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De ultieme vorm van betaalbare luxe, voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. 

Minder dan €150 per maand om uw woning te verwarmen
* gebaseerd op een woning van 100m², met een comfort temperatuur van 20°C

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING VOOR HET HELE HUIS

Fabrikant van 's Werelds best verkochte vloerverwarmingsproductenTM
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Over 
Warmup

Doelstelling
Warmup’s belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat elk 
product wat wij ontwerpen, produceren en verkopen onze klanten 
en afnemers utstekende tevredenheid op de lange termijn bezorgen 
tegen een scherpe prijs.

Toewijding 
als onderdeel van onze toewijding aan de veiligheid, eenvoud en 
lange termijn prestaties van onze producten, investeert Warmup 
veel tijd in constant onderzoek en ontwikkeling. Hierdoor kunnen 
wij altijd de beste producten, ondersteund door toonaangevende 
garanties aanbieden. Warmup producten ondergaan strenge 
veiligheidstests en zijn goedgekeurd door alle belangrijke en 
internationale keurmerken.

uitbreiding 
Warmup is zich sinds 2001 aan het uitbreiden buiten het verenigd 
Koninkrijk en blijft zich inzetten voor de oprichting in meer landen, 
verspreid over 4 continenten en zorgt er hierbij voor dat alle 
regionale en landelijke  elektrische en productnormen worden 
begrepen en overtroffen.

marktleidend onderzoek en ontwikkeling
Om u antwoord te kunnen geven op vragen met betrekking 
tot bijvoorbeeld opwarmtijden, exploitatiekosten en de beste 
operationele procedures, heeft Warmup een serie van uitgebreide 
tests volgens eN442-2 normen afgerond in onze speciale proefruimte 
in Duitsland. 

Dit stelt ons in staat om nauwkeurig de prestaties van onze 
producten in een gegeven situatie vast te stellen, waardoor wij u 
kunnen assisteren in het kiezen van het meest geschikte product en 
installatiemethode.

Warmup plc is de toonaangevende en best verkopende fabrikant van elektrische vloerverwarmingsproducten in het Verenigd Koninkrijk. 
Warmup is ook één van de snelst groeiende fabrikanten ter wereld. Sinds 1994 heeft Warmup meer dan 1 miljoen verwarmingssystemen 
verkocht in meer dan 50 landen wereldwijd. Aan deze lijst worden regelmatig nieuwe landen toegevoegd. Het belangrijkste doel van 
Warmup is om te garanderen dat ieder product dat wij ontwerpen, fabriceren en verkopen, een grote mate van tevredenheid voor onze 
klanten oplevert op lange termijn en tegen een betaalbare prijs.
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eLeKTrISCHe vLOerverWarmING 
OpLOSSINGeN

Warmup biedt een breed scala van producten aan voor zowel 
binnen als buitenshuis. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie 
project, Warmup heeft de juiste producten en oplossing voor uw 
project.

elektrische vloerverwarming wordt steeds populairder in 
residentiële en commerciële projecten. Deze toenemende 
populairiteit is te danken aan de energie efficiëntie en hoge 
reactiesnelheid van de systemen. 

Warmup elektrische vloerverwarmingssystemen zijn veelzijdig en 
kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd, in elke kamer van elk 
formaat en onder elk vloertype. 

De kracht van onze verwarmingssystemen ligt in de materialen 
welke worden gebruikt voor de kabelconstructie, de eenvoud en 
snelle installatie. 

Warmup produceert een verwarmingselement met een dikte van 
slechts 2mm, door de eTFe isolatie, ongeëvenaard in de industrie.
 

De structurele kenmerken van deze kabel geven ons absoluut 
vertrouwen en wij bieden twee unieke garanties, LeveNSLaNGe 
GaraNTIe en SafetyNet installatiegarantie. 

Het kiezen voor een Warmup elektrische vloerverwarming systeem 
betekent:

• Lagere kosten dan de traditionele centrale verwarming op gas 
• Gereduceerde verbruikskosten
• Comfort en flexibiliteit
• verbetering van de luchtkwaliteit binnenshuis 
• Geen onderhoudskosten
• volledige professionele ondersteuning

Warmup biedt een dynamische service met de de geschikte 
oplossing voor uw project. 

WARMUP OPLOSSINGEN 
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eLeKTrISCHe vLOerverWarMING
elektrische vloerverwarmingssystemen voor alle vloerafwerkingen en 
bouwvormen. 

THerMOSTaTeN
Een breed scala aan accessoires om de temperatuur en het 
verbruik te regelen.

ACCESSOIRES
Een reeks verwarmingsproducten, waaronder elektrische 
handdoekradiatoren, spiegelverwarmers en elektrische 
terrasverwarmers.

Warmup producten voldoen aan de europese standaarden, zijn Ce gemarkeerd 
en beschikken over de volgende algemeen erkende veiligheidskeurmerken:

geprüfte
Sicherheit
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BeTONKaBeL 
SySTeem (WIS)

Dit systeem wordt geïnstalleerd in de betonnen dekvloer en produceert 
hierdoor een hoge thermische inertie en is het meest vergelijkbaar met de 
conventionele water vloerverwarmingssystemen. 

Om volledig gebruik van deze eigenschap te kunnen maken moet het 
systeem voor langere periodes aanstaan.  

Ideaal voor nieuwbouw en goed geïsoleerde huizen, het 
betonkabelsysteem is ontworpen voor installatie in een betonnen 
dekvloer van 50mm tot 100mm.

