
Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Elektrisk uppvärmning för keramik och natursten

Systemkomponenter för golv och vägg



Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Schlüter-DITRA-HEAT-E är avsett för montering på golv och vägg och används där till riktad ytvärme. Därutöver erbjuder DITRA-HEAT-E 
ytterligare funktioner som är avsedda för keramisk beklädnad, sprickor i underlaget överförs inte till golvbeläggningen och den direkta 
lastöverföringen liksom den neutraliserande frikopplingsmattan garanterar att du får glädje av din golv- och väggbeläggning under en lång tid.

Med vår nya produktvariant gör det innovativa fiberduk-
skiktet att värmen kommer fram till ytan ännu snabbare 
och målinriktat. Det betyder: fortare varma fötter med 
samma energitillförsel. Läs mer från sidan 6.

Nu ännu fortare  
varma fötter med nya  
praktiska komplett-set: 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO

För golv och vägg

		Ger behaglig värme

		Uppvärmda zoner kan  
anpassas individuellt

		Idealiskt för renoveringar tack  
vare låg monteringshöjd

		Isolerat med beprövad DITRA-teknik

		Uppvärmd keramik

		Testade systemkomponenter

		Lämpligt som fullvärdigt värmesystem

Keramik och natursten är idealiskt för golv- och väggvärme på grund av sin förmåga att lagra och samtidigt avge värme. Därför har vi 
utvecklat det innovativa systemet Schlüter-DITRA-HEAT-E för uppvärmning av komfortzonerna på golv och vägg.

Argument som övertygar:
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Användningar på golv: Användningar på vägg:
	y Temperering av keramik  
i vardagsrummet och badrummet som tillägg till ett  
fullvärdigt värmesystem (barfotaområden)
	y Byggnad med mycket lågt värmeenergibehov  
(t.ex. passivhus) som reservvärme
	y Tillfällig uppvärmning av byggnader  
som endast används då och då, t.ex. fritidshus
	y Lämpligt som fullvärdigt värmesystem  
i kombination med lämplig regulator

	y Riktad uppvärmning av zoner på väggen, till exempel till 
handdukstorkning
	y Förebyggande temperering av insidan av ytterväggar som 
mögelprevention, till exempel runt duschen
	y Skapa komfortzoner till platser för avkoppling 
	y Lämpligt som fullvärdigt värmesystem i kombination med 
lämplig regulator
	y Sittbänkar i badrum & Wellnessområden

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

edcba f

a) Frikoppling
Schlüter-DITRA-HEAT frikopplar golvbelägg-
ningen från underlaget, neutraliserar spännin-
gar och överbrygger sprickor från underlaget.

c) Lastfördelning (lastnedföring)
Schlüter-DITRA-HEAT leder ner belastningar 
direkt i marken. Detta innebär att kakel eller 
klinker som lagts på DITRA-HEAT tål stora 
belastningar.

e) Termisk separation
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO har en 2  mm 
tjock fiberduk på baksidan, vilket ger snab-
bare uppvärmning.

b) Tätning 
Vid en tekniskt korrekt bearbetning kan DIT-
RA-HEAT användas för att skapa ett god-
känt tätningssystem med kakel-/klinkerplat-
torna.

d) Bindningsförmåga 
Schlüter-DITRA-HEAT kan användas på 
golv och tak eftersom fiberduken förankras 
med tunnbädsbruk på underlaget och efter-
som tunnbrädsduken förankras mekaniskt i 
den laxstjärtformade noppstrukturen.

f) Stegljudsdämpning 
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO har en 2  mm 
tjock fiberduk på baksidan, vilket dämpar 
stegljuden.
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Elektrisk uppvärmning av golvytor
Schlüter-DITRA-HEAT-E är ett system för elektrisk golvvärme, som ger behagligt varma golv. Värmekablarna från DITRA-HEAT-E dras överallt 
i frikopplingsmattan där golvytor ska värmas upp. Genom flexibel styrning av temperaturer och uppvärmningstider med hjälp av golvvärme-
reglaget från Schlüter får du uppvärmd keramik med DITRA-HEAT-E – när och där du vill. Vid behov kan systemet även användas som en 
fullständigt värmesystem.

