat geschikt is voor het te verwarmen oppervlak.
c) De 3mm mat bestaat uit de “warmtekabel” die op een gaaswerk is genaaid met een breedte van 50cm. Deze mat is voorzien van 
    een aansluitkabel met een lengte van ca. 300cm. Deze kabel is voorzien van een aardscherm.
d) Vergeet nooit de beschermende plasticfolie te verwijderen voor het leggen!

Monteer een inbouwdoos in de muur. Zorg ervoor dat er twee pvc leidingen komen vanaf de
vloer naar deze inbouwdoos tbv. de vloerverwarming. Een derde leiding moet worden aan-
gelegd naar de inbouwdoos voor de voeding.
De twee leidingen zijn voor de aansluitkabel en de vloersensor.
Zorg er daarbij voor dat de sensor ten alle tijde kan worden uitgewisseld!
U dient de werkzaamheden uit te voeren zonder spanning op de elektrische installatie.   

Breng de mat aan op de grond en knip het gaaswerk in om het om te kunnen slaan. Zorg er-
voor dat de kabel niet wordt doorgeknipt of beschadigd!

Let op:
Indien de mat is voorzien van een kunststof folie aan de achterzijde, dan dient deze folie te
worden verwijderd. Het gaaswerk is voorzien van een plaklaag.

Controleer of de mat goed ligt en de kabels elkaar niet overlappen. Het gaaswerk mag wel
overlappen.
Maak een sleuf in de vloer en monteer daar een pvc pijp met een diameter van 16mm in die
naar de inbouwdoos van de thermostaat gaat.
Meet de verwarmingsmat door mbv. een weerstandmeter en een isolatieweerstandmeter.

Breng de tegellijm aan (een tegellijm die geschikt is voor vloerverwarming) met een dikte 
van minimaal 5mm. Zorg ervoor dat u met de lijmspaan de kabel niet beschadigd.

Indien er geen tegelvloer wordt aangebracht maar bijvoorbeeld laminaat, dan dient er ipv. de 
tegellijm een egalinelaag te worden aangebracht. Hierop kan vervolgens de laminaatlaag 
worden aangebracht. De egaline moet geschikt zijn voor vloerverwarming.



e) De temperatuurregelaar mag niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer, gemonteerd worden. Let op dat de sensor in een 
    kunststof pijp gemonteerd dient te worden. Dit ivm. het eventueel vervangen/ uitwisselen van de sensor. Let op: de verschillende
    merken/ types sensoren zijn niet met elkaar uit te wisselen.

f) Het gedeelte van de voelerdraad dat in de vloer komt te liggen, moet (los) in een koperen/ aluminium buis (diameter 15mm) komen
   te liggen, zodat de voelerdraad (indien nodig) vervangen kan worden. Er mag dus geen lijm of cement bij de voelerdraad komen.
   Dus het eind van de koperen pijp van tevoren dichtmaken, en bij buigen van de pijp dit altijd in een ruime bocht doen. De koperen 
   pijp mag verlengd worden met 16mm pvc. De sensordraad moet altijd in een eigen gescheiden pijp lopen, maw. het “koudeind” en 
   de sensordraad mogen niet in dezelfde pijp komen!

g) Er moet een correct werkplan en een werktekening gemaakt worden van de uiteindelijke installatie van de vloerverwarming. Latere
    wijzigingen moeten hierop vermeld worden. Op de werktekening moet in ieder geval vermeld staan: type kabel, lengte kabel, lusaf-
    stand, weerstandwaarde per meter, weerstandwaarde totaal, isolatieweerstand, vermogen (Watt) per meter, totaal vermogen, en 
    de betreffende ruimte(s).

h) Alvorens u de verwarmingsmat afdekt met een egalisatielaag, cement dekvloer, of tegellijm, dient deze eerst doorgemeten te wor-
    den om eventuele fabricage fouten bijtijds te ontdekken. Het doormeten van de kabel doet u met een Ohms meetinstrument waar
    mee u de weerstandswaarde van de kabel meet. Vervolgens dient u met een isolatieweerstandsmeter te bepalen of de isolatie niet 
    is beschadigd.
    Wanneer de waardes overeenkomen met de meegeleverde tabel mag u de kabel en de regelaar aansluiten. Test dmv het inscha-
    kelen van de regelaar of het geheel “aan” en weer “uit” geschakeld kan worden. Als het systeem “aan” staat kunt u dit zien aan de
    schijf van de KWH meter, die dan harder gaat lopen. Zorg ervoor dat de verwarming niet langer dan 30 seconden aan staat.
    
