
               

Leeft u ook nog in 
veronderstelling 

dat vloerwarming 
alleen mogelijk 

is onder tegels of 
natuursteen? Wij 

helpen u graag uit 
de droom. Sterker 

nog: Speedheat 
heeft een complete 

range van producten 
speciaal voor onder 
parket, laminaat en 

zelfs voor onder los 
tapijt, compleet met 
bijpassende isolatie. 

Direct onder de vloerbedekking
Speedheat wordt in tegenstelling tot een buizensysteem niet in maar op de 
afwerkvloer aangebracht, direct onder de vloerbedekking. Energie wordt  
omgezet in warmte en wordt direct afgegeven aan de ruimte. Speedheat wordt  
rechtstreeks op de afwerkvloer aangebracht. Welke vloerbedekking u ook wilt, 
met Speedheat vloerverwarming is het mogelijk! Bijvoorbeeld...

  

Bespaar extra energie met isolatie
Bij woningen die onvoldoende zijn geïsoleerd is het raadzaam om een van de  
dunne isolatielagen te laten aanbrengen. Onze verschillende isolaties zorgen 
naast energiebesparing voor een nog snellere opwarming van de vloer, een 
hoger rendement en meer wooncomfort.  

Type Isolatie Opwarmsnelheid Type Isolatie Opwarmsnelheid

kurk 3 mm 3,5 x sneller klimaboard 10 mm 8 x sneller

kurk 6 mm 5 x sneller klimaboard 20 mm 10 x sneller

Professionele installatie
Speedheat elektrische infrarood vloerverwarming wordt alleen door onze  
gespecialiseerde installateurs aangelegd. De adviseur inventariseert  
uitgebreid uw situatie, uw gebruik en uw wensen voordat hij dit uitwerkt 
in een persoonlijk, afgestemd en professioneel advies. De locatie wordt  
nauwkeurig geïnspecteerd zodat de installatie voor u vlekkeloos wordt  
uitgevoerd.
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Technische
specificaties

Het Speedheat 
verwarmingssysteem 
is slechts 1 mm dun. 

Het wordt bovenop de 
afwerkvloer geïnstalleerd. 

Dit biedt vele voordelen 
zoals een minimale 

opbouwhoogte (2-6 mm), 
zeer snelle opwarmtijd, 
tot 15 keer sneller dan 
watervloerverwarming, 

comfortabele warmte en 
de mogelijkheid om de 

temperatuur per vertrek 
te regelen.  

Hieronder vindt u de belangrijkste specificaties van Speedheat. Heeft u verdere  
technische vragen? Neemt u dan contact op met onze gespecialiseerde  
Speedheat adviseurs!
 
• 100% waterdichte, dubbel geïsoleerde kabel met volledig
   aardscherm.

• Vermogen: 50 W/m² tot 200 W/m² afhankelijk van  
   isolatie, vloerafwerking en toepassing;

• Vermogen: 4 - 8W/m;

• Voltage: 230V AC 50-60Hz;

• Zelfregulerend;

• Verwarmingselement voldoet aan IEC 
(International Electrical Commitee) 
veiligheidsspecificaties; 

• Zeer snelle opwarmtijd afhankelijk 
van de isolatie, vloerafwerking en 
toepassing;

• Eenmaal op temperatuur gebruikt het 
systeem ca. 1/4 van zijn capaciteit om 
de temperatuur te handhaven;

• 10 jaar garantie tegen fabricage fouten

Speedheat wordt door Klimax Manufacturing Ltd. geproduceerd voor Speedheat 
Nederland B.V. Het productieproces voldoet aan de internationale IEC 
veiligheidsstandaarden en ISO 9001:2008 voor kwaliteitscontrole. Speedheat is 
CE gecertificeerd en voldoet aan NEN 1010 van het bouwbesluit. Speedheat is 
opgenomen in de database van Bureau CRG  (voorheen ISSO) wat betekent dat 
het voldoet aan de normen van het Bouwbesluit.
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