Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Ogrzewanie elektryczne powierzchni okładanych
płytkami ceramicznymi i kamieniem naturalnym.

Elementy systemowe do podłóg i ścian

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Schlüter-DITRA-HEAT-E nadaje się idealnie do montażu na podłogach i ścianach jako ogrzewanie ich powierzchni. Poza tym DITRA-HEAT-E
oferuje dalsze funkcje, które są niezastąpione w przypadku wysokiej jakości okładzin z płytek i płyt. Przyczynia się do ochrony konstrukcji
podłogi przed przedostawaniem się do niej wilgoci, zapobiega przenoszeniu się rys z podłoża na posadzkę, bezpośredni rozkład obciążeń i
neutralizujące oddzielenie gwarantują długotrwałą przyjemność w korzystania z posadzki i okładzin ściennych.

Na podłodze i na ścianie
Ceramika i kamień naturalny są – ze względu na ich właściwości magazynowania w sobie i równomiernego oddawania ciepła – nie tylko
idealnym materiałem do systemów ogrzewania podłogi, ale także do zastosowania ich na ścianach. Z tego powodu opracowaliśmy konsekwentnie ten innowacyjny system Schlüter-DITRA-HEAT-E do wykonywania ogrzewanych powierzchni posadzek i ścian.

Argumenty, które przekonują:
przyjemne ciepło w krótkim czasie
3
ogrzewane obszary daje się ustalać
3
indywidualnie do potrzeb
idealne do renowacji dzięki niewielkiej
3
grubości warstw konstrukcji

oddzielenie dzięki sprawdzonej
3
technologii DITRA
ciepłe posadzki także na krytycznych
3
podłożach
sprawdzone elementy systemowe
3
do stosowania jako pełnowartościowy
3
system grzewczy
Teraz jeszcze szybciej –
ciepłe
stopy dzięki
Teraz jeszcze
szybciej ciepłe
®
Schlüter
-DITRA-HEAT-DUO
stopy – z nowymi praktycznymi
zestawami
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO

W nowej wersji produktu zastosowana jest innowacyjny
włóknina, która powoduje szybsze i bardziej skuteczne nagrzewanie się powierzchni podłogi. Nie powoduje to większego zużycia energii. Więcej na ten temat od strony 6.
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Zastosowania na podłodze

Zastosowania na ścianie:

y Ogrzewanie powierzchni posadzek z płytek w pokoju
dziennym lub łazience jako uzupełnienie podstawowego
systemu ogrzewania domu (obszary do chodzenia bosymi
stopami)
y Budynku o bardzo niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło
(np. domy pasywne) jako ogrzewanie rezerwowe
y Tymczasowe ogrzewanie budynków, które używane są
jedynie sporadycznie, np. domków letniskowych
y Do stosowania jako pełnowartościowy system grzewczy w
połączeniu z odpowiednim regulatorem.

y Celowe ogrzewanie fragmentu ściany, np. w celu
suszenia ręczników.
y Zapobiegawcze podgrzewanie wewnętrznych powierzchni
ścian zewnętrznych w celu zapobiegania występowania
pleśni, na przykład w obszarze pryszniców
y Stworzenie stref dobrego samopoczucia w obszarach
relaksu, kącikach jadalnych, przy biurkach lub siedziskach
y Do stosowania jako pełnowartościowy system grzewczy w
połączeniu z odpowiednim regulatorem.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
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a) Oddzielenie
Schlüter-DITRA-HEAT oddziela okładzinę od
podłoża, neutralizuje naprężenia i przykrywa
rysy z podłoża.

b) Uszczelnienie
Przy odpowiednim zastosowaniu DITRAHEAT i okładziny ceramicznej można wykonać sprawdzone uszczelnienie zespolone.

c) Rozkład obciążeń
Schlüter-DITRA-HEAT przenosi bezpośrednio obciążenia użytkowe na podłoże. Położone na niej okładziny ceramiczne przenoszą odpowiednio wysokie obciążenia.

d) Trwałe zespolenie
Schlüter-DITRA-HEAT poprzez odpowiednią
włókninę na jej spodzie, zakotwiona zostaje
w zaprawie cienkowarstwowej i trwale zespojona z podłożem. Jej górna powierzchnia poprzez strukturę wytłoczeń również
zostaje zespojona z zaprawą cienkowarstwową. Dlatego matę można wbudowywać zarówno w podłogi jak i na ściany.

e) Termiczna przegroda
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO dzięki spodniej
2 mm włókninie powoduje szybkie nagrzewanie warstwy wierzchniej.

f) Izolacja akustyczna
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO dzięki spodniej
2 mm włókninie, skutecznie tłumi hałas.
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Elektryczne ogrzewanie powierzchni podłogowych
Schlüter-DITRA-HEAT-E jest systemem do elektrycznego ogrzewania podłóg, tworzącym wspaniale ciepłe posadzki. Kable grzewcze
DITRA-HEAT-E układa się w macie oddzielającej w miejscach, gdzie docelowo zamierza się ogrzewać powierzchnie podłogi. Stosując
DITRA-HEAT-E wraz z regulatorem temperatury uzyskujemy precyzyjne nagrzewanie podłogi wszędzie tam, gdzie to zaplanowaliśmy. W razie
potrzeby system stosować można jako podstawowe ogrzewanie pomieszczeń.