Het Warmup betonkabel systeem is uitermate geschikt voor het gebruik 
met verschillende vloerafwerkingen. eenmaal geinstalleerd kan het 
kabelsysteem worden bedekt met iedere vloerafwerking.

VLOERVERWARMING VOOR bINNEN

KENMERKEN EN VOORdELEN
 

  Sterk - de 6mm dikke verwarmingskabel  
 wordt beschermd door verschillende lagen  
 metalen afscherming en isolatie. 

 Geaarde gevlochten mantel maakt de   
 kabel veilig voor natte ruimtes

 veelzijdig - geschikt voor gebruik   
 met alle vloerafwerkingen, deze kan   
 worden veranderd zonder risico op schade  
 aan verwarming

 Geschikt voor nieuwbouw 
 Garantie: 10 jaar

TEcHNIScHE INfORMATIE
 

 Kabel structuur: Dubbeladerig geleide   
 kabel beschermd door metalen   
 afscherming en isolatie 

 bedrijfsspanning: 220-240v aC, 50Hz
 uitgangsvermogen: 20W/m 
 Kabeldikte: 6mm
 Interne isolatie: eCTFe    
 externe isolatie: pvC
 enkele ‘koude’ aansluitkabel: 2,5m

verwarmings
elementen

Interne isolatie: 
eCTFe

aardevlecht 

externe isolatie:
pvC

Kabeldikte 
6mm

Type Lengte  
(m)

vermogen  
(W)

verbruik 
(a)

Weerstand 
(Ω)

WIS 180 9.0 180 0.8 293.9

WIS 280 14.0 280 1.2 188.9

WIS 390 19.5 390 1.7 135.6

WIS 500 25.0 500 2.2 105.8

WIS 650 32.5 650 2.8 81.4

WIS 760 38.0 760 3.3 69.6

WIS 1000 50.0 1000 4.4 52.9

WIS 1200 60.0 1200 5.2 44.1

WIS 1460 73.0 1460 6.4 36.2

WIS 1550 77.5 1550 6.7 34.1

WIS 1770 88.5 1770 7.7 29.9

WIS 2070 103.5 2070 9.0 25.6

WIS 2600 130.0 2600 11.3 20.3

WIS 3140 157.0 3140 13.7 16.8

WIS 3370 168.5 3370 14.7 15.7

afmetingen Betonkabelsysteem  WIS
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Ondervloer

betonkabel 
systeem

Dekvloer 
(30mm)

vloerafwerking

Metalen bevestigingsstrips

Isolatie

BeTONKaBeL 
SySTeem (WIS)

VLOERVERWARMING VOOR bINNEN 

ruimte/Kamer aanbevolen   
wattage (W/m²)

entreehal 90-110

Gang 100-130

Woonkamer 100-130

Keuken 100-130

badkamer 120-150

Slaapkamer 100-130

Kantoorruimte 100-130

De tabel is een basis richtlijn voor goed geïsoleerde woningen. Om de wattage 
dichtheid met meer nauwkeurigheid te kunnen bepalen is het nodig om de 
hitteverlies waarden te weten.

In ruimtes met grote glazen ramen of deuren, zou de gekozen wattage dichtheid 
hoger moeten zijn als bescherming tegen tocht.  Dit kan worden bereikt door 
het kiezen van een kabel met een hoger wattage en door de kabelafstand te 
verminderen.

vLOeraFWerKINGeN

bij deze manier van toepassing kan vrijwel elke soort 
vloerafwerking worden neergelegd, maar u dient altijd 
de fabrikant van de vloer te raadplegen in verband 
met temperatuur tolerantie en compatibiliteit met 
hechtmiddelen, om schade aan de vloer en onvoldoende 
warmteoverdracht te voorkomen.

aCCeSSOIreS

Om ervoor te zorgen dat de 
verwarmingskabel op de juiste manier 
wordt bevestigd, leveren wij metalen 
bevestigingsstrips welke een snelle en 
eenvoudige installatie mogelijk maken.

aaNBevOLeN WaTTaGe DICHTHeID

Cementlaag 
(20mm)

Specifieke instructies 

INSTaLLaTIeSCHema*

Om de afstand tussen de kabels te berekenen kunt u 
gebruik maken van de volgende formule:

Waar:
 C-C  is de afstand tussen de kabels in centimeters 
 a  is het te verwarmen oppervlakte in m²
 Lc is de kabellengte in meters 

cL
ACC 100×

=−

KaBeLaFSTaND BereKeNING 
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 * Dit is de standaard installatiemethode, verschillende installatiemethodes 
zijn echter mogelijk. voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Warmup



 ( 

maTTeNSySTeem 
(pFm) 

Het Warmup pFM mattensysteem is sterk genoeg voor professioneel 
gebruik, maar toch eenvoudig te installeren voor de doe-het-zelvers.  

De vloerverwarmingsmat, met z’n verwarmingselement met dubbele kern 
en slechts één voedingskabel die hoeft te worden aangesloten, kan binnen 
enkele uren worden geïnstalleerd zonder het vloerniveau te verhogen. De 
kabel is met een reeks lussen bevestigd aan dunne, sterke matten en is 
geschikt voor ruimtes vanaf 0,5m².