I motsats till konventionella system, som arbetar med förlimmade värmemattor, dras  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-värmekablarna i frikopplingsmattan. Detta ger största möjliga frihet 
vid när områdena som ska värmas upp definieras. Genom egenskapen hos Schlüter-DITRA-
HEAT Frikopplingsmattan, att den kompenserar för sprickor, kan golv läggas även på kritiska 
underlag som träkonstruktioner, nygjuten golvbeläggning etc., utan att skador på keramiken 
eller värmeledningarna behöver befaras. Naturligtvis förhindrar användningen av den bepröva-
de Schlüter-DITRA-tekniken även skador i beläggningen p.g.a. snabba temperaturväxlingar.

Genom extremt låg monteringshöjd (frikopplingsmattan inkl. värmekabel från 5,5 mm) kan 
DITRA-HEAT-E enkelt eftermonteras. Den är alltså idealisk för sanering och renovering. Och 
ännu en fördel: Eftersom värmekablarna är inbäddade med fästmassa direkt i frikopplingsmat-
tan, ligger de omedelbart under keramiken, så att värmen förmedlas effektivt.

Utförande på golv

Elektrisk golvvärme för keramik och natursten

På golvet läggs Schlüter-DITRA-HEAT-E vär-
mekabeln med ett fast avstånd på 3 knop-
par. På så sätt uppnås en värmeavgivning 
på 136 Watt/m². Om förkonfek tionerade set 
inte skulle passa för ett objekt, kan man när 
som helst komplettera dessa med mattor el-
ler rullar och värmekablar av önskad längd 
eller konfigurera sin objektutrustning indivi-
duellt från början.

136 W / m2
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Värme från väggen
Schlüter-DITRA-HEAT-E är den innovativa lösningen för eluppvärmda väggplattor av keramik och natursten. Genom att värmekablar från 
DITRA-HEAT-E installeras i frikopplingsmattan skapas riktade komfortzoner på väggen,som avger mild värmestrålning. Temperaturer och 
uppvärmningstider styrs flexibelt och energisparsamt med systemets regulator.

Skrymmande värmeelement hör till det förflutna. Idag kommer den behagliga värmen i bad-
rummet från väggen. Eleganta kakelplattor värmer upp handdukshållaren – exakt tidsstyrt. 
Eller väggarna till duschen som ligger mot en yttervägg och därför är i riskzonen för mögel-
bildning. I små badrum kan Schlüter-DITRA-HEAT-E också användas som enda system för 
rumsuppvärmningen. Här fungerar systemet som fullvärdig väggvärme.

Men användningen av Schlüter-DITRA-HEAT-E är inte begränsad till badrummet. Ditra-HEAT 
kan användas i hela hemmet.

Utförande på vägg
På väggen kan Schlüter-DITRAHEAT-E vär-
mekabeln läggas med ett avstånd på 2 eller 
3 knoppar. På det sättet nås en värmeka-
pacitet på 200 eller 136 watt/m². Om för-
konfektionerade set inte skulle passa för ett 
objekt, kan man när som helst komplettera 
dessa med mattor och värmekablar av öns-
kad längd eller konfigurera sin objektutrust-
ning individuellt från början.

Riktad uppvärmning av väggar

200 W / m2 136 W / m2
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO är en vidareutveckling av den beprövade beläggningsvärmen. Genom att integrera en förstärkt, 2 mm tjock 
duk på undersidan av mattan begränsas värmestrålningen ned i marken väsentligt. Den termiska barriären på undersidan av mattan leder till 
att beläggningen värms upp betydligt snabbare utan att energitillförseln ökar och bidrar samtidigt till betydligt lägre stegljud.

När värme behövs snabbt och under kort tid, är lösningen den nya Schlüter-DITRA-HEAT-E-
DUO. Till exempel i det privata badrummet, som bara används morgon och kväll under 1–2 
timmar, behöver man ett system som reagerar särskilt snabbt, med hög effektivitet. Här behöver 
områden värmas upp med kort varsel, i definierade komfortzoner som t.ex. framför handfatet. 

En 2 mm tjock specialduk som utgör den termiska barriären på DITRA-HEAT-E-DUO-syste-
met ser till att huvudparten (ca 80 %) av värmen i uppvärmningsfasen leds direkt till golvbe-
läggningen, vilket leder till att man betydligt snabbare känner värmeeffekten. 