Elektryczne ogrzewanie powierzchni ścian
wykonanych z płytek lub kamienia naturalnego
W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów, które wykonywane są z prefabrykowanych,
klejonych mat grzewczych, kable grzewcze Schlüter-DITRA-HEAT-E układane są w macie
oddzielającej. Oferuje to wielkie możliwości przy definiowaniu ogrzewanych powierzchni. Ponieważ Schlüter-DITRA-HEAT ma właściwości przykrywania rys, system ten można stosować także na krytycznych podłożach, jak konstrukcje drewniane, świeże jastrychy itp. bez
ryzyka szkód na powierzchni płytek lub uszkodzenia kabli grzewczych. Oczywiste jest, że
stosowanie sprawdzonej technologii Schlüter-DITRA zapobiega szkodom posadzki powodowanym przez szybkie zmiany temperatur.
Bardzo niewielka grubość konstrukcji systemu (Mata oddzielająca włącznie z kablem grzewczym od 5,5 mm) DITRA-HEAT-E nadaje się świetnie do zabudowy w istniejących pomieszczeniach. Jest ona więc idealnym rozwiązaniem w przypadku remontów lub renowacji. Wymienić należy jeszcze jedną zaletę: ponieważ kable grzewcze osadzone są bezpośrednio w
kleju do płytek w macie oddzielającej, leżąc bezpośrednio pod posadzką z płytek, umożliwiają bardzo wydajny transport ciepła do pomieszczenia.
Niewielkie koszty inwestycji i koszty dodatkowe sprawiają, że elektryczne ogrzewanie powierzchni podłogi jest rozwiązaniem ekonomicznym.

Układanie na podłodze
Na podłodze ułożyć kabel grzewczy
Schlüter-DITRA-HEAT-E zachowując odstęp 3 wytłoczeń. W ten sposób uzyskuje
się przekaz ciepła rzędu 136 W/m². Jeżeli
prefabrykowane zestawy okażą się niewystarczające w danej sytuacji, można w
każdej chwili uzupełnić je o maty lub role i
kable grzewcze o odpowiedniej, wymaganej
długości, lub indywidualnie skonfigurować
wyposażenie dla danego obiektu.
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136 W / m2

Ciepło ze ścian
Schlüter-DITRA-HEAT-E jest innowacyjnym rozwiązaniem elektrycznego ogrzewania okładzin ściennych z ceramiki i kamienia naturalnego.
Przez ułożenie kabli grzewczych DITRA-HEAT-E w macie oddzielającej uzyskuje się docelowe obszary komfortu cieplnego na ścianach, które
w łagodny sposób promieniują ciepłem. Temperatury i czasy grzania regulowane są w indywidualny i energooszczędny sposób za pomocą
systemowego regulatora temperatury.

Zamierzone ogrzewanie powierzchni ścian
Zawadzające grzejniki to przeszłość. Dziś przyjemne ciepło w łazienkach może pochodzić ze
ściany. Eleganckie okładziny z płytek – precyzyjnie sterowane czasowo – ogrzewają ręczniki,
lub powierzchnie ścian pryszniców położonych przy ścianach zewnętrznych, gdzie mogłoby
dochodzić do powstawania pleśni. W małych łazienkach Schlüter-DITRA-HEAT-E może być
użyta jako jedyne źródło ciepła.
Stosowanie DITRA-HEAT-E ogranicza się nie tylko do łazienek. Także w pokojach mieszkalnych, jadalniach czy biurach ogrzewanie ścian ma swój istotny wkład w zdrowy i przyjemny
klimat pomieszczenia.

Układanie na ścianie
W obszarze ścian można układać kabel
grzewczy
Schlüter-DITRA-HEAT-E
opcjonalnie co 2 lub 3 wytłoczenia. Tak
więc można osiągnąć moc cieplną 200 lub
136 Watt/m2. Jeżeli prefabrykowane zestawy okażą się niewystarczające w danym
przypadku, można w każdej chwili uzupełnić
je o maty lub role i kable grzewcze o odpowiedniej, wymaganej długości, lub indywidualnie skonfigurować wyposażenie dla
danego obiektu.

200 W / m2

136 W / m2

5

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO jest udoskonaleniem elektrycznego ogrzewania okładzin. Przez zintegrowanie 2 milimetrowej grubości,
wzmocnionej włókniny od spodu maty możliwe jest maksymalne obniżenie promieniowania cieplnego do podłoża.
Bariera termiczna na dolnej stronie maty przyczynia się wyraźnie do szybszego nagrzewania posadzki przy stałym niskim poziomie dopływu
energii i jednocześnie zapewnia wyraźne tłumienie akustyczne odgłosu kroków.

Szybkie nagrzewanie – tłumienie odgłosu kroków
Jeżeli poszukujemy systemu, który w krótkim czasie i na czas ma dostarczać ciepło, nowa
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO jest rozwiązaniem. Na przykład w domowej łazience, która
używana jest rano tylko przez 1-2 godziny, potrzebny jest szczególnie szybko reagujący system grzewczy o wysokiej wydajności. W takim przypadku w określonych miejscach – na
przykład przed umywalką – potrzebne jest ciepło w krótkim czasie.

