
 

 

Viber/WhatsApp/Telegram +359 892900497 (online chat)                                                
E-mail: service@heatingfloor.eu  

Kit voor elektrische vloerverwarming 

- hoogwaardige oplossing voor warme laminaat-, meerlaagse parket- of vinyl laminaat. 

Schrijf ons gewoon via WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM of onze 
service@heatingfloor.eu en we zullen u zo snel mogelijk antwoorden. 

Montagehandleiding en garantiecertificaat 

mailto:service@heatingfloor.eu


 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van de folieset “Heating Floor your warm comfort 

www.heatingfloor.eu ®” ! ! Dit is je eerste stap naar een warm en comfortabel huis. 

Bekijk de kenmerken van deze folieset “Heating Floor your warm comfort®” 

 
  STRUCTUUR VAN DE VERWARMINGSFILM 

 

 

 

 

 

 

 

VLOER CONSTRUCTIE 

1– Invoering 

Zilveren rail 

Koperen rail 

Koolstof spoor 

• De folieset “Vloerverwarming uw warm comfort®” is bedoeld voor doe-het-zelf 

plaatsing onder laminaat, meerlaags parket of vinyl laminaat. 

• De filmset is geschikt voor droogkamers. Gebruik voor vloerverwarming van 

natte ruimtes of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid andere vloerverwarm-

ingssystemen, zoals kabelpadset of Heating-Floor® Х-L Рiре Кit. 

• De folieset “Vloerverwarming jouw warm comfort®” is eenvoudig te plaatsen. 

Overleg tenslotte met een professionele elektrotechnisch ingenieur. 
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BELANGRIJK: 

- Houd er rekening mee dat de temperatuur van de verwarmingsfolie hoge waarden kan 

bereiken op plaatsen met beperkte warmtewisseling. Houd hier rekening mee bij het 

kiezen van de vloer en het plaatsen van de meubels in de kamer. 

- Als de vloerverwarming niet werkt, neem dan contact op met een vakman om het 

probleem te identificeren en te verhelpen. Tussenkomst door onbevoegde personen en 

pogingen tot reparatie maken de garantie op dit product ongeldig. Bovendien kan het 

gevaarlijk zijn! 

-Volg de instructies en toepasselijke elektrische veiligheidsregels. 

 

GEVAAR: 

- Gebruik thermostaten die zijn ontworpen voor elektrische vloerverwarming. Deze 

thermostaten moeten worden voorzien van een externe sensor die direct onder de infra-

rood verwarmingsfolie wordt gemonteerd (de sensor moet de folie raken!) 

- Het vloerverwarmingssysteem dient door een vakman te worden geplaatst, in 

overeenstemming met de geldende landelijke regelgeving, normen en technische eisen. 

Voor elektrische vragen kunt u terecht bij een elektricien. 

- Bij overstroming of ander contact met water dient de vloerverwarming direct te 

worden uitgeschakeld en zorgvuldig te worden afgedroogd. 

- Het gebruik van vloerverwarming om natte oppervlakken te drogen is verboden. 

- Bij schade aan een verwarmingselement is het noodzakelijk dat het beschadigde ge-

deelte zorgvuldig geïsoleerd wordt. 

2– Veiligheidsinstructies 
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VERBODEN: 

- Elektrische vloerverwarming aansluiten en bedienen op basis van verwarmingsfolie 

zonder thermostaat met buitenvoeler! 

- De stroken verwarmingsfolie ertussen kruisen. 

- Spijkers slaan of deuvels aanbrengen in de vloerbedekking van de verwarmingsfolie. 

- Stel de thermostaat in op temperaturen boven de 26-28°С. De maximale temperatuur 

per vloerbedekking staat vermeld in de instructies van de fabrikant. 

- Vloerverwarming met voorwerpen (kussens, dik tapijt, meubelen zonder poten of 

meubelen met poten korter dan 5 cm, metalen platen etc.) die de vrije doorgang van 

warmte belemmeren en een effectieve warmte-uitwisseling tussen het laminaat en de 

lucht verhinderen. 



 

 

 

- Als je bij koud weer lang weg gaat, is het aan te raden om de vloerverwarming op de 

minimum temperatuur te laten werken. 