Termobarriären i form av den integrerade fiberduken installeras här i ett arbetssteg tillsam-
mans med DITRA-HEAT-DUO-mattan. Detta ger utöver de beprövade funktionerna hos 
DITRA-tekniken som ångtrycksutjämning och tätning (enligt abP – tyskt allmänt bygginspek-
tionscertifikat), dessutom en stegljudsreduktion. På grund av den mycket goda bindnings-
hållfastheten är DITRA-HEAT-DUO även lämplig för vägginstallation.

Snabb uppvärmning – reducerat stegljud 

En matta – två funktioner

Termisk separation Stegljudsdämpning
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO

När passar vilket system?

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO med den in-
byggda termiska barriären, gör att värmen 
från värmekablarna inte längre strålar nedåt 
mot underlaget under uppvärmningsfasen, 
utan avges direkt uppåt mot golvbelägg-
ningen. 

Därigenom är DITRA-HEAT-E-DUO t.o.m. 
snabbare än konventionella system med hö-
gre uppvärmningseffekt.

Effektökningen märks tydligt. Tidigare sys-
tem strålar ned ca 50  % av energin som 
värmeförlust i golvmassan. DITRA-HEAT-E-
DUO strålar ca 80 % av värmen direkt upp 
till beläggningen och endast ca 20  % till 
golvmassan.

Eftersom värmeöverföringen från underla-
get även blockeras uppåt med fiberduken, 
är systemet mindre lämpligt för använd-
ning på golvvärmesystem eller Schlüter- 
BEKOTEC-THERM keramiska klimatgolv.

Uppvärmningstid i minuter
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    Schlüter®-DITRA-HEAT-E (136 Watt)
    Konventionell värmematta (200 Watt)

Snabb värme vid rätt tidpunkt på rätt plats

Uppvärmningstest*

Uppvärmningen i startfasen*

•  Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO  
(136 Watt)

*Har genomförts på ouppvärmd konstruktion med golvmassa, starttemperatur vid 20 °C.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

68 Watt

68 Watt

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
med termisk barriär

110 Watt

26 Watt
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Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

på konventionell golvvärme •
på keramiskt klimatgolv •
på träkonstrunktion • •
på ouppvärmt gjutet golvunderlag •
på hållbar äldre golvbeläggning (ouppvärmd) •



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS
För lämpliga underlag är en självhäftande variant ett särskilt enkelt, tids- och materialsparande alternativ till klassiska DITRA-HEAT. När du vill 
lägga nya DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) behövs inget kakelfix under mattan, eftersom produkten har en självhäftande bärfiberduk. Bearbet-
ningen blir lätt som en plätt och du sparar ordentligt med tid och material. Alla andra funktioner hos den beprövade DITRA-HEAT kvarstår.

		Självhäftande bärfiberduk

		Enkel och smidig läggning

		Lätt att justera vid installationen

		Sparar tid och material

		Kan beträdas direkt efter läggning

		Separerar beläggningen från underlaget

		Enkel läggning av systemvärmekablar

		Finns även som DITRA-HEAT-DUO-PS 
med extra stegdämpning och snabbare 
temperaturändring

Argument som övertygar:
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SJ

ÄLVHÄFTANDE

PEEL & STICK

SNABBT 
Ingen blandning och fördelning av kakelfix, 
kan beträdas direkt efter läggning

RENT
Ingen smuts från blandning och fördelning 
av kakelfix, inga murslevar, hinkar eller 
verktyg som ska rengöras

ENKELT
Dra av den separerande filmen och vidhäfta 
(kan ompositioneras under bearbetningen) 
tills tryck appliceras

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

DITRA-HEAT läggs snabbt och enkelt med Peel & Stick-teknologi
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Fördelarna med Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Behagligt rumsklimat, lämpligt för allergiker
Rummet värms upp av mild värmestrålning och upprätthåller den naturliga luftfuktigheten, så 
att inga allergiframkallande ämnen rörs upp. Så skapas ett behagligt och hälsosamt inom-
husklimat.

Exakt reglerbart
Önskad temperatur kan ställas in bekvämt och exakt i varje rum tack vare digitala regulatorer 
för golvtemperatur. Med den nya generationen regulatorer från Schlüter-Systems kan även 
rumstemperaturen styras. Nu även med röststyrning via en Smart Home-enhet med Amazon 
Alexa eller Google Assistant. Tack vare Schlüter-HEAT-CONTROL-appen, även med smart-
phone och surfplatta.