Termiczna przegroda

Izolacja akustyczna

Dwumilimetrowej grubości specjalna włóknina pełniąca funkcję termicznej bariery, sprawia,
że większość energii cieplnej (ponad 80%) przenoszona zostaje w trakcie ogrzewania bezpośrednio na powierzchnię posadzki. Dzięki temu odczuwalne ogrzewanie powierzchni posadzki pojawia się znacznie szybciej i jest bardziej energooszczędne.
Bariera termiczna w formie zintegrowanej włókniny układana jest za jednym razem z matą
DITRA-HEAT-DUO i oprócz sprawdzonych funkcji technologii DITRA, jak wyrównanie ciśnienia
pary wodnej i uszczelnienia (zgodnie z abP) zapewnia dodatkowo akustyczne tłumienie odgłosu kroków. Ze względu na bardzo dobre właściwości wytrzymałości na rozciąganie przyczepne DITRA-HEAT-DUO nadaje się także doskonale do instalacji na powierzchniach ścian.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Szybkie ciepło we właściwym czasie we właściwym miejscu

Przez to DITRA-HEAT-E-DUO jest nawet
szybsza niż konwencjonalne systemy o
wyższej wydajności grzewczej.
W dotychczasowych systemach 50% ciepła
promieniowane jest w kierunku zimnego jastrychu i oddawane jest ono w niekontrolowany sposób i z opóźnieniem czasowym do
pomieszczenia. DITRA-HEAT-E-DUO promieniuje ponad 80% ciepła bezpośrednio
w górę do posadzki i tylko 20% w kierunku
jastrychu.
Ponieważ włóknina blokuje także przepływ
ciepła z podłoża w górę, system ten nadaje się
w mniejszym stopniu do stosowania przy konwencjonalnych ogrzewaniach podłogowych
lub ceramicznej posadzce klimatyzowanej
Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Test nagrzewania*
30
29
28

Temperatura °C

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO z wbudowaną barierą termiczną sprawia, że ciepło z
przewodów grzewczych w trakcie nagrzewania nie przedostaje się w dół do jastrychu, lecz oddawane jest bezpośrednio do
powierzchni posadzki.
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Czas nagrzewania w minutach
Schlüter®-DITRA-HEAT-E (136 W)
Konwencjonalna mata grzewcza (200 W)

• Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO (136 W)

Zachowanie grzewcze w fazie początkowej*
68 Watt

110 Watt

68 Watt

26 Watt

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
z termiczną barierą

*przeprowadzono każdorazowo na nieogrzewanej konstrukcji jastrychu

Kiedy sensowny jest dany system?
Schlüter ®-DITRA-HEAT-E
na konwencjonalnym ogrzewaniu podłogowym
na ceramicznej posadzce klimatyzowanej
do konstrukcji drewnianej
na nieogrzewanym jastrychu
na nośnym istniejącym podłożu (nieogrzewanym)

•
•
•

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO

•
•
•
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Schlüter®-DITRA-HEAT-PS
Jeżeli mamy doczynienia z odpowiednimi podłożami, samoprzylepna wersja jest szczególnie prostą, oszczędzającą czas i materiały alternatywą do klasycznej DITRA-HEAT. Przy obróbce nowej DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) wyeliminowane zostało układanie warstwy kleju pod
matą, ponieważ produkt wyposażony jest w samoprzylepną włókninę nośną. W ten sposób obróbka jest dziecinnie łatwa i oszczędza w
znacznym zakresie zużycie materiału i czas montażu. Pozostałe funkcje sprawdzonej DITRA-HEAT pozostają bez zmian.

Argumenty, które przekonują:
Samoprzylepna włóknina nośna
3
Łatwe i szybkie układanie
3
W czasie montażu daje się łatwo
3
korygować
Oszczędność czasu i materiału
3
Po ułożeniu można od razu po
3
niej chodzić
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Oddziela okładzinę od podłoża
3
Łatwe układanie systemowych
3
przewodów grzewczych
Do wyboru DITRA-HEAT-DUO-PS
3
z dodatkową izolacją akustyczną
i szybkim efektem nagrzewania

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E

DITRA-HEAT szybko układana dzięki technologii Peel & Stick

ŁATWO
Zdjąć folię ochronną i przykleić (w trakcie
obróbki istnieje możliwość nowego pozycjonowanie do momentu przyciśnięcia)

SA

Odpada mieszanie i rozkładanie kleju do
płytek, po ułożeniu można od razu po niej
chodzić

MO

PE

PRZYLEP
NE

SZYBKO

EL & STICK

CZYSTO
Eliminuje się zabrudzenia w czasie rozrabiania i nanoszenie kleju do płytek; nie
trzeba czyścić kielni, wiader i narzędzi
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Zalety Schlüter®-DITRA-HEAT-E:
Przyjemny mikroklimat pomieszczeń, nadaje się
także dla alergików
Pomieszczenie ogrzewane jest przez delikatne ciepło promieniowania, przy jednoczesnym
zachowaniu naturalnej wilgotności powietrza, dzięki czemu nie dochodzi do wywołującej
alergie cyrkulacji substancji w pomieszczeniu. W ten sposób powstaje przyjemny i zdrowy
mikroklimat we wnętrzach.