- De temperatuur die u op het thermostaatscherm ziet, komt overeen met de temperatuur 

gemeten door de sensor die op het oppervlak van de verwarmingsfolie is geïnstalleerd. 

Het is anders dan de temperatuur van het vloeroppervlak. Meestal is het verschil tussen 

deze temperaturen 2-4° С en hangt af van het type vloerbedekking. 

- Een dikke vloerbedekking of tapijt kan als een belangrijke warmte-isolator dienen, 

waardoor er een groot verschil ontstaat tussen de temperaturen onder en boven de vloer-

bedekking. 

- In ruimten met hoge warmteverliezen koelt het vloeroppervlak snel af, waardoor er 

een groot verschil kan ontstaan tussen de temperaturen onder en boven de vloerbedek-

king. 

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen wier lichamelijke of 

geestelijke toestand of gebrek aan ervaring en kennis een veilig gebruik ervan in de weg 

staan, als ze niet onder toezicht staan van de persoon die voor hen verantwoordelijk is of 

geen instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat zou moeten. Het is 

noodzakelijk om de kinderen te controleren zodat ze niet met het apparaat spelen. 
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JIJ HEBT NODIG: 

3– Lijst 

• Check de paklijst voor de exacte inhoud van je kit. 

 Abhängig von der Kit-Konfiguration  Extra materialen om te kopen: 

Thermostaat met wifi en externe sensor Isolatieplaten, (flexibele thermische isolatie, 
warmtereflecterende isolatie, isolatie voor 
gelamineerd parket) meer dan 5 mm dik 

Thermostaat en externe sensor Polyethyleen vochtwerende afdichting 
(dampschermfolie, dampschermfolie) 

Montage doos  

Stekkerdoos voor het bedraden van de ther-
mostaat 

 

Ribbelbuis met een diameter van 3 m  

Ribbelbuis met een diameter van 3 m  

De folieset “Heating Floor 
your warm comfort®”     

bevat: 

 Benodigd gereed-
schap: 

 

Professionele elektrische 
verwarmingsfolie voor 

vloeren ENERPIA DAE-
WOO (Zuid-Korea) 50,80 
of 100cm breed, vermogen 

150 of 220W/m², 220-
240V 

 Tang of speciale 
tang voor het 
krimpen van ka-
belschoenen 

 

Isolerende vochtwerende 
bitumenband 

 Montage mes  

Verbinding klemmen  Tester (om weer-
stand en stroom te 
meten) 

 

Flexibele elektrische kabel, 
1,5 mm², niet-toxisch 

geïsoleerd, tweekleurig 

 Schroevendraaier 
set 

 

 

Duct tape 

  

Schaar 

 

Montage instructies    
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4– Installatie 

REGELING VAN DE KAMER 

 
Maak een layout (project) van een infrarood ver-

warmingsfolie: 

1. Meet de oppervlakte van de kamer en maak een 

schema van de locatie van de film op de vloer. 

2. Let op de locatie van het meubilair op de. 

3. Schema. 

4. Laat minimaal 10 cm van de muren tot de folie. 

 

 

 
Neem bij de planning (installatie) de volgende regels in acht: 

 

- De verwarmingsfolie wordt gesneden in veelvouden van 25 cm. 

- De verwarmingsfolie mag zichzelf niet snijden. 

- De minimale afstand tussen de verwarmingsfolies moet 1 cm zijn. 

- De minimale afstand van de verwarmingsfolie tot de muren is 10 cm. 

- De verwarmingsfolie wordt niet geïnstalleerd onder dichte meubels of met poten 

van minder dan 7 cm - om oververhitting te voorkomen. 

- De terminals moeten worden geïnstalleerd aan de kant van de glijbaan waar mensen 

het minst lopen - buiten de normale beweging van mensen in de ruimte. 

Voorbeeldschema slaapkamer 

Een installatieplan 

voor een verwarm-

ingsfilm 
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DE THERMOSTAAT (REGELAAR) INSTALLEREN EN 

VAN DE MONTAGEDOOS 

 

1. Installeer de thermostaat op een hoogte van 50-130 cm vanaf de vloer. 

2. Als de thermostaat slechts één externe sensor heeft, is de installatiehoogte van de 

thermostaat boven het vloerniveau onbeperkt. 