Långlivat och underhållsfritt
Det förekommer inget slitage, systemet är praktiskt taget underhållsfritt och har därför en 
lång livslängd.

Enkel eftermontering
Lätt och snabbt att installera. Låg monteringshöjd (frikopplingsmattan inkl. värmekabel från  
5,5 mm).

Enkel läggning
Värmetrådarna dras i frikopplingsmattan och direkt på den limmas keramiken med tunn-
skiktsförfarande. En arbetsam utjämning av de icke uppvärmda ytorna som med värmemat-
tor är inte nödvändig.

Fullvärdigt värmesystem
Lämpligt som fullvärdigt värmesystem i kombination med lämplig regulator.

Prisvärd 
Siffrorna stämmer man räknar på anskaffning, installation, underhåll och drift. Med Schlüter-
DITRA-HEAT-E-DUO minskar värmeförlusten och energin utnyttjas på ett effektivt sätt.
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Säker läggning
Med kabeltestaren Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT som kan fås separat, övervakas motståndet 
i värmekablarna under hela monteringsfasen. Om en skada inträffar varnas installatören av 
en akustisk signal.

Snabb uppvärmning
De elektriska värmekablarna värmer mycket snabbt upp ytor av keramik eller natursten  
eftersom dessa är installerade direkt under beläggningen. Särskilt Schlüter-DITRA-HEAT-E-
DUO värmer på nolltid upp golvbeläggningen till den önskade temperaturen.

Förebygger mögel
Uppvärmning och snabb torkning av insidan på ytterväggar, till exempel i duschen.

Osynligt
Vacker keramik eller ädel natursten istället för skrymmande element.

Testade systemkomponenter
Schlüter-DITRA-HEAT/-DITRA-HEAT-DUO frikopplingsskikt och tätningsskikt samt Schlüter-
DITRA-HEAT-E-HK VDE testad värmekabel. Användning av Schlüter-DITRA-HEAT i kombi-
nation med värmekablar som golv-/väggvärme är tillåten endast för inomhusbruk.

Praktiska komplett-set
Schlüter-Systems erbjuder praktiska set för alla vanliga rumsituationer, där alla systemkom-
ponenter är förmonterade.

Idealiskt för användning i kombination med  
keramiskt klimatgolv
Sak samma om badrum, bostad eller kontor: med systemkomponenterna Schlüter-DITRA-
HEAT-E kompletterar du golvvärmesystemet Schlüter-BEKOTEC-THERM. Stort 
plus: Inte bara LÄTT att installera, utan också SNABBT härligt varm.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Installation

Die Vorteile von Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Angenehmes Raumklima 

durch milde Strahlungswärme und Beibehaltung 
der natürlichen Luftfeuchtigkeit eines Raumes.

Genau steuerbar
Die Wohlfühltemperatur lässt sich dank digitaler 
Fußbodentemperaturregler in jedem Raum kom-
fortabel und zeitgenau einstellen. Mit der neuen 
Reglergeneration von Schlüter®-DITRA-HEAT ist 
auch die Steuerung der Raumtemperatur möglich.

Kostengünstig 
in Anschaffung, Installation, Wartung und Betrieb.

Langlebig und wartungsfrei
Es tritt kein Verschleiß auf, das System ist praktisch  
wartungsfrei. Und verfügt daher über eine lange 
Nutzungsdauer.

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

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

Praktische Komplett-Sets
Für die gängigen Raumsituationen bietet Schlüter-
Systems praktische Sets an, in denen alle 
Systemkomponenten vorkonfektioniert sind.

Für Allergiker geeignet
Der Raum wird durch milde Strahlungswärme auf-
geheizt, sodass keine allergieauslösenden Stoffe 
aufgewirbelt werden.

Geprüfte Systemkomponenten
Schlüter®-DITRA-HEAT Entkopplung und Verbund-
abdichtung mit abP (allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis) und Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK VDE geprüftes Heizkabel. Der Einsatz 
von Schlüter®-DITRA-HEAT in Verbindung mit 
Heizkabeln als Boden-/Wandtemperierung ist nur 
für den Innenbereich zulässig.

Verlegebeispiele

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

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
5 m² entkoppelte Bodenfläche, 3,8 m² beheizte Fläche  
vor dem Waschtisch und der Toilette.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
3,2 m² entkoppelte Wandfläche, 
2,6 m2 beheizte Fläche.