VLOERVERWARMING VOOR bINNEN 

KENMERKEN EN VOORdELEN
 

  Sterkste en dunste kabel verkrijgbaar
  Snelle en eenvoudige installatie
  Snelle opwarmtijd: de vloerverwarming   

 zal 5°C stijgen in minder dan 20 minuten
  voldoet aan de eN560366 normgeving in  

 betrekking tot elektromagnetische velden
  Goedkeuring: beab, vDe, KeMa en CerTIF 
 Ce markering 
  Levenslange garantie en SafetyNet   

 garantie

TEcHNIScHE INfORMATIE
 

 Kabel structuur: Dubbeladerig geleide   
 kabel bevestigd aan een glasvezelmat

 bedrijfsspanning: 220-240v aC, 50Hz
 uitgangsvermogen: 150 W/m² en   

 200W/m² 
 Dikte van mat: 2-3mm

 breedte van mat: 50cm
 Interne isolatie: eTFe
 externe isolatie: eTFe
 enkele ‘koude’ aansluitkabel: 3m

verwarmings
elementen

Interne isolatie: 
eTFe

aardevlecht

externe isolatie: 
eTFe

Kabeldikte 
2mm

Type ruimte 
(m²) 

afmetingen
(m)

vermogen  
(W)

verbruik 
(a)

Weerstand 
(Ω)

2WpFm0,5 0,5 1 x 0,5 100 0,4 523

2WpFm1,0 1,0 2 x 0,5 200 0,9 265

2WpFm1,5 1,5 3 x 0,5 300 1,3 176

2WpFm2 2,0 4 x 0,5 400 1,7 132

2WpFm3 3,0 6 x 0,5 600 2,6 88

2WpFm4 4,0 8 x 0,5 800 3,5 66

2WpFm5 5,0 10 x 0,5 1000 4,4 53

2WpFm6 6,0 12 x 0,5 1200 5,2 44

2WpFm7 7,0 14 x 0,5 1400 6,1 38

2WpFm8 8,0 16 x 0,5 1600 7,0 33

2WpFm9 9,0 18 x 0,5 1800 7,8 29

2WpFm10 10,0 20 x 0,5 2000 8,7 27

Type ruimte 
(m²) 

afmetingen
(m)

vermogen  
(W)

verbruik  
(a)

Weerstand 
(Ω)

pFm1 1,0 2 x 0,5 150 0,7 353

pFm1.5 1,5 3 x 0,5 225 1,0 235

pFm2 2,0 4 x 0,5 300 1,3 176

pFm3 3,0 6 x 0,5 450 2,0 118

pFm4 4,0 8 x 0,5 600 2,6 88

pFm5 5,0 10 x 0,5 750 3,3 71

pFm6 6,0 12 x 0,5 900 3,9 59

pFm7 7,0 14 x 0,5 1050 4,6 50

pFm8 8,0 16 x 0,5 1200 5,2 44

pFm9 9,0 18 x 0,5 1350 5,9 39

pFm10 10,0 20 x 0,5 1500 6,5 35

pFm11 11,0 22 x 0,5 1650 7,2 32

pFm15 15,0 30 x 0,5 2250 9,8 24

afmetingen vloerverwarmingsmat pFm 150W/m²

afmetingen vloerverwarmingsmat pFm 200W/m²

Geschikt voor gebruik onder een keramische of natuurstenen vloer 
waaronder: leisteen, marmer, porselein, terracotta en kalksteen. De 
verwarmingsmat zal ook werken onder dikkere vloerafwerkingen zoals 
plavuizen, maar zal in dit geval langer duren om op te warmen.
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IsolatieFlexibele tegellijm 

Tegelvloer

Flexibele tegellijm 

Ondervloer

maTTeNSySTeem

VLOERVERWARMING VOOR bINNEN 

Specifieke instructies 

vLOeraFWerKINGeN  

Dit zijn verwarmingssystemen welke kunnen worden 
geïnstalleerd onder alle soorten tegels, steen of marmeren 
vloeren. u dient echter altijd contact op te nemen met 
de fabrikant van de vloer in verband met temperatuur 
tolerantie en compatibiliteit met tegellijm om onvoldoende 
warmteoverdracht te vermijden.

aaNBevOLeN WaTTaGe DICHTHeID 

De keuze van wattage dichtheid zal sterk afhangen van de 
toepassing en gebruik van het systeem. als algemene regel, 
in goed geïsoleerde woningen, wordt een wattage van 
150W/m2 aageraden. 

als het systeem zal worden gebruikt als primaire wamtebron 
dan kan een wattage van 150W/m² worden geïnstalleerd. In 
woningen waar de isolatie slecht is, gebruik dan een systeem 
van 150W/m² or 200W/m² in aanvulling op een bestaand 
verwarmingssysteem. 

eLeKTrISCHe vLOerverWarmING IN reNOvaTIeS 

De mattensystemen zijn specifiek ontworpen voor installatie 
in renovatieprojecten, waar de beschikbare opbouwhoogte 
beperkt is. u kunt deze systemen installeren zolang een 
hoogte van minimaal 12mm beschikbaar is.

Deze systemen worden voornamelijk gebruikt in keukens en 
badkamers, maar kunnen worden geïnstalleerd in elke ruimte 
onder keramische tegels of steen. 

verwarmingsmat 

INSTaLLaTIeSCHema
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In dit voorbeeld is de te verwarmen oppervlakte na 
de aftrek van vaste objecten 7.40m², dus de mat van 
keuze zou in dit geval 7m² zijn voor de meest ideale 
dekking.

Om de hoeveelheid isolatiemateriaal te berekenen, 
dient de netto oppervlakte waar verwarming komt 
te liggen te worden vermenigvuldigd met 110% 
aangezien de platen op sommige plekken moeten 
worden ingekort en aangepast om de gehele ruimte 
te kunnen bedekken. 