 

 

3. Als de thermostaat een interne temperatuursensor en een externe vloersensor heeft, 

wordt aanbevolen om de thermostaat op een hoogte van 110-130 cm vanaf de vloer 

te installeren. 

4. Installeer de aansluitdoos onder de thermostaat. 

5. Zie installatieschema. 

 

 

 

- Reinig de vloer en zorg ervoor dat deze vlak is en dat er geen uitstekende scherpe 

randen of iets dergelijks zijn die de film kunnen beschadigen. 

- De vloereisen zijn dezelfde als bij het leggen van laminaatvloeren. 

 

ISOLATIE 

 

- Meet en snij de benodigde isolatie en plak deze vervolgens 

op de vloer. 

- Het is noodzakelijk om het gehele vloeroppervlak van de 

kamer te isoleren. 

 

 

1. Gebruik een schaar om de folie langs de stippellijn door te knippen. 

2. Leg de verwarmingsfolie op de isolatie. Laat de folievellen niet overlappen. Laat 

een tussenruimte van 1-2 cm tussen hen. De afstand tot de muur moet minimaal 10 

cm zijn. Bevestig de uiteinden van de folie met plakband. 

3. Aansluitklemmen op elektriciteitskabel en verwarmingsfolie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Scheid het koper van de zilveren staaf zodat u een uiteinde van de klem ertussen 

kunt schuiven. (Zie foto's en video's op de link Sleutelelementen van ENERPIA 

DAEWOO infrarood verwarmingsfilminstallatie, pagina 16) 

3.2 Bevestig de clip stevig op de koper-zilveren rail zodat een van de uiteinden tus-

sen beide lagen vastzit en het andere uiteinde tegen de folie. 
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SCHOONMAAK  

INSTALLATIE INFRAROOD FOLIE LEGGEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sluit de klemmen aan op de voedingskabels. Als u ze niet goed bevestigt, kan dit 

contactweerstand genereren, dus wees voorzichtig. Controleer de weerstand tus-

sen de draden met een tester. De weerstandswaarde moet gelijk zijn aan de bere-

kende weerstand. 

5. Zorg ervoor dat u flexibele meeraderige kabels (met niet-giftige isolatie) van 

twee kleuren gebruikt om de folie aan te sluiten. 

6. Isoleer de verbindingen tussen de voedingskabel en de klemmen met bitumen 

isolatietape. Bevestig vervolgens de kabels met plakband. Het stuk isolatietape 

moet minimaal 40mmx50mm zijn. Laat minimaal 5 mm ruimte tussen het 

uiteinde van de klem en het uiteinde van het stuk isolatietape. 

7. Strip alle kale delen van de blootliggende zijden van de koperen staaf van de 

koperen strip. (Zie foto's en video) 

 

• Bij aankoop van een elektrische vloerverwarming set met aangesloten kabels 

kunt u de punten № 3, № 4, № 5, № 6 overslaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Snijd de isolatie onder de kruispunten van de folie en klemmen. 

2. Plak vervolgens de draden en folie op de isolatie. 

3. Leid kabels van elk stuk infrarood verwarmingsfolie 

naar een stopcontact. 

4. Sluit de kabels parallel aan de montageklemmen aan. 
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AANSLUITING VAN DE TEMPERATUURSENSOR 

 
1. Plaats de temperatuursensor (thermische sensor) onder de folie in het midden van het 

vel. Fixeer met plakband. 

2. Maak een gleuf in de isolatie onder de sensor. Maak indien nodig een gat (ruimte) 
voor de sensor in de bodem van de vloer. 

3. Plaats de sensor in de sleuf, geïsoleerd met bitumentape om letsel te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 
AANSLUITING VAN DE THERMOSTAAT 

 

1. Installeer de thermostaat volgens de instructies van de fabrikant. 

2. Controleer de totale weerstand van het verwarmingssysteem met een meter. Deze indi-

cator moet ongeveer gelijk zijn aan de berekende indicator. 

3. Zorg er bij het aansluiten van het verwarmingssysteem voor dat de verkregen elektri-

sche parameters (stroom, weerstand, vermogen) overeenkomen met de berekende pa-

rameters. 