i) De geleverde temperatuurregelaar aansluiten volgens bijgeleverde instructies. De regelaars zijn zelfbewakend en uitgevoerd met
   een vloersensor. Alle temperatuurregelaars hebben een aansluitspanning van 230VAC en kunnen een belasting verdragen van 
   maximaal 3600 Watt, tenzij anders wordt aangegeven. De sensor moet in het hart van het warmteveld gelegd worden en mag niet
   in aanraking komen met de verwarmingskabel.

j) Bij het verwerken van de bouwmaterialen dient men zich op de hoogte te stellen van de verwarmingsvoorschriften. Voor het ver-
   lijmen van de tegels dient men een flexibele lijm te gebruiken, welke geschikt is voor vloerverwarming. Dit geldt ook voor het voeg-
   materiaal. In badkamers adviseren wij u uitsluitend waterdichte lijm-, en voegprodukten te gebruiken zoals Eurocol.

k) Als vloerafwerking geldt als meest geschikt een steenachtige vloer, omdat deze de warmte het best doorgeeft. Als vloerbedekking
   kan het volgende worden toegepast; marmoleum, laminaat, parket en tapijt. Het dient aanbeveling om van tevoren te informeren bij 
   de desbetreffende leverancier of het materiaal geschikt is voor toepassing bij vloerverwarming.

l) Na installatie van de vloerverwarming mag er in de vloer niet meer geboord en gefreesd worden. Hiervan dient u een notitie in de 
   meterkast te hangen met daar op aangegeven welke ruimte het betreft, en de overige informatie verzameld onder punt “g”.

m) De vloerverwarming mag pas 6 weken nadat de tegels zijn gelegd in gebruik genomen worden. Indien u de verwarming eerder
    aanzet loopt u het risico dat de tegels of de voegen gaan scheuren.

n) Wanneer er een storing optreedt in het systeem, schakel dan het systeem uit en neem contact op met uw leverancier.

o) Stel de gewenste temperatuur in, dit is puur gevoelsmatig en verschilt per persoon. Zorg ervoor dat de vloertemperatuur niet hoger
    wordt als 25C.

enkele knip-, en legvoorbeelden



Bepalingen;
Onze algemene leverings- en handelsvoorwaarden, indien gewenst, kunt u bij ons opvragen. het is ook mogelijk om deze te be-
kijken of te downloaden via onze website (www.polarheat.nl)
Indien garantiekaart aanwezig deze volledig invullen en deels retourneren aan Polarheat. Op de garantiekaart staat aangegeven
welk deel geretourneerd dient te worden.

Storingen;
In geval van storingen mbt. de verwarmingskabel(s) en/of de thermostaat verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw 
leverancier. Geef aan bij uw leverancier wat het probleem is. Indien uw leverancier u niet verder kan helpen dan is het mogelijk om
Polarheat in te schakelen.

Kosten;
Wanneer een monteur van Polarheat wordt ingeschakeld door u of uw leverancier (dit dient in samenspraak te gebeuren), dan zijn
de gemaakte kosten voor de opdrachtgever. Dat wil zeggen:
- Indien binnen garantietermijn, zijn de kosten van materialen zoals een nieuwe thermostaat, relais, krimpkous ed. voor rekening  
van Polarheat. Indien de reparatie geschiedt door een monteur van Polarheat zijn reis- en werkuren á € 50,- voor opdrachtgever.
(betaling á contant)
Polarheat keert geen eventuele schadeclaims of vergoedingen uit, doch als een Polarheatmonteur heeft geïnstalleerd is het moge-
lijk na onderzoek.
- Indien buiten garantietermijn, zijn de kosten van materialen zoals een nieuwe thermostaat, relais, krimpkous ed. voor rekening van
de opdrachtgever. De consument ontvangt bij het vervangen van een thermostaat ed. een korting van 10%. Reis- en werkuren zijn 
voor opdrachtgever á € 50,- p/u (betaling á contant).
Polarheat keert geen schadeclaims of vergoedingen uit, doch als een Polarheatmonteur heeft geïnstalleerd is het mogelijk na onder
zoek.

Voor meer informatie; www.polarheat.nl

(plaatsing van de temperatuursensor)