TeKeNING vaN INSTaLLaTIe INDeLING 



 

FOLIeverWarmING  
(WLFH)

De eenvoudig te installeren folievloerverwarming verstrekt 
gelijkmatige warmte over uw hele laminaatvloer en voorkomt 
problemen met warme en koude plekken op de vloer. Het 
kan eenvoudig onder de vloer worden geïnstalleerd in zowel 
droge als natte ruimtes, zonder aparte aardekabels te hoeven 
installeren.

De thermische en reflecterende eigenschappen van het 
versterkte aluminiumfolie dat wordt gebruikt, helpen om 
de warmte te behouden. Nog grotere besparingen kunnen 
worden bereikt door de folievloerverwarming te gebruiken in 
combinatie met de Warmup Isolatieplaten aangezien deze de 
opwarmtijden drastisch verkorten.

VLOERVERWARMING VOOR bINNEN 

KENMERKEN EN VOORdELEN
 

  Kan direct onder de vloerafwerking   
 worden geïnstalleerd, geen zelfnivellering  
 nodig. 

  brengt het vloerniveau niet omhoog
  De thermische en reflecterende   

 eigenschappen van het versterkte     
 aluminiumfolie dat wordt gebruikt,   
 helpen om de warmte te conserveren

  De folie kan worden geknipt en   
 verschillende kanten op worden gelegd  
 voor nog meer flexibiliteit

  Snel en eenvoudig te installeren in zowel  
 droge als natte ruimtes

  voldoet aan de eN560366 normgeving in  
 betrekking tot elektromagnetische velden

  Goedkeuring beab en Ce markering
  Garantie: 15 jaar en SafetyNetTM garantie

TEcHNIScHE INfORMATIE
 

 Kabel structuur : eCTFe-draad ingekapseld  
 in aluminiumfolie 

 bedrijfsspanning: 220-240v aC, 50Hz
 uitgangsvermogen: 140W/m²  
 Dikte van mat: 1mm
 breedte van mat: 50cm
 Isolatie: eCTFe     
 enkele ‘koude’ aansluitkabel: 3m

verwarmings
elementen

Isolatie: 
eCTFe

eCTFe-draad ingekapseld 
in aluminiumfolie

Type ruimte 
(m²)

Lengte mat 
(m)

Breedte 
(m)

vermogen 
(W)

verbruik 
(a)

Weerstand 
(Ω)

WLFH1 1,0 2 0,5 140 0,6 378

WLFH1.5 1,5 3 0,5 210 0,9 252

WLFH2 2,0 4 0,5 280 1,2 189

WLFH3 3,0 6 0,5 420 1,8 126

WLFH4 4,0 8 0,5 560 2,4 94

WLFH5 5,0 10 0,5 700 3,0 76

WLFH6 6,0 12 0,5 840 3,7 63

WLFH7 7,0 14 0,5 980 4,3 54

WLFH8 8,0 16 0,5 1120 4,9 47

WLFH9 9,0 18 0,5 1260 5,5 42

WLFH10 10,0 20 0,5 1400 6,1 38

WLFH12 12,0 24 0,5 1680 7,3 31

afmetingen folievloerverwarming WLFH 140W/m²
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INSTaLLaTIeSCHema*

FOLIeverWarmING
(WLFH) 

VLOERVERWARMING VOOR bINNEN 

vLOeraFWerKINGeN 

Dit zijn verwarmingssystemen welke direct kunnen worden 
geïnstalleerd onder uw laminaatvloeren. u dient echter 
altijd contact op te nemen met de fabrikant van de vloer in 
verband met temperatuur tolerantie en compatibiliteit met 
verwarmingssystemen om onvoldoende warmteoverdracht 
te vermijden.

aaNBevOLeN WaTTaGe DICHTHeID  

De foliematten dienen zodanig te worden gekozen dat 80% 
tot 90% van de totale oppervlakte wordt verwarmd, zodat er 
ruimte overblijft tussen de omtrek van de mat en de randen 
langs de muur en vaste objecten, indien nodig kunt u de 
kabel van de mat loshalen zonder deze te beschadigen en 
met een minimale tussenafstand van 50mm neerleggen en 
geheel bedekken met de bijgeleverde folietape. Op deze 
manier kunnen de oppervlaktes welke geometrisch gezien 
meer complex zijn worden verwarmd.

vLOerverWarmING IN reNOvaTIeS

Het foliematten systeem is specifiek ontworpen voor 
installatie in renovatieprojecten, waar de beschikbare 
opbouwhoogte beperkt is. u kunt deze systemen installeren 
zolang een hoogte van minimaal 12mm beschikbaar is. 

Ondervloer

Isolatie

folieverwarming 

vloerafwerking

Flexibele 
lijm

Specifieke instructies 
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 * Dit is de standaard installatiemethode. andere soorten zacht isolatiemateriaal, zoals de 
Warmup Isolerende Onderlaag, kunnen worden gebruikt. voor tapijt dient de Warmup 
Dubbele bovenlaag in combinatie met zacht isolatiemateriaal te worden gebruikt. voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Warmup.



LOSSe 
KaBeLSySTeem  
(DWS)

Het ultradunne Warmup Losse Kabelsysteem is flexibel en ideaal voor 
snelle en eenvoudige installatie in asymmetrische ruimtes. Het systeem is 
2 mm dun met een ultradunne dual core verwarmingselement. De dunne 
doorsnede van het systeem maakt het  mogelijk om binnen enkele uren 
geïnstalleerd te worden zonder verhoging van het vloerniveau. 