Gästebad 2 x 2,5 m

Badezimmer 2 x 4 m

Badezimmer

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Wandflächen gezielt temperieren

Wuchtige Heizkörper waren gestern. Heute kommt die wohlige Wärme im Bad 
aus der Wand. Elegante Fliesenbeläge beheizen – zeitgenau gesteuert – den 
Handtuchhalter. Oder die Wandflächen von Duschen, die an der Außenwand 
liegen und von daher anfällig für Schimmelbildung sind. In kleinen Bädern kann 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E auch als einziges System für die Raumtemperierung 
genutzt werden. 
Der Einsatz von Schlüter®-DITRA-HEAT-E beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
das Bad. Auch in Wohn-, Ess- oder Arbeitsräumen leistet eine Wandtemperie-
rung ihren Beitrag zu einem gesunden, angenehmen Raumklima.

Anwendungen an der Wand:

•	 Gezielte	Temperierung	von	Zonen	an	der	Wand,	zum	Beispiel	als	
Handtuchtrocknung

•	 Vorbeugende	Temperierung	der	Innenseite	von	Aussenwänden		
zur	Schimmelprävention,	zum	Beispiel	in	Duschbereichen

•	 Schaffung	von	Wohlfühlzonen	in	Ruhebereichen,		
Essecken,	an	Schreibtischen	oder	Sitzgruppen

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

Anders als konventionelle Systeme, die mit vorgeklebten Heizmatten arbeiten, 
werden die Schlüter®-DITRA-HEAT-E Heizkabel in einer Entkopplungsmatte ver-
legt. Das bietet größtmögliche Freiheit bei der Definition der zu temperierenden 
Flächen. Durch die rissüberbrückende Eigenschaft der DITRA-HEAT können 
auch kritische Untergründe wie Holzkonstruktionen, frische Estriche etc. belegt 
werden, ohne dass Schäden am Fliesenbelag oder an den Heizleitungen zu be-
fürchten sind. Und selbstverständlich verhindert die Verwendung der bewährten 
Schlüter®-DITRA Technologie auch Schäden im Belag durch schnellen Tempe-
raturwechsel. Durch die extrem niedrige Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl. 
Heizkabel ab 5,5 mm) lässt sich Schlüter®-DITRA-HEAT-E leicht nachrüsten. Es 
ist also ideal für Sanierung und Renovierung. Und noch ein Vorteil: Da die Heiz-
kabel direkt mit Fliesenkleber in die Entkopplungsmatte eingebettet sind, liegen 
sie unmittelbar unter dem Fliesenbelag, sodass die Wärme effizient ankommt.

Wegen der geringen Investitions- und Nebenkosten ist eine elektrische Boden-
temperierung durchaus eine „Preis-werte“ Angelegenheit.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Elektrische Bodentemperierung für Fliesen 
und Naturstein

Anwendungen am Boden:

•	 Das	Temperieren	von	Fliesenfußböden	in	Wohnzimmer	und	Bad	als	
Ergänzung	zu	einem	vollwertigen	Heizungssystem	(Barfußbereiche)

•	 Gebäude	mit	sehr	geringem	Heizenergiebedarf		
(z.	B.	Passivenergiehäuser)	als	Reserveheizung

•	 das	vorübergehende	Beheizen	von	Gebäuden,	die	nur	gelegentlich	
genutzt	werden,	z.	B.	Wochenendhäuser

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

REG.-Nr. 8670

REG.nr 8883
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Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter-DITRA-HEAT är en polypropen-
matta med laxstjärtformad noppstruktur 
samt på baksidan försedd med en bärfiber-
duk. Mattan är ett universellt underlag för 
plattbeläggningar och används som frikopp-
lingsskikt. Den kan dessutom hålla kompa-
tibla värmekablar för golv- och väggvärme.

(Produktdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO är en polypro-
penmatta med laxstjärtformad noppstruktur. 
Baksidan är försedd med en speciell 2 mm 
tunn bärfiberduk. Mattan är ett universellt 
underlag för plattbeläggningar och används 
som, frikopplingsskikt. Den kan dessutom 
hålla kompatibla värmekablar för golv- och 
väggvärme. Den speciella bärfiberduken 
minskar stegljud och gör dessutom att golv- 
och väggbeläggningar värms upp snabbare.