4. Het verwarmingssysteem moet met een elektrische kabel op het algemene systeem 

van het huis worden aangesloten, de technische parameters van de kabel moeten vol-

doende zijn voor een veilige verbinding. 

5. Noteer in het installatielogboek de ontvangen elektrische parameters van het verwar-

mingssysteem, type thermostaat, sensorweerstand. 

5– Installation Guideline  
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BELANGRIJK! 

 
 
1. Houd bij het kiezen van een thermostaat rekening met het maximaal toegestane 

vermogen (maximale belasting of maximale stroom). 

2. Als het geïnstalleerde vermogen van het verwarmingssysteem het maximale ver-

mogen van de thermostaat overschrijdt, moet een contactor worden gebruikt. 

3. Bij gebruik van een thermostaat met twee sensoren - "intern" en "extern" voor 

vloerverwarming, moet de thermostaat worden ingesteld om in een van de vol-

gende twee modi te werken: 

                         A. "externe" sensor. 

                         B. Beide sensoren zijn "interne" en "externe" sensoren. 

4. Het is verboden om een warme vloer te bedienen wanneer de thermoregulator 

werkt met een "interne" luchttemperatuursensor! 

5. Het is noodzakelijk om de oververhittingstemperatuur in te stellen op niet meer 

dan 30 graden Celsius. 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOCHTBESCHERMENDE ONDERLAAG INSTALLEREN 

 

1. Spreid het anti-vochtkussen uit (polyethyleen of dampremmende folie), knip 
de benodigde lengte af en plaats het bovenop de verwarmingsfolie. 

2. Bevestig de vochtwerende onderlaag met plakband. Bedek alleen de ver-

warmde zones. 

 

 

De volgende stap is het leggen van de vloerbedekking -  

laminaat, meerlaags parket of vinylvloeren. 

 

 

 
Raadpleeg hi-
ervoor een gespecial-
iseerde elektricien 
Aansluitingen elektrisch. 

! 
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5– Garantie  
GARANTIE CERTIFICAAT 

 
- Dit certificaat geeft recht op 10 jaar garantie op onze producten. 

- Als u dit formulier correct invult, bent u verzekerd van volledige en kosteloze eliminatie 

van elk defect en/of schade die onder deze garantie valt. 

- Wij verbinden ons ertoe elk product en/of element van ons verwarmingssysteem dat 

defect is en/of niet presteert zoals gespecificeerd, binnen en onder de voorwaarden van 

deze garantie te vervangen. 

- Opdat de garantie geldig zou zijn voor een product dat u bij ons heeft gekocht, moet het 

worden geïnstalleerd door een persoon met de nodige professionele kennis en vaar-

digheden, in overeenstemming met de toepasselijke nationale voorschriften, normen en 

nationale voorschriften. 

- Onze producten zijn bijzonder eenvoudig te installeren. 

- De persoon die de montage/installatie van de producten uitvoert, dient de gegevens in 

het garantiecertificaat in te vullen en daarmee de garantie van zijn kant te certificeren. 

- De garantieperiode begint op de datum van aankoop. 

- U dient er rekening mee te houden dat onjuiste montage en/of installatie van het product 

de garantie kan doen vervallen. 

 

GARANTIEVOORWAARDEN 
 

- De koper is verplicht om na installatie het verplichte "Testrapport" correct en duidelijk 

in te vullen en de regels van de installatie-instructies nauwkeurig op te volgen. 

- Het wegnemen van schade veroorzaakt als gevolg van onjuist transport, opslag, gebruik 

van het product en/of plaatsing van de vloerbedekking op het verwarmingssysteem, of 

onjuiste voorbereiding van het oppervlak waarop het product is geïnstalleerd, wat kan 

leiden tot fysieke letselschade en daarmee samenhangende schade aan de systeemappa-

ratuur is voor rekening van de koper. 

- Bij vervanging van het product en/of onderdeel van het product wordt de garantieter-

mijn verlengd met de duur van het herstel van de schade. 

- Indien door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht schade aan het product on-

tstaat, vervalt de garantie. 

- De garantie dekt geen schade als gevolg van oorlog, oproer of militaire acties, muiteri-

jen, burgeroorlogen, enz.; Terroristische aanslag, aardbeving, atoom- of nucleaire explo-

sie; radioactieve besmetting; Straling; opzettelijke of onopzettelijke strafbare feiten. 