Het openbreken van de vloer of het mixen van beton is niet nodig. bevestig 
het verwarmingselement eenvoudig op de ondervloer en tegel er direct 
overheen. Nooit meer last van koude voeten!.

VLOERVERWARMING VOOR bINNEN 

KENMERKEN EN VOORdELEN
 

  Sterkste en dunste kabel verkrijgbaar:   
 2mm, meeraderige kern, dubbel   
 geïsoleerd met geavanceerd   
 fluorpolymeer

  Snelle en eenvoudige installatie
  Snelle opwarmtijd: De vloertemperatuur  

 zal 5°C stijgen in minder dan 20 minuten 
  Ideaal voor keramische vloeren
  voldoet aan de eN560366 normgeving in  

 betrekking tot elektromagnetische velden
  Goedkeuring: beab, KeMa en CerTIF 
 Ce markering 
  Levenslange garantie en SafetyNet   

 garantie

Interne isolatie: 
eTFe

externe isolatie: 
eTFe

verwarmings 
elementen

Type Te verwarmen 
oppervlakte (m²) Kleur Lengte 

(m)
vermogen 

(W)
verbruik 

(a)
Weerstand 

(Ω)

DWS300 1,5 - 2,4 blauw 22 300 1,3 176

DWS400 2,5 - 3,4 zilver 34 400 1,7 128

DWS600 3,5 - 4,4 Grijs 44 600 2,6 88

DWS800 4,5 - 5,9 rood 64 800 3,6 64

aardevlecht

Kabeldikte 
2mm

afmetingen Kabelsysteem DWS 
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TEcHNIScHE INfORMATIE
 

 Kabel structuur: Dubbeladerig geleide   
 kabel 

 bedrijfsspanning: 220-240v aC, 50Hz
 uitgangsvermogen: 150W/m² 
 Kabeldikte: 2mm
 Interne isolatie: eTFe
 externe isolatie: eTFe
 enkele ‘koude’ aansluitkabel: 3m



VLOERVERWARMING VOOR bINNEN 

Te verwarmen 
oppervlakte (m²) Type vermogen 

(W)

1,5 – 2,4 DWS300 300

2,5 – 3,4 DWS400 400

3,5 – 4,4 DWS600 600

4,5 – 5,9 DWS800 800

Wanneer er geen thermische isolatie aanwezig is, wordt 
een hogere wattage dichtheid aanbevolen voor het 
optimaliseren van de reactiesnelheid van het systeem om 
de ruimte snel op te warmen. 

vLOeraFWerKINGeN 

Dit zijn verwarmingssystemen welke direct kunnen worden
geïnstalleerd onder alle soorten tegels, stenen of marmeren 
vloeren. u dient echter altijd contact op te nemen met 
de fabrikant van de vloer in verband met temperatuur 
tolerantie en compatibiliteit met tegellijm om onvoldoende 
warmteoverdracht te vermijden.

aaNBevOLeN WaTTaGe DICHTHeID

Specifieke instructies 
vloerafwerking

Isolatie
Kabelsysteem DWS

Flexibele lijm

Flexibele 
lijm

LOSSe 
KaBeLSySTeem  

(DWS)

Ondervloer

INSTaLLaTIeSCHema
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Om de afstand tussen de kabels te berekenen kunt u 
gebruik maken van de volgende formule:

Waar:
 C-C  is de afstand tussen de kabels in centimeters 
 a  is het te verwarmen oppervlakte in m2

 Lc is de kabellengte in meters

cL
ACC 100×

=−

KaBeLaFSTaND BereKeNING 



3ie™ THermOSTaaT 
meT TOuCH 
TeCHNOLOGIe

exclusief bij Warmup verkrijgbaar, de 3ie™ is         
‘s werelds eerste volledig interactieve, energie-
monitor thermostaat met touch technologie. 

Met geavanceerde energiemonitoring, kunt u met de 3ie™ de actuele 
grafieken van uw verbruikte energie consumptie evenals de kosten 
bekijken. Dit betekent dat u precies weet wat de verbruikskosten zijn voor 
uw vloerverwarmingssysteem.

De Warmup 3ie ™ is ook de eerste programmeerbare thermostaat met active 
energy Management ™, waarmee u tot wel 10% op uw energierekening kunt 
besparen door u aan te sporen om lagere energieverbruik niveaus te testen.

THERMOSTATEN

INNOVATIEf
 

  De eerste thermostaat met een volledig  
 6cm kleurenscherm en touch-technologie

  De prachtig vervaardigde frontjes in 8   
 verschillende kleuren met chromen   
 omlijsting passen perfect in  moderne   
 interieurs

  eenvoudig te gebruiken interface -   
 ingewikkelde handleidingen kunnen de  
 prullenbak in 

INTERAcTIEf
 

  Duidelijke grafische display voor snel en  
 eenvoudig in te voeren wijzigingen

  Kies de displaystijl van uw voorkeur -   
 uitgebreide keuze uit schermthema’s

INTELLIGENT
 

  adaptieve thermostaat past zich   
 automatisch aan  veranderende   
 omstandigheden in uw huis,  kamer en  
 zelfs seizoenen aan en bepaalt zodoende de  
 benodigde opwarmtijd 

  aanzienlijke energiebesparingen dankzij het  
 aeM™ (active energy Management) systeem 