(Produktdatablad 6.4)

5,5 mm

5,5 mm
2 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Polypropen mattvara

L x B = m² Artikelnr
PL = 
st.

0,8 x 0,98 = 0,78 DH5 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT

Polypropen på rulle

L x B = m² Artikelnr
PL = 
rulle

12,76 x 0,98 = 12,5 DH5 12M 6

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

Polypropen mattvara

L x B = m² Artikelnr
PL = 
st.

0,8 x 0,98 = 0,78 DH D 8 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Polypropen på rulle

L x B = m² Artikelnr
PL = 
rulle

10,20 x 0,98 = 10,0 DH D 810 M 6
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Schlüter®-DITRA-HEAT-PS
Schlüter-DITRA-HEAT-PS är en polypropen-
matta med laxstjärtformad noppstruktur. 
Baksidan är kascherad med självhäftande 
bärfiberduk. När skyddsfolien har lossats 
kan DITRA-HEAT-PS fästas på lämpliga 
underlag utan kakelfix. Mattan släpper inte 
genom vatten och används för läggning av 
golvvärmekablar, som flytande eller ångför-
delande skikt. 

(Produktdatablad 6.5)

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS är en 
polypropenmatta med laxstjärtformad 
noppstruktur. Baksidan är kascherad med 
2 mm tjock självhäftande och ljuddämpan-
de bärfiberduk. När skyddsfolien har lossats 
kan DITRA-HEAT-DUO-PS fästas på lämp-
liga underlag utan kakelfix. Mattan släpper 
inte genom vatten och används för läggning 
av golvvärmekablar, som flytande eller ång-
fördelande skikt. Den särskilda fiberväven 
minskar stegljuden med upp till 14 dB och 
förkortar uppvärmningstiden.

(Produktdatablad 6.5)

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS

Självhäftande polypropen, mattvara

L x B = m² Artikelnr
PL = 
st.

 0,8 x 0,98 = 0,78 DH PS 5 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Självhäftande polypropen på rulle

L x B = m² Artikelnr
PL = 
rulle

 12,76 x 0,98 = 12,5 DH PS 512 M 6

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS

Självhäftande polypropen, mattvara
med 2 mm termofiberduk

L x B = m² Artikelnr
PL = 
st.

 0,8 x 0,98 = 0,78 DH D PS 8 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Självhäftande polypropen på rulle
med 2 mm termofiberduk

L x B = m² Artikelnr
PL = 
rulle

 10,2 x 0,98 = 10 DH D PS 810 M 6

5,5 mm

5,5 mm
2,1 mm
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R  är en tempera-
turregulator för att reglera golv- och vägg-
beläggningar som värms upp elektriskt med 
Schlüter-DITRA-HEAT-E. Den 2" (5,1  cm) 
stora pekskärmen används för att manöv-
rera regulatorn. Temperaturregulatorn styr 
antingen yt- eller rumstemperaturen efter ett 
tidsschema. En reservgivare ingår i leveran-
sen.
(Produktdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6
Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 är en 
All-in-one-temperaturregulator med Wi-
Fi-funktion och röststyrning som tillval. Den 
reglerar vägg- och golvbeläggningar som 
värms upp elektriskt med Schlüter-DITRA-
HEAT-E. Den 2" (5,1 cm) stora pekskärmen, 
Schlüter-HEAT-CONTROL-appen för iOS 
och Android eller röststyrning med Amazon 
Alexa eller Google Assistant kan användas 
för manövrera regulatorn. Temperaturregu-
latorn styr antingen yt- eller rumstempera-
turen efter ett tidsschema. En reservgivare 
ingår i leveransen. 
(Produktdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Temperaturregulator med pekskärm (230 V)  
med två fjärrgivare

Artikelnr
P = 
set

 DH E RT 2/BW 10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Temperaturregulator med pekdisplay (230 V)
med två fjärrsensorer, WiFi-funktion  
och röststyrning

Artikelnr
P = 
set

DH E RT 6/BW 10

Obs: Om fjärrgivarna installeras direkt i 
Schlüter-DITRA-HEAT-membranmattan ska 
den medföljande reservgivaren också instal-
leras där.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 är en analog 
temperaturregulator för elektrisk tempere-
ring av golv- och väggbeläggningar med 
Schlüter-DITRA-HEAT-E. Regulatorn är an-
vändarvänlig med avstängningsknapp och 
ett hjul för inställning av temperaturbör-
värdet. En reservgivare ingår i leveransen. 
(Produktdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Temperaturregulator (230 V)
Avstängningsknapp med två fjärrgivare

Artikelnr
P = 
set

 DH E RT 4/BW 10

Obs: Om fjärrgivarna installeras direkt i 
Schlüter-DITRA-HEAT-membranmattan ska 
den medföljande reservgivaren också instal-
leras där.