Dający się dokładnie regulować
W każdym pomieszczeniu daję się łatwo i precyzyjnie w danym momencie ustawić pożądaną komfortową temperaturę powierzchni podłogi. Nowa generacja regulatorów SchlüterSystems pozwala także na sterowanie temperaturą w pomieszczeniu. Teraz także przez sterowanie głosem poprzez urządzenie Smart-Home z Amazon Alexa lub Google Assistant.
Dzięki aplikacji Schlüter-HEAT-CONTROL nawet ze smartfonem lub tabletem.

Pełnowartościowy system grzewczy
Do stosowania jako pełnowartościowy system grzewczy w połączeniu z odpowiednim
regulatorem.

Ekonomiczny
Rozwiązanie jest opłacalne, kiedy liczą się koszty zakupu, instalacji, eksploatacji i i konserwacji. Wraz z Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO możliwe są oszczędności energii do 80%.

Długotrwały i nie wymagający przeglądów
Nie występuje zużywanie się części, dlatego też system ten nie wymaga praktycznie przeglądów. I tym samym charakteryzuje się długotrwałą niezawodnością.

Łatwy montaż na istniejących podłogach
Szybka instalacja. Niewielka grubość warstw konstrukcyjnych (Mata oddzielająca włącznie
z kablem grzewczym od 5,5 mm).

Łatwe do ułożenia
Przewody grzewcze układa się bezpośrednio w macie oddzielającej i bezpośrednio na tej
warstwie układa się płytki metodą cienkowarstwową. Nie jest wymagane pracochłonne
szpachlowanie nieogrzewanych powierzchni – jak w przypadku mat grzewczych.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Bezpieczny montaż

Odpowiednim osobno dostępnym urządzeniem do testowania przewodów Schlüter®
DITRA-HEAT-E-CT
w trakcie całej fazy montażowej
sprawdza się opór przewodów grzewDie Vorteile von Schlüter
-DITRA-HEAT-E:
Verlegebeispiele
czych. W przypadku awarii wykonawca ostrzegany
zostaje
sygnałem akustycznym.
Gästebad 2 x 2,5 m

-HEAT-E
entemperierung für Fliesen

Angenehmes Raumklima

durch milde Strahlungswärme und Beibehaltung
der natürlichen Luftfeuchtigkeit eines Raumes.

Szybkie nagrzewanie

Genau steuerbar

Die Wohlfühltemperatur lässt sich dank digitaler
Fußbodentemperaturregler
in jedem
Raum komElektryczne kable
grzewcze
ogrzewają powierzchnie z ceramiki lub kamienia naturalnego
fortabel und zeitgenau einstellen. Mit der neuen
®
-DITRA-HEAT
ist
Reglergeneration
von Schlüter niż
znacznie szybciej,
na przykład
w przypadku systemów ogrzewań wodnych. W szczeauch die Steuerung der Raumtemperatur möglich.
®
gólności Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO Schlüter
ogrzewa
powierzchnie podłogi w możliwie krótkim
-DITRA-HEAT-E-S1

Kostengünstig
czasie do żądanej temperatury.
in Anschaffung, Installation, Wartung und Betrieb.

Badezimmer 2 x 4 m
Zapobiega tworzeniu się
pleśni

Es tritt kein Verschleiß auf, das System ist praktisch
wartungsfrei. Und verfügt daher über eine lange
Nutzungsdauer.
Ogrzewanie i szybkie schnięcie

wewnętrznych powierzchni ścian zewnętrznych, na przykład

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

Einfach zu verlegen

Niewidoczny

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

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

Praktische
Komplett-Sets
Estetyczna
ceramika lub elegancki kamień szlachetny zamiast zawadzających grzejników.
Für die gängigen Raumsituationen bietet SchlüterSystems praktische Sets an, in denen alle
Systemkomponenten vorkonfektioniert sind.

ons- und Nebenkosten ist eine elektrische BodenPreis-werte“ Angelegenheit.

Badezimmer

Für Allergiker geeignet

den:

Der Raum wird durch milde Strahlungswärme aufgeheizt, sodass keine allergieauslösenden Stoffe
aufgewirbelt werden.

Sprawdzone elementy systemowe

iesenfußböden in Wohnzimmer und Bad als
llwertigen Heizungssystem (Barfußbereiche)

gem Heizenergiebedarf
ser) als Reserveheizung

stem (abhängig vom Wärmebedarf) in
rs mit aktiver Raumtemperatur-Funktion

5 m² entkoppelte Bodenfläche, 3,8 m² beheizte Fläche
vor dem Waschtisch und der Toilette.