EffEcTIEf 

  De ongeëvenaarde accurate   
 vloertemperatuurregeling voorkomt   
 energieverspilling; verlaging van de kosten  
 die door oververhitting ontstaan

  Levert maximale besparingen op omdat  
 u wordt geïnformeerd over wat de beste  
 en meest efficiënte temperatuur voor   
 iedere kamer is, vergezeld van een   
 berekening die aangeeft hoeveel energie u  
 bespaart
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3ie™ 
THermOSTaaT 

meT TOuCH 
TeCHNOLOGIe

THERMOSTATEN

beeLDSCHerM IN 8 KLEUREN MET ‘TOUCH’ TECHNOLOGIE 

MeNu INTUITIEF EN INTERACTIEF, IN MEERDERE TALEN

eNerGIe MONITOr ACTIVE ENERGY MANAGEMENTTM

beDrIjFSSpaNNING 220-240V AC ±10%, 50Hz

LaDING 16A (± 3600W)

beSCHerMING IP20/IP32* (*MET OPTIONEEL bESCHERMPLAATjE)

aFMeTINGeN 90 x 110 x 130MM

INSTaLLaTIe INbOUW

TaLeN NEDERLANDS, ENGELS, DUITS, FRANS, ITALIAANS, SPAANS, PORTUGEES, ROEMEENS, TURKS EN GRIEKS 

KLeureN zWART, WIT, CREME, zILVER, GROEN, TURQUOISE, ROzE EN bOURGONDIE

SeNSOr Type NTC10K, 3M LANG

prOGraMMerINGeN TOT 10 EVENEMENTEN PER DAG, ELKE DAG VAN DE WEEK

baTTerIjDuur 60 MINUTEN

KeurMerKeN bEAb CERTIFICAAT EN CE MARKERING

GaraNTIe 3 jAAR
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tempo™ 
prOGrammeerBare 
THermOSTaaT

THERMOSTATEN

KENMERKEN EN VOORdELEN 
 

  Intuïtieve interface en gebruiksvriendelijk  
 menu 

  Kan snel worden geprogrammeerd voor   
 het eenvoudig opstarten en optimale   
 warmte controle
   Klok met 4 evenementen voor intelligente  
 controle en perfect comfort
   vervangbare Cr2032-batterij
   vloer- en luchtsensor garanderen precieze  
 controle van de temperatuur

  verkrijgbaar in zwart en wit
  Goedkeuring beab en Ce markering
  Garantie: 3 jaar

TEcHNIScHE INfORMATIE
 

 bedrijfsspanning: 220 - 240v, 50Hz
 Lading: 16a, 3600W
 programmeringen: 4 evenementen / 7   

 dagen
 Sensoren: vloer en omgeving
 vloersensor type: NTC10k, 3m lang
 bescherming: Ip20/Ip32* (*met optioneel  

 beschermplaatje)
 afmetingen: 90 x 113 x 23mm
 Scherm afmetingen: 45 x 50mm

de nieuwste innovatie in digitale 
programmeerbare thermostaten!

De tempo™ digitale programmeerbare thermostaat is ontworpen met u 
in gedachten, en zorgt voor comfort en effectief beheer van uw Warmup 
elektrisch vloerverwarmingssysteem. 

De tempo™ is een inbouw, digitale thermostaat met twee sensoren. 
u kunt deze instellen op vooraf bepaalde tijdstippen op verschillende 
dagen van de week. .

De installatie is een kwestie van minuten waardoor efficiënte controle 
en beheer van het verwarmingssysteem mogelijk wordt gemaakt. De 
tempo™ is ontworpen met eenvoud in gedachten en is zeer intuïtief in 
de programmering. De eenvoudige draaiknop maakt het instellen van de 
thermostaat snel en eenvoudig.

  BeTer   
 makkelijk te gebruiken interface &  
 intuïtief ontwerp

  SNeLLer 
 eerste setup duurt slechts een aantal  
 minuten

  INTeLLIGeNTer   
 controle over uw energiekosten

De tempo™ kan in 4 verschillende modes bediend worden:

• auto: de thermostaat zal volgens uw programmering draaien

• Handmatig: de thermostaat houdt een vaste temperatuur aan

• vorstprotectie: de thermostaat zal niet toestaan dat de temperatuur 
onder de 5 °C daalt 

• Standby: de thermostaat slaat niet aan
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mSTaT 
HaNDmaTIGe  

THermOSTaaT

KENMERKEN EN VOORdELEN
  

  eenvoudige regeling (aaN/uIT)
  regelbare temperatuur, zonder   

 programmering opties
  vloersensor zorgt voor nauwkeurige controle  

 van de temperatuur
  MSTaT kan in een standaard inbouwdoos  

 worden gemonteerd
  Goedkeuring: beab
  Ce markering
  Garantie: 3 jaar

THERMOSTATENDeze handbediende thermostaat met vloertemperatuursensor wordt op 
de wand gemonteerd. De MSTaT regelt de verwarming aan de hand van 
een aan/uit-schakelaar en een vooraf ingestelde temperatuur. 

perfect voor kamers die niet profiteren van een ingestelde 
verwarmingstijd en waar u een snelle en eenvoudige controle over uw 
verwarmingssysteem wilt hebben.
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TEcHNIScHE INfORMATIE
 

 bedrijfsspanning: 220 - 240v, 50Hz
 Lading: 16a, 3600W
 vloersensor type:  NTC12K, 3m lang
 bescherming: Ip20
 afmetingen: 80 x 80 x 50mm



ISOLaTIepLaTeN

Warmup Isolatieplaten zijn waterbestendige, geïsoleerde steunplaten 
gemaakt van geëxtrudeerd polystyreen, aan beide zijden bekleed met 
glasvezel ingebed in een dunne laag polymeer beton.

