MAGNUM HeatBoard (E) Cable

Verwarmingskabel t.b.v. HeatBoard systeemplaten
Hout, parket en laminaat zijn duurzame en sfeervolle producten
die steeds meer worden toegepast. De vraag naar een
verwarmingssysteem voor deze vloeren heeft geleid tot de
ontwikkeling van een nieuw technologisch hoogwaardig product.
MAGNUM HeatBoard is direct toepasbaar onder zwevende hout-,
parket- of laminaatvloeren. Dit dunne vloerverwarmingssysteem
(slechts 12 mm!) wordt aangestuurd door een digitale WiFi
thermostaat met vloersensor. Deze zorgt voor een zeer
gelijkmatige opwarming. De vloertemperatuur kan middels
de vloersensor en thermostaat tot een maximale temperatuur
begrensd worden.
De geavanceerde thermostaat houdt rekening met de benodigde
opwarmtijd, zodat uw vloer altijd op het gewenste tijdstip de juiste
temperatuur heeft. De isolatieplaten zorgen voor extra warmteisolatie en hebben tevens een geluiddempende werking. (deze
thermostaat is niet inbegrepen in set, dient los besteld te worden.)
MAGNUM HeatBoard is heel eenvoudig op maat de maken. Hierna
kan de HeatBoard Cable er eenvoudig worden ingeklemd. Per
netto/vrij oppervlak 1 m2 is ongeveer 10 m1 (strekkende meter)
HeatBoard Cable nodig. Veilig, comfortabel en makkelijk in
gebruik: MAGNUM HeatBoard zorgt ook bij droge vloeren voor een
comfortabel woon- en werkklimaat!
MAGNUM HeatBoard is alleen toe te passen bij harde droge
vloersystemen (laminaat, hout en parket). Bij zogenaamde zachte
vloerbedekking (PVC laminaat en vinyl) dient er eerst DuoBoard
tussen het verwarmingssysteem en de vloerbedekking te worden
aangebracht.

Specificaties
Systeemtype

Elektrisch

Systeemhoogte

12 mm

Systeembreedte

vanaf 20 cm

Min. inst. hoogte

12 mm

Installatie

Zwevend

Vermogen

60 of 100W/m2

In natte ruimtes

X

Tegels

X

Hout

V

(PVC) Laminaat

V (PVC i.c.m. DuoBoard)

Tapijt

V (i.c.m. DuoBoard)

Keuring

CE, VDE

Garantie

2 jaar

VDE-REG 8741
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Technische details

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN UIT DE
ALGEMENE INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

LEES GOED DOOR A.U.B.:

PREVENT DAMAGING
Ensure that the surface where the heating cable is
worked on is flat, clean, and free of dust and grease.
Prevent the use of sharp tools, walking over the
heating cables and allways ensure to work carefully.

IMPORTANT POINTS OF ATTENTION FROM THE
GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY:
WICHTIGE PUNKTE IN DEN ALLGEMEINEN
INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

BITTE SORGFÄLTIG LESEN:

Zorg dat de ondergrond waar het systeem verwerkt wordt egaal, schoon, stof- en vetvrij is. Verwijder
oneffenheden in de vloer en vul eventuele gaten op.

Garantie
10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de Cable.

MCB OR RCCD REQUIRED
All installations must be wired through a suitably
rated MCB or RCCD when applicable.

ENSURE THE MAT IS COMPLETELY INSTALLED
The MAGNUM Mat/Cable may never be installed
under fixed objects like wall units, kitchen units,
baths, or showers and must be able to give off its
warmth unimpeded. The MAGNUM Mat/Cable may
only be incorporated into the free floor areas.

HeatBoard E systeemplaten, DuoBoard en thermostaat dient u
apart te bestellen.

NEVER CUT THE HEATING CABLE! AND NEVER
SHORTEN THE HEATING CABLE/MAT!
The heating cable CANNOT be cut. Please check
your local supplier via magnumheating.com if the
cable is damaged.

FLOOR SENSOR:
Ensure that the sensor is installed well clear (min.
50 cm) of central heating pipes, water pipes, drains
and electrical wiring. Install the sensor as closely as
possible in the middle of 2 loops. Ensure that the
heating cables do not make direct contact with
the conduit in which the floor sensor is mounted.

VORSICHT BEIM POSITIONIEREN DES BODENFÜHLERS!
Stecken Sie den Fühler in ein verschlossenes Rohr
und installieren Sie dieses in angemessenem
Abstand (min. 50 cm) zur ZH bzw. Wasserleitungen.
Installieren Sie den Fühler exakt zwischen zwei
Kabeln (Schlaufe) des Heizsystems. Vermeiden Sie,

DAS HEIZKABEL NIEMALS DURCHSCHNEIDEN
UND DIE KABEL/MATTE NIEMALS KÜRZEN!
Sollte das Heizkabel versehentlich doch beschädigt oder durchgeschnitten werden, bitten wir Sie,
Ihren MAGNUM Händler vor Ort via magnumheating.com zu kontaktieren.

F.I.-SCHUTZSCHALTER OBLIGATORISCH
Die Systeme müssen hinter einen F.I.-Schutzschalter
von höchstens 30 mA positioniert werden.