Langlebig und wartungsfrei

steme, die mit vorgeklebten Heizmatten arbeiten,
HEAT-E Heizkabel in einer Entkopplungsmatte vere Freiheit bei der Definition der zu temperierenden
brückende Eigenschaft der DITRA-HEAT können
ie Holzkonstruktionen, frische Estriche etc. belegt
am Fliesenbelag oder an den Heizleitungen zu beändlich verhindert die Verwendung der bewährten
auch Schäden im Belag durch schnellen Tempeem niedrige Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl.
ch Schlüter®-DITRA-HEAT-E leicht nachrüsten. Es
d Renovierung. Und noch ein Vorteil: Da die Heizin die Entkopplungsmatte eingebettet sind, liegen
senbelag, sodass die Wärme effizient ankommt.

eheizen von Gebäuden, die nur gelegentlich
Wochenendhäuser
REG.-Nr.

Installation

REG.-Nr. 8670

8883

Geprüfte Systemkomponenten

Schlüter-DITRA-HEAT/-DITRA-HEAT-DUO jako oddzielenie i uszczelnienie zespolone oraz

Schlüter®-DITRA-HEAT Entkopplung und Verbundabdichtung
mit abP kabel
(allgemeines
bauaufsichtlisprawdzony
grzewczy
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK VDE. Zastosowanie Schlüter-DITRAches Prüfzeugnis) und Schlüter®-DITRA-HEATHEAT
połączeniu
z kablem
grzewczym jako ogrzewanie
podłogi/ściany dopuszczone jest tylko
E-HK
VDE wgeprüftes
Heizkabel.
Der Einsatz
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
von Schlüter®-DITRA-HEAT in Verbindung mit
wewnątrz
pomieszczeń.
3,2 m² entkoppelte Wandfläche,
Heizkabeln
als Boden-/Wandtemperierung
ist nur
für den Innenbereich zulässig.
2,6 m2 beheizte Fläche.

Praktyczne kompletne zestawy

Do typowych pomieszczeń Schlüter-Systems oferuje praktyczne gotowe zestawy, w których
zawarte są odpowiednie komponenty systemowe.

Idealny do stosowania w połączeniu z ceramiczną
posadzką klimatyzowaną
Niezależnie czy w łazience, pokoju mieszkalnym czy biurze: dzięki produktom systemowym SchlüterDITRA-HEAT-E poszerzyć można możliwości systemów ogrzewań podłogowych SchlüterBEKOTEC-THERM. Ogromny plus: nie tylko ŁATWA instalacja, ale także SZYBKIE przytulne ciepło.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter-DITRA-HEAT jest matą polipropylenową z podciętymi wypukłościami, która
od spodu pokryta jest włókniną nośną. Jest
ona uniwersalnym podłożem pod płytki i
spełnia funkcje oddzielenia, uszczelnienia
zespolonego i wyrównania ciśnienia pary
wodnej oraz nadaje się do montażu w niej
systemowych przewodów grzewczych do
ogrzewania podłogowych i ściennych powierzchni.
(Opis techniczny produktu 6.4)

5,5 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Schlüter®-DITRA-HEAT

polipropylen w matach

polipropylen w rolkach

L x B = m²

nr art.

PL =
szt.

0,8 x 0,98 = 0,78

DH5 MA

100

L x B = m²

nr art.

PL =
rolka

12,76 x 0,98 = 12,5

DH5 12M

6

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO jest matą polipropylenową z podciętymi wypukłościami,
która od spodu pokryta jest dwumilimetrowej grubości specjalną włókniną nośną.
Jest ona uniwersalnym podłożem pod posadzki z płytek, pełniącym funkcję uszczelnienia zespolonego, oddzielenia i warstwy
wyrównującej ciśnienie pary wodnej. Może
ona służyć jako systemowe rozwiązanie do
układania przewodów grzewczych w ogrzewanych powierzchniach posadzek i ścian.
Specjalna włóknina nośna tłumi dodatkowo
odgłosy kroków i przyspiesza proces ogrzewania posadzek i okładzin ściennych.
(Opis techniczny produktu 6.4)
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5,5 mm
2 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

polipropylen w matach

polipropylen w rolkach

L x B = m²

nr art.

PL =
szt.

0,8 x 0,98 = 0,78

DH D 8 MA

100

L x B = m²

nr art.

PL =
rolka

10,20 x 0,98 = 10,0

DH D 810 M

6

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter ®-DITRA-HEAT-PS

SA

MO

PRZYLEP

NE

Schlüter-DITRA-HEAT-PS jest matą polipropylenową z siatką podciętych wypukłości,
która od spodu pokryta jest samoprzylepną
włókniną nośną. Po ściągnięciu folii ochronnej DITRA-HEAT-PS układać można na odpowiednich podłożach bez stosowania kleju
do płytek. Mata jest wodoszczelna i służy
do ułożenia na niej przewodów grzewczych,
będąc jednocześnie warstwą oddzielającą i
wyrównującą ciśnienie pary wodnej.
(Opis techniczny produktu 6.5)

5,5 mm

PE

Schlüter ®-DITRA-HEAT-MA-PS

Schlüter ®-DITRA-HEAT-PS

samoprzylepny polipropylen w matac

samoprzylepny polipropylen w rolkach

L x B = m²

0,8 x 0,98 = 0,78

EL & STICK

nr art.

PL =
szt.

L x B = m²

nr art.