De plaat is ontworpen om een lading van 30 ton per vierkante meter 
te kunnen dragen en is ideaal voor het gebruik in combinatie met 
vloerverwarming doordat deze voorkomt dat de warmte naar beneden 
straalt.

De platen kunnen direct op de ondergrond worden bevestigd zonder 
voorafgaande voorbereidingen. Doordat de platen totaal waterdicht zijn, 
zijn deze geschikt voor het gebruik in badkamers en douches.

THERMIScHE ISOLATIE

15°

20°

25°

TIjD IN ureN

MeT ISOLaTIe
zONDer ISOLaTIe

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
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ISOLaTIepLaTeN  

TEcHNIScHE INfORMATIE

bEdEKTE ISOLATIEPLATEN
 

 Dichtheid: 36Kg/m3

 Thermische geleiding : 0,027 W/mºK
 Druksterkte: 3,0Kg/cm²
 Waterabsorptie : 0,02% max
 brandklasse: euroclass “e” (eN13501-1)
 beschikbare diktes: 6mm, 10mm, 20mm en  

 50mm

ONbEdEKTE ISOLATIEPLATEN
 

 Dichtheid: 36Kg/m3

 Thermische geleiding: 0,031 W/mºK
 Druksterkte: 300Kpa
 Waterabsorptie: 1,5% max
 brandklasse: euroclass “e” (eN13501-1)
 beschikbare diktes: 10mm en 20mm

THERMIScHE ISOLATIE

Type Dikte 
(mm)

Breedte
(mm)

Lengte 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Thermische 
weerstand (m²ºK/W)

INSbOarD06 6 1250 600 1,95 0,16

INSbOarD10 10 1250 600 2,22 0,28

INSbOarD20 20 1250 600 2,48 0,59

INSbOarD50 50 1250 600 3,26 1,53

Type Dikte 
(mm)

Breedte
(mm)

Lengte 
(mm)

Thermische 
weerstand  (m²ºK/W)

Wpb10 10 1250 600 0,36

Wpb20 20 1250 600 0,71

BeDeKTe ISOLaTIepLaTeN

ONBeDeKTe ISOLaTIepLaTeN

ISOLERENdE ONdERLAAG
 

 Toplaag: gegroefde polystyreen
 Onderste laag: zilverfolie met zelfklevende  

 overlapping 
 Thermische weerstand: 0,19 m²ºK/W
 Dikte: 6mm

ISOLereNDe ONDerLaaG

Type Breedte
(mm)

Bedekking 
 (m²)

WIu2.5 1200 2.5

WIu5.0 1200 5.0

WIu10.0 1200 10.0

WIu25.0 1200 25.0
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HTr 800 x 600 HTr 680 x 450 HTr 800 x 600
(GebOGeN STaveN)

eLeKTrISCHe 
HaNDDOeKraDIaTOr  
(HTr) 

bAdKAMER AccESSOIRES

KENMERKEN EN VOORdELEN
 

  eenvoudig te installeren in nieuwbouw of  
 bestaande woningen 

  Dubbelgeïsoleerd verwarmingselement  
 voor volmaakt verwarmen

  u hoeft niet te wachten tot de vloeistof  
 aan de ene kant is opgewarmd voordat de  
 andere kant warm wordt

  Heeft hetzelfde verbruik als één gloeilamp;  
 het verwarmingselement verbruikt minder  
 energie dan met vloeistof gevulde versies

  Op verzoek is er een kit voor het verbergen  
 van de bedrading verkrijgbaar

  Wordt geleverd met alle benodigde   
 accessoires, inclusief een diamantboorkop  
 (voor gebruik op porseleinen tegels) voor  
 meer installatiegemak

model HTr 680x450 L HTr 680x450 r HTr 800x600 L HTr 800x600 r HTr 800x600 L-C HTr 800x600 r-C

Kabeluitgang Links rechts Links rechts Links rechts

aantal buizen 6 6 7 7 7 7

Hoogte (mm) 680 680 800 800 800 800

Breedte (mm) 450 450 600 600 600 600

Diepte (mm) 120 120 120 120 150 150

vermogen (W) 55 55 100 100 100 100

verbruik (a) 0,23 0,23 0,43 0,43 0,43 0,43

TEcHNIScHE INfORMATIE
 

 bedrijfsspanning: 220-240v aC, 50Hz
 Ip waarde: Ip34
 Garantie: 5 jaar
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Nadat u op een kille ochtend onder een warme douche vandaan stapt, is er 
niets fijners dan wanneer u zichzelf in een zachte, warme handdoek kunt 
wikkelen. Hang uw vochtige handdoek op en binnen een mum van tijd is hij 
weer droog en ruikt hij weer fris. 

De Warmup elektrische handdoekradiator combineert functionaliteit met een 
fraai ontwerp; een aantrekkelijk onderdeel in iedere badkamer.