- Bij productiefouten betaalt de koper de transportkosten niet. In alle andere gevallen zijn 

de transportkosten ten laste van de koper. 

- Zonder een correct ingevuld testrapport vervalt de garantie. 
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8– Garantie 
Vul na installatie dit formulier in om uw garantie van 10 jaar te valideren. 

Gegevens eigenaar  

Vornaam   

Achternaam   

Contractnr.   

E-mailen   

Adres   

Aankoopdatum   

Installatie informatie 

Vornaam   

Achternaam   

Contractnr.   

E-mailen   

Adres   

Informatie over de elektrotechnisch ingenieur 

BEDRIJF  

Vornaam   

Achternaam   

Contractnr.   

E-mailen   

Adres   

6 –  Garantie certificaat 
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7– Audit logboek 
Vul na installatie dit formulier in om aanspraak te maken op uw garantie van 10 jaar 
valideren. Om ervoor te zorgen dat uw garantie geldig is, moet u het ingevulde gar-
antiecertificaat met het testrapport en het aankoopbewijs overleggen. 

No Langere installatie van Folie  Widerstand  

1  m  Ω 

2  m  Ω 

3  m  Ω 

4  m  Ω 

5  m  Ω 

6  m  Ω 

7  m  Ω 

Weerstand vloersensor: Totale weerstand:  Ω 

 W Algemene systeemprestaties: 

Weerstand vloersensor:  kΩ 
W 

Handtekeningen 

Volledige naam el-
ektrotechnisch inge-
nieur: 

 

Datum van installatie:   Handtekening:  

Hoofd informatie 

Het systeem is geïn-
stalleerd voor: 

      Hoofdverwarming                Bijverwarming 
                       

Type thermostaat:    

Grootte van de kamer:   Verwarmd  
gebied: 

 

Soort installatie:    

Type vloer:    

Meetapparaat (merk, 
No.): 
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Maak een gedetailleerd plan van de geïnstalleerde elementen, inclusief de locatie van de 
aansluitdoos en de thermostaat. 
- Vergeet niet de onderdelen van het schema te nummeren. 

8– Installatieplan 
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- We raden u aan een foto te maken voor een betere visualisatie en controle. 
- Bewaar dit plan, het testrapport en de foto's op een goed bereikbare plaats in de buurt 
van het bedieningspaneel. 
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U heeft met succes de folieset voor vloerverwarming verkregen  
“Heating Floor your warm comfort www.heatingfloor.eu ®” geïnstalleerd! 
Vanaf nu geniet je van de behaaglijke warmte in je huis. Als je toch hulp 

nodig hebt bij de installatie, neem dan contact met ons op of bel ons. 
 
 
 
 
 
 
 

Gefeliciteerd! 

Invoering 2 

Veiligheidsinstructies 3 

Lijst 5 

Installatie 6 

Garantie  11 

Garantie certificaat 12 

Audit logboek 13 

Installatieplan 14 

“Heating Floor Your warm comfort www.heatingfloor.eu ® ” is een handelsmerk van 

TEZO OOD, Bulgaria, 9000, Varna, 28 Vasil Aprilov Street, Apt. 2 

TEZO Ltd. behoudt zich het recht voor om de kwantitatieve en technische parameters van de 

kits te wijzigen. 

Als je ons product leuk vindt, zullen we je dankbaar zijn als je er 
informatie over deelt met je vrienden en zo 
Laat een reactie achter op Facebook of op de website. 
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Vind video-instructies voor het installeren van vloerverwarmings-
foliekit "Heating Floor your warm comfort www.heatingfloor.eu 
®" op ons YouTube-kanaal TEZO OOD: 
[https://www.youtube.com/watch?v=TNKLU-0Aaic]  

www.facebook.com/heatingflooryourwarmcomfort/ 

Het doorgekruiste afvalbaklogo geeft aan dat dit afval niet bij het huis-
vuil mag. Het product moet worden afgevoerd naar een geschikt te-
rugwinnings- en recyclingcentrum. Dit soort afval is WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment). 

www.heatingfloor.eu 

 

http://www.heatingfloor.eu