PL =
rolka

DH PS 5 MA

100

12,76 x 0,98 = 12,5

DH PS 512 M

6

5,5 mm
2,1 mm

 chlüter-DITRA-HEAT-E-R3 jest regulatoS
rem temperatury z ekranem dotykowym
3,5" (8,9 cm) do sterowanej czasowo regulacji elektrycznie ogrzewanych posadzek
i okładzin ściennych z Schlüter-DITRAHEAT-E. Urządzenie stosować można - w
zależności od potrzeb - do regulacji temperatury posadzki lub okładziny albo do regulacji temperatury pomieszczenia. W zestawie dostępny jest czujnik zapasowy.
(Opis techniczny produktu 6.4)

PE

PRZYLEP

EL & STICK

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS

Schlüter ®-DITRA-HEAT-DUO-PS

samoprzylepny polipropylen w matach z 2 mm
włókniną o właściwościach termoizolacyjnych

samoprzylepny polipropylen w rolkach z 2 mm
włókniną o właściwościach termoizolacyjnych

L x B = m²

0,8 x 0,98 = 0,78

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

MO

NE

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS jest matą
polipropylenową z siatką podciętych wypukłości, która od spodu pokryta jest 2 mm
samoprzylepną i izolującą akustycznie włókniną nośną. Po ściągnięciu folii ochronnej
DITRA-HEAT-DUO-PS układać można na
odpowiednich podłożach bez stosowania
kleju do płytek. Mata jest wodoszczelna i
służy do ułożenia na niej przewodów grzewczych, będąc jednocześnie warstwą oddzielającą i wyrównującą ciśnienie pary wodnej.
Specjalna włóknina redukuje nie tylko odgłosy kroków o do 14 dB, ale powoduje szybsze nagrzewanie posadzki.
(Opis techniczny produktu 6.5)

SA

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

nr art.

PL =
szt.

L x B = m²

nr art.

PL =
rolka

DH D PS 8 MA

100

10,2 x 0,98 = 10

DH D PS 810 M

6

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-R3
Regulator temperatury z ekranem dotykowym
(230 V) z dwoma czujnikami
nr art.

P=
kpl.

DH E RT 3 / BW

10



Wskazówka: Przy układaniu zdalnego
czujnika bezpośrednio w macie oddzielającej Schlüter-DITRA-HEAT należy zainstalować tam także znajdujący się w zestawie
czujnik zapasowy.
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Schlüter ®-DITRA-HEAT-E

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-R6

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 jest nadającym
się do wielostronnych zastosowań, inteligentnym zespolonym regulatorem do sterowania
elektrycznych ogrzewań podłogi i ścian z
Schlüter-DITRA-HEAT-E. Obsługa odbywa
się manualnie przez 2” (5,1 cm) ekran dotykowy, sterowany bezprzewodowo przez
WiFi w połączeniu z aplikacją Schlüter-HEATCONTROL (dla smartfonów iOS- i Android i tabletów) lub przez sterowanie głosem
przez urzędzanie Smart-Homse z Amazon
Alexa lub Google Assistant. Niezależnie od
wybranego rodzaju pracy, regulator temperatury może być zaprogramowany tak, żeby
temperatura powierzchni okładziny podłogi
lub ściany wzgl. temperatura powietrza w

pomieszczeniu ustawiane były czasowo. Do
zestawu należy czujnik rezerwowy.
(Opis techniczny produktu 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

 chlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
S
jest
regulatorem temperatury do programowanego czasowo ogrzewania wykładzin podłogowych i ściennych ze SchlüterDITRA-HEAT-E. Obsługiwany jest on za
pomocą ekranu dotykowego 2“ (5,1 cm)
lub smartfona/tabletu z bezpłatną aplikacją Schlüter-HEAT-CONTROL poprzez sieć
WiFi. Urządzenie może być stosowane albo
wyłącznie do regulacji temperatury okładzi-

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-R
 chlüter-DITRA-HEAT-E-R jest regulatorem
S
temperatury z ekranem dotykowym 2” (5,1 cm)
do sterowanej czasem regulacji elektrycznie
ogrzewanych posadzek i okładzin ściennych z
Schlüter-DITRA-HEAT-E. Urządzenie stosować
można - w zależności od potrzeb - do regulacji
temperatury posadzki lub okładziny albo do regulacji temperatury pomieszczenia. W zestawie
dostępny jest czujnik zapasowy.
(Opis techniczny produktu 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4
chlüter-DITRA-HEAT-E-R4 jest analogoS
wym regulatorem temperatury do elektrycznego ustawiania temperatury ogrzewanych
posadzek i okładzin ściennych z SchlüterDITRA-HEAT-E. Przyjazny w obsłudze regulator posiada włącznik i wyłącznik oraz tarcze do ustawiania pożądanej temperatury.
W zestawie znajduje się zapasowy czujnik.
(Opis techniczny produktu 6.4)
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regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym (230 V) z dwoma czujnikami, funkcją Wifi i
funkcją sterowania głosem
nr art.

P=
kpl.