SpIeGeLverWarmING 
(WmD)

KENMERKEN EN VOORdELEN
 

  Geschikt voor de meeste typen spiegels, zowel  
 bestaande als nieuwe

  bestand tegen vocht, trillen, schokken, stof en  
 veroudering

  SeMKO en Ce markering
  Garantie: 2 jaar

bAdKAMER AccESSOIRES

Type afmetingen 
(mm)

vermogen 
(W)

WMD1 400 x 450 18W

WMD2 600 rond  55W

WMD3 290 x 290 27W

WMD4 600 x 1100 132W

TEcHNIScHE INfORMATIE
 

 bedrijfsspanning: 220-240v aC, 50Hz
 Isolatie: dubbel geïsoleerd
 Ip waarde: Ip57
 aansluitkabel: 1m lang
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De spiegelverwarming is aansluitbaar op de verlichting in de badkamer 
voor automatische inschakeling zodra het licht aan gaat. 

Met zelfklevende folie voor eenvoudige installatie rechtstreeks op de 
achterkant van de spiegel.



 

KENMERKEN EN VOORdELEN 
 

  Muurmontage of flexibele positionering  
 met het handige statief. richt de warmte  
 prercies waar deze nodig is. 

  Water- en stofdicht (Ip65 waarde)   
 het is veilig om de Warmup elektrische   
 terrasverwarmers in alle    
 weeromstandigheden te gebruiken 

  5 keer goedkoper dan gas
  5000 uur garantie!

TEcHNIScHE INfORMATIE
 

  bedrijfsspanning: 220 - 240v, 50Hz 
  afmetingen: 835 x 112 x 84mm 
  Gewicht: 1,02kg
  vermogen: 1760W
  verbruik: 7,7a 
  bedekking: 8 -10m ² 
  bescherming: Ip65

eLeKTrISCHe 
TerraSverWarmer 
(WpH)

bUITENVERWARMING Warmup elektrische terrasverwarmers zijn een ecologisch alternatief op de traditionele op gas gebaseerde terrasverwarmers voor 
café’s restauranten en andere locaties met buitenruimtes zoals terrassen, tuinen, etc.  

Warmup elektrische verwarmers produceren een grote hoeveelheid warmte , zonder de nadelige effecten van vervuilende, 
schadelijke gassen.  De lamp straalt infrarode energie door middel van een speciaal parabolisch  reflecterend structuur voor het 
maximaliseren van de efficiëntie van de verwaming. Tevens produceren de terrasverwarmers een warme ‘gloed’ welke het gevoel 
van warmte verhogen.
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WaarOm 
KIezeN vOOr 

Warmup?
ONDerzOeK eN ONTWIKKeLING
Door middel van grondig onderzoek en testen, is Warmup contstant 
bezig met het verbeteren van producten om zodoende absoluut de 
beste producten te leveren. Heeft Warmup een serie van uitgebreide 
tests volgens eN442-2 normen afgerond in onze speciale proefruimte 
in Duitsland.

ONze prODuCTeN
Warmup’s elektrische verwarmingselement is goedgekeurd door de 
uK beab (british electrotechnical approvals board), america`s uL 
(underwriters Laboratories) en europese aanverwante organisaties, 
en wordt geleverd met een Levenslange Garantie en SafetyNet 
Garantie. De elementen zijn ontworpen om aan die eisen te voldoen. 

veILIGHeID
Warmup zorgt ervoor dat al onze producten alle tests slagen en 
voldoen aan alle eisen en normen, verplicht of niet. De producten 
van Warmup zijn goedgekeurd door verscheidene internationaal 
erkende instellingen.

preSTaTIe Op De LaNGe TermIJN 
Warmup biedt levenslange garantie op een aantal van de producten 
en is hiermee de eerste fabrikant in de industrie om deze garantie te 
hebben gegeven.  De lange termijn garanties van Warmup geven aan 
dat we een perfecte kennis van evenals vertrouwen hebben in onze 
producten, mogelijk gemaakt  door middel van onze voortdurende 
kwaliteitscontroles in onze testfaciliteiten.

eCONOmISCH GeBruIK Om HeT mILIeu Te BeSCHermeN eN 
eNerGIeKOSTeN Te verLaGeN
Warmup’s thermostaten regelen nauwkeurig de temperatuur 
door middel van de vloer- en luchtsensoren.  De unieke Warmup  
3ie thermostaat is verreweg de beste thermostaat geschikt voor 
elektrische vloerverwarming op de markt. De 3ieTM thermostaat heeft 
een energieverbruik monitor voor volledige energie efficiëntie en 
controle.

ONze ServICe
Niemand zal u voorzien van betere service, voor, tijdens en na de 
installatie . Warmup biedt een gratis offerte service, vlotte levering en 
medewerkers beschikbaar voor al uw verkoop vragen.

eeN WereLDWIJDe ONDerNemING
Warmup is zich sinds 2001 aan het uitbreiden buiten het verenigd
Koninkrijk en blijft zich inzetten voor de oprichting in meer landen,
verspreid over 4 continenten en zorgt er hierbij voor dat alle 
regionale en landelijke elektrische en productnormen worden
begrepen en overtroffen. 

Het kiezen voor Warmup betekent het kiezen voor een bedrijf wat volgens de 
volgende principes werkt:

Warmup Nederland

www.warmupnederland.nl 
nl@warmup.com

Warmup voorziet u graag van een 
vrijblijvende offerte voor uw project

0800 023 5192 
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Warmup belgië

www.warmup.be
be@warmup.com

0800 77529 



 

Warmup 
Nederland

www.warmupnederland.nl  
nl@warmup.com

Voor meer informatie over Warmup, onze 
producten en services, neem contact met ons 
op via:

Scan de code en 
bezoek onze website

0800 023 5192

 

Warmup 
belgië

www.warmup.be
be@warmup.com

0800 77529