VERARBEITEN SIE DAS SYSTEM VOLLSTÄNDIG
Sorgen Sie dafür, dass die Heizkabel bzw. die
Bodenheizungsmatte vollständig verarbeitet werden. Für das MAGNUM Mat/Cable System darf
die Größe der Matte niemals die zu bedeckende
Oberfläche überschreiten.

VERMEIDEN SIE BESCHÄDIGUNGEN
Treffen Sie Vorsorgemaßnahmen, um zu vermeiden, dass die Heizkabel während und nach der
Installation beschädigt werden, z.B. durch das fallen lassen spitzer Gegenstände, auf die Kabel treten, unsachgemäßes Anbringen des Bodenbelags
und anderer Tätigkeiten nach dem Anbringen des
Bodenbelags.

VOORKOM BESCHADIGING
Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen
dat tijdens en na installatie de verwarmingskabels
worden beschadigd door bv. het laten vallen van
scherpe objecten, het betreden van de kabels,
het onvoorzichtig aanbrengen van dekvloer en
overige werkzaamheden na het aanbrengen van
de dekvloer.

VERWERK HET SYSTEEM VOLLEDIG
Zorg ervoor dat de verwarmingskabel of vloerverwarmingsmat volledig wordt verwerkt. In het geval
van het MAGNUM Mat/Cable systeem mag grootte
nooit groter zijn dan het te beleggen oppervlakte.

AARDLEKSCHAKELAAR VERPLICHT
Het systeem dient achter een aardlekschakelaar
van maximaal 30mA te worden geplaatst

3. Voorbereidingen

AUXILIARY OR PRIMERY HEATING
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KNIP DE VERWARMINGSKABEL NOOIT DOOR EN
KORT DE KABEL/MAT NOOIT IN!
Indien de verwarmingskabel abusievelijk toch
beschadigd of doorgeknipt is, raadpleeg dan direct
de support line: tel. 0900-9110911

MAGNUM HeatBoard (E)

LET OP BIJ HET PLAATSEN VAN DE VLOERSENSOR!
Plaats de sensor in een afgesloten buis. Installeer
deze op ruime afstand (min. 50 cm) van CV of
waterleidingen. Installeer de sensor exact tussen 2
kabels (lus) van het verwarmingssysteem. Voorkom
dat de warmtekabels direct contact maken met
de buis waarin de vloersensor wordt gemonteerd.
Laat de sensorbuis lineair aan de richting van de
verwarmingskabel lopen.

Begin vanuit een hoek met het leggen van de platen. Gebruik hiervoor de meegeleverde
veiligheidshandschoenen om eventuele snijwonden door het aluminium te voorkomen. De platen
kunnen eenvoudig aan elkaar worden gelegd door de puzzelvorm. De hele ruimte dient te worden
bedekt, eventueel restmateriaal kan eenvoudig worden weggesneden.

Met een opbouwhoogte van slechts 12 mm is MAGNUM HeatBoard
het dunste droogbouw systeem in zijn soort. De platen hebben een
afmeting van 788 x 594 mm (effectief: 589 x 778 mm) en worden
geleverd in een set van 11 platen (5 m2).

Nederlands

Voorbeeld van legplan Heatboard E
4

Inhoud verpakking
• HeatBoard E Cable
• Bevestigingstape
• Flexibele buis t.b.v. vloersensor
• Installatievoorschriften
• Profiel t.b.v. eindlus
4. Leggen van de HeatBoard systeemplaten

Installatiemethode
Via een nieuw gepatenteerd productieprocedé zijn de high-density
EPS schuimpanelen met de voorgevormde aluminium platen
verlijmd. Hierdoor verkrijgt het MAGNUM HeatBoard systeem een
contact over de gehele vloer en, in tegenstelling tot vergelijkbare
producten, biedt het zelfs in de bochten een maximale
warmteoverdracht. De warmteoverdracht van de elektrische 7 mm
MAGNUM HeatBoard Cable wordt dus optimaal benut.

Art.nr.
136018
136030
136048
136060
136072
136090
136140

Omschrijving (60 Watt/m2)
MAGNUM HeatBoard Cable 6
MAGNUM HeatBoard Cable 6
MAGNUM HeatBoard Cable 6
MAGNUM HeatBoard Cable 6
MAGNUM HeatBoard Cable 6
MAGNUM HeatBoard Cable 6
MAGNUM HeatBoard Cable 6

Lengte kabel
30 m
50 m
80 m
100 m
120 m
150 m
190 m

Vermogen
180 Watt
300 Watt
480 Watt
600 Watt
720 Watt
900 Watt
1140 Watt

Art.nr.
131030
131050
131080
131100
131120
131150
131190

Omschrijving (100 Watt/m2)
MAGNUM HeatBoard Cable 10
MAGNUM HeatBoard Cable 10
MAGNUM HeatBoard Cable 10
MAGNUM HeatBoard Cable 10
MAGNUM HeatBoard Cable 10
MAGNUM HeatBoard Cable 10
MAGNUM HeatBoard Cable 10

Lengte kabel
30 m
50 m
80 m
100 m
120 m
150 m
190 m

Vermogen
300 Watt
500 Watt
800 Watt
1000 Watt
1200 Watt
1500 Watt
1900 Watt