Obs: Om fjärrgivarna installeras direkt i 
Schlüter-DITRA-HEAT-membranmattan ska 
den medföljande reservgivaren också instal-
leras där.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3  är en tempera-
turregulator för att reglera golv- och vägg-
beläggningar som värms upp elektriskt med 
Schlüter-DITRA-HEAT-E. Den 3,5" (8,9 cm) 
stora pekskärmen används för att manöv-
rera regulatorn. Temperaturregulatorn styr 
antingen yt- eller rumstemperaturen efter ett 
tidsschema. En reservgivare ingår i leveran-
sen.
(Produktdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Temperaturregulator med pekskärm (230 V) och 
två fjärrgivare

Artikelnr
P = 
set

 DH E RT 3/BW 10

Obs: Om fjärrgivarna installeras direkt i 
Schlüter-DITRA-HEAT-membranmattan ska 
den medföljande reservgivaren också instal-
leras där.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT
Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT är ett testinstru-
ment för mätning och kontroll av motstån-
det i de elektriska värmekablarna Schlüter-
DITRA-HEAT-E-HK och på fjärrgivarna som 
levereras tillsammans med Schlüter-DITRA-
HEAT-E regulatorerna.

(Produktdatablad 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Kablagetestare

Artikelnr
KV = 
set

 DH E CT 10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK är en elektrisk 
värmekabel med ensidig anslutning för lägg-
ning i Schlüter-DITRA- HEAT frikopplings-
matte. 

(Produktdatablad 6.4)

Värmekabel för tunn bädd

Obs: Vid val av värmekabel: Observera att den uppvärmda ytan i m² som anges i tabellen inte avser rummets storlek. För beräkning av den 
uppvärmda ytan ska icke-uppvärmda zoner, t.ex. kantzoner och uppställningsytor, dras av från rummets storlek.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Värmekabel för tunn bädd

L = m
Uppvärmd yta 

i m² 
136 W/m²

Uppvärmd yta 
i m² 

200 W/m² *
W Artikelnr P = st.

  4,00 0,4  0,25 50 DH E HK   4 10
  6,76 0,6  0,43 85 DH E HK   6 10
  12,07  1,1  0,7 150 DH E HK  12 10
  17,66  1,6  1,0 225 DH E HK  17 10
  23,77  2,2  1,5 300 DH E HK  23 10
  29,87  2,7  1,8 375 DH E HK  29 10
  35,97  3,3  2,2 450 DH E HK  35 10
  41,56  3,8  2,6 525 DH E HK  41 10
  47,67  4,4  2,9 600 DH E HK  47 10
  53,77  5,0  3,3 675 DH E HK  53 10
  59,87  5,5  3,7 750 DH E HK  59 10
  71,57  6,6  4,4 900 DH E HK  71 10
  83,77  7,7  5,1 1050 DH E HK  83 10
  95,47  8,8  5,9 1200 DH E HK  95 10
  107,67  10,0  6,6 1350 DH E HK 107 10
 136,16 12,7  8,4 1700 DH E HK 136 10
 164,07 15,0  10,0 2050 DH E HK 164 10
 192,27 17,7  11,8 2400 DH E HK 192 10

216,27 20,0 13,2 2700 DH E HK 216 10
244,37 22,7 15,1 3050 DH E HK 244 10

** Endast tillåtet i väggområdet!

REG.nr 8883
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
	y 7 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA- 
frikopplingsmatta för 5,4 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 3,8 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
	y 10 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA- 
	y  frikopplingsmatta för 7,8 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel 
för 5,5 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3
	y 4 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA- 
frikopplingsmatta för 3,1 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 2,2 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Komplett-set
För vanliga rumsstorlekar finns praktiska, kompletta set för elektrisk uppvärmning av vägg- och golvbeläggningar.
Dessa består av följande komponenter:
	y Schlüter-DITRA-HEAT-MA frikopplingsmatte
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK värmekabel
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller alternativt -DITRA-HEAT-E-R6 temperaturregulator med pekskärm,  
WiFi-funktion och röststyrning som tillval (beakta de olika artikelnumren)

I dessa set finns allt du behöver till din golv- och väggvärme i ett praktiskt paket.  
Du behöver bara tänka på keramik och fästmassa.