DH E RT 6 / BW

10

Wi-Fi

Wskazówka: W przypadku układania
zdalnych czujników bezpośrednio w macie
oddzielającej Schlüter-DITRA-HEAT należy
również zainstalować czujnik rezerwowy zamieszczony w zestawie.

regulator temperatury z ekranem dotykowym (230V) z
dwoma czujnikami zdalnego sterowania i funkcją WiFi
nr art.

P=
kpl.

DH E RT 5 / BW

10

ny albo do regulacji uwzględniającej temperatury pomieszczenia. Dostawa obejmuje
czujnik rezerwowy.
(Opis techniczny produktu 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
regulator temperatury z wyświetlaczem
dotykowym (230 V) z dwoma czujnikami
nr art.

P=
kpl.

DH E RT2 / BW

10

Wskazówka: Przy układaniu zdalnego czujnika
bezpośrednio w macie oddzielającej SchlüterDITRA-HEAT należy zainstalować tam także
znajdujący się w zestawie czujnik zapasowy.

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-R4
Regulator temperatury (230 V) Włącznik i wyłącznik z dwoma czujnikami zdalnymi
nr art.

P=
kpl.

DH E RT 4 / BW

10

Wskazówka: Przy układaniu zdalnego czujnika
bezpośrednio w macie oddzielającej SchlüterDITRA-HEAT należy zainstalować tam także
znajdujący się w zestawie czujnik zapasowy.

Wi-Fi

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT jest urządzeniem testującym do pomiaru i sprawdzania
oporu elektrycznego przewodu grzewczego
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK oraz zdalnych
czujników dołączonych do regulatorów
Schlüter-DITRA-HEAT-E.
(Opis techniczny produktu 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Urządzenie do testowania przewodów

DH E CT

10

* Można stosować jedynie w obszarze ścian!

przewód grzewczy do konstrukcji cienkowarstwowych

	

	

L=m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

przewód grzewczy do konstrukcji
cienkowarstwowych

P=
kpl.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK jest elektrycznym przewodem grzewczym z jednostronnym przyłączeniem do układania w macie
oddzielającej Schlüter-DITRA-HEAT.
(Opis techniczny produktu 6.4)

REG.-Nr. 8883

nr art.

	

	

4,00
6,76
12,07	
17,66	
23,77	
29,87	
35,97	
41,56	
47,67	
53,77	
59,87	
71,57	
83,77	
95,47	
107,67	
136,16
164,07
192,27
216,27
244,37

ogrzana
powierzchnia w
136 W/m²

ogrzana
powierzchnia w
200 W/m² *

Wat

nr art.

P = szt.

0,4
0,6
1,1
1,6
2,2
2,7
3,3
3,8
4,4
5,0
5,5
6,6
7,7
8,8
10,0
12,7
15,0
17,7
20,0
22,7

0,25
0,43
0,7
1,0
1,5
1,8
2,2
2,6
2,9
3,3
3,7
4,4
5,1
5,9
6,6
8,4
10,0
11,8
13,2
15,1

50
85
150
225
300
375
450
525
600
675
750
900
1050
1200
1350
1700
2050
2400
2700
3050

DH E HK 4
DH E HK 6
DH E HK 12
DH E HK 17
DH E HK 23
DH E HK 29
DH E HK 35
DH E HK 41
DH E HK 47
DH E HK 53
DH E HK 59
DH E HK 71
DH E HK 83
DH E HK 95
DH E HK 107
DH E HK 136
DH E HK 164
DH E HK 192
DH E HK 216
DH E HK 244

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Wskazówka: Skracanie kabli grzewczych jest niedozwolone. Przy doborze kabli grzewczych należy zwrócić uwagę, że podana w tabeli
ogrzewana powierzchnia w m² nie odpowiada wielkości pomieszczenia. W celu ustalenia ogrzewanej powierzchni należy odjąć od powierzchni
pomieszczenia nie ogrzewane obszary, np. strefy brzegowe lub miejsca pod meblami.
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Schlüter ®-DITRA-HEAT-E

Kompletne zestawy Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Do typowych wielkości pomieszczeń oferowane są praktyczne kompletne zestawy do elektrycznego ogrzewania powierzchni podłóg i ścian.
Składają się one z następujących elementów:
y maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-MA
y przewody grzewcze Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
y regulator temperatury Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub alternatywnie -DITRA-HEAT-E-R-WIFI (prosimy zwrócić uwagę na inny nr artykułu)
W zestawach tych znajduje się komplet elementów do podłogowego systemu ogrzewania. Pozostaje tylko zaopatrzyć się w płytki i klej.

Zestawy do powierzchni podłóg i ścian:
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1 zawiera:
y 7 szt. mat oddzielających DITRA-HEAT-MA
na 5,4 m² powierzchni podstawowej
y przewód grzewczy
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
na 3,8 m² powierzchni ogrzewanej
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

+
=

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S2 zawiera:
y 10 szt. mat oddzielających DITRA-HEAT-MA
na 7,8 m² powierzchni podstawowej
y przewód grzewczy
Schlüter-DITRA-HEAT-HK
na 5,5 m² powierzchni ogrzewanej
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

+
Wi-Fi

lub

Schlüter -DITRA-HEAT-E-S3
®

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S3 zawiera:
y 4 szt. mat oddzielających DITRA-HEAT-MA
na 3,1 m² powierzchni podstawowej
y przewód grzewczy
Schlüter-DITRA-HEAT-HK na 2,2 m²
powierzchni ogrzewanej
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m
16

* Układanie co trzecia wypukłość

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3
kompletny zestaw
oddzielona
powierzchnia w m²

Ogrzewana
powierzchnia w m²
136 W/m² *

nr art.