+

+
=

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

Komplett set, golv och vägg

Separerad yta i m² Uppvärmd yta i m²
136 W/m2*

Artikelnr Artikelnr  P = set

 5,4 3,8 DH S1 DH RT6 S1 4
 7,8 5,5 DH S2 DH RT6 S2 4
 3,1 2,2 DH S3 DH RT6 S3 9

Set för golv- och väggytor:

* Läggs om var tredje nopp
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1 innehåller:
	y 4 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA- 
frikopplingsmatta för 3,1 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 2,6 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS2 innehåller: 
	y 3 st. Schlüter-DITRA-HEAT-MA- 
frikopplingsmatta för 2,3 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 1,8 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Komplett set, vägg

Separerad yta i m² Uppvärmd yta i m²
200 W/m2* Artikelnr Artikelnr  P = set

 3,1 2,6 DH WS1 DH RT6 WS1 9
 2,3 1,8 DH WS2 DH RT6 WS2 9

Set för väggytor:

+

+
=

   

* Läggs om varannan nopp
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Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S är kompletta set för eluppvärmning av golv- och väggbeläggningar. 
Dessa består av följande komponenter:
	y Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA frikopplingsmatta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK värmekabel
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller alternativt -DITRA-HEAT-E-R6 temperaturregulator med pekskärm, WiFi-funktion och röststyrning som 
tillval (beakta de olika artikelnumren)

Det speciella bärmaterialet gör att frikopplingsmattan både reducerar stegljudet och ger snabbare uppvärmning.  
Vid behov kan den separerade ytan förstoras med ytterligare DITRA-HEAT-DUO mattor.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1
	y 2 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 1,5 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 1,1 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4
	y 5 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 3,9 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 2,7 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2
	y 3 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 2,3 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 1,6 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5
	y 6 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 4,7 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 3,3 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3
	y 4 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 3,1 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 2,2 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6
	y 7 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 5,4 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 3,8 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO set för golv- och väggytor
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Komplett system, golv och vägg

Separerad yta i m² Uppvärmd yta i m²
136 W/m2* Artikelnr Artikelnr 

 
P = set

1,5 1,1 DH D S1 DH D RT6 S1 9
2,3 1,6 DH D S2 DH D RT6 S2 9
3,1 2,2 DH D S3 DH D RT6 S3 9
3,9 2,7 DH D S4 DH D RT6 S4 8
4,7 3,3 DH D S5 DH D RT6 S5 8
5,4 3,8 DH D S6 DH D RT6 S6 5
6,2 4,4 DH D S7 DH D RT6 S7 5
7,0 5,0 DH D S8 DH D RT6 S8 4
7,8 5,5 DH D S9 DH D RT6 S9 4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Komplett system, vägg

Separerad yta i m² Uppvärmd yta i m²
200 W/m2*

Artikelnr Artikelnr 
 

P = set

3,1 2,6 DH D S10 DH D RT6 S10 9
2,3 1,8 DH D S11 DH D RT6 S11 9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7
	y 8 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 6,2 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 4,4 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S10
	y 4 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 3,1 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 2,6 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8
	y 9 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 7,0 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 5,0 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S11
	y 3 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 2,3 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 1,8 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9
	y 10 st. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA- 
frikopplingsmattan för 7,8 m² grundyta
	y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-värmekabel  
för 5,5 m² uppvärmd yta
	y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller 
temperaturregulator med WIFI-funktion 
och pekskärm inkl. röststyrning som tillval
	y 2 anslutningsdosor
	y 3 m tomt rör

* Läggs om varannan nopp

* Läggs om var tredje nopp
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Din återförsäljare:

Vill du veta mer om 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E ?
Tala med din återförsäljare eller få mer information 
på internet. På www.schlueter-systems.com hittar du ytterligare information. 
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Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com