5,4
 ,8
7
3,1

3,8
5,5
2,2

DH S1
DH S2
DH S3

P = kpl.

nr art.
Wi-Fi

DH RT5 S1
DH RT5 S2
DH RT5 S3

4
4
9

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E

Zestawy do przykładowych powierzchni ścian:
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1 zawiera:
y 4 szt. Schlüter-DITRA-HEAT MA maty
oddzielające do powierzchni 3,1 m²
y kable grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 2,6 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

+


=

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS2 zawiera:
y 3 szt. Schlüter-DITRA-HEAT-MA maty
oddzielające do powierzchni 2,3 m²
y kable grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E- HK do 1,8 m²
ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

+
Wi-Fi

lub

* Układanie co druga wypukłość

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2
kompletny system do ścian
powierzchnia maty
oddzielającej w m2

Ogrzewana
powierzchnia w m²
200 W/m² *

nr art.

3,1
2,3

2,6
1,8

DH WS1
DH WS2

nr art.

P = kpl.
Wi-Fi

DH RT5 WS1
DH RT5 WS2

9
9
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Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-DUO

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-DUO Zestawy do powierzchni podłóg i ścian
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S są kompletnymi zestawami do elektrycznego ogrzewania podłóg i okładzin ściennych. Składają się one z
następujących elementów:
y Maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
y Przewody grzewcze Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
y regulator temperatury Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub alternatywnie -DITRA-HEAT-E-R-WIFI (prosimy zwrócić uwagę na inny nr artykułu)
Dzięki specjalnej włókninie nośnej mata oddzielająca oprócz ochrony akustycznej (redukcji odgłosu kroków) przyczynia się do szybszej reakcji
ogrzewania. W razie potrzeby oddzieloną powierzchnię można poszerzyć przez dodatkowe maty DITRA-HEAT-DUO.

lub
Wi-Fi

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S1 zawiera:
y 2 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 1,5 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 1,1 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S2 zawiera:
y 3 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 2,3 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 1,6 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S3 zawiera:
y 4 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 3,1 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 2,2 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S4 zawiera:
y 5 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 3,9 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 2,7 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S5 zawiera:
y 6 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 4,7 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 3,3 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S6 zawiera:
y 7 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 5,4 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 3,8 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

18

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-DUO

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S7 zawiera:
y 8 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 6,2 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 4,4 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S8 zawiera:
y 9 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 7,0 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 5,0 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S9 zawiera:
y 10 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 7,8 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 5,5 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-DUO-S
Kompletny system do podłóg i ścian
oddzielona powierzchnia w m²

ogrzewana powierzchnia w m²
136 W/m2*

nr art.

1,1
1,6
2,2
2,7
3,3
3,8
4,4
5,0
5,5

DH D S1
DH D S2
DH D S3
DH D S4
DH D S5
DH D S6
DH D S7
DH D S8
DH D S9

1,5
2,3
3,1
3,9
4,7
5,4
6,2
7,0
7,8

P = kpl.

nr art.
Wi-Fi

DH D RT5 S1
DH D RT5 S2
DH D RT5 S3
DH D RT5 S4
DH D RT5 S5
DH D RT5 S6
DH D RT5 S7
DH D RT5 S8
DH D RT5 S9

9
9
9
8
8
5
5
4
4
* Układanie co trzecia wypukłość

Schlüter -DITRA-HEAT-E-DUO-S10

Schlüter -DITRA-HEAT-E-DUO-S11

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S10
zawiera:
y 4 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 3,1 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 2,6 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S11
zawiera:
y 3 szt. maty oddzielającej
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA
do 2,3 m² powierzchni podłoża
y Przewody grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
do 1,8 m² ogrzewanej powierzchni
y 1 regulator temperatury
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub -WIFI
y 2 puszki przyłączeniowe
y pusty przewód rurowy o dł. 3 m

®

®

Schlüter ®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS
Kompletny system do ścian
oddzielona powierzchnia w m²

3,1
2,3

ogrzewana powierzchnia w m²
200 W/m2*

nr art.

2,6
1,8

DH D S10
DH D S11

P = kpl.

nr art.
Wi-Fi

DH D RT5 S10
DH D RT5 S11

9
9
* Układanie druga wypukłość
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Zdrowe życie
z ceramiką

i

Chcecie Państwo dowiedzieć
się więcej o
Schlüter®-DITRA-HEAT-E ?

Porozmawiajcie z naszym dystrybutorem lub zajrzyjcie do internetu. Pod hasłem
www.qr.schlueter.pl/ditra-heat.aspx znajdziecie więcej informacji.
Możecie Państwo również zeskanować powyższy kod-QR i otrzymać w ten sposób nową
aplikację Schlüter-App na smartfon lub tablet.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
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