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VH INNOVAHEAT ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING KABEL 

GEBRUIKERSHANDLEIDING & INSTRUCTIES 

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw VH Innovaheat Elektrische vloerverwarming. VH producten zijn 

gefabriceerd met hoogwaardige en duurzame materialen. Om te garanderen dat uw product optimaal werkt 

zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in de installatievoorschriften. Alleen bij juiste montage 

volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. Lees voor montage deze voorschriften 

goed door en zorg voor het juiste gereedschap en materialen. U dient de elektrische installatie uit te laten 

voeren door een erkend installateur volgens de NEN1010 normen. 

SPECIFICATIES 

INHOUD PAKKET 

• Verwarmingskabel 12 Watt per meter 

• Thermostaat naar keuze inclusief vloersensor 

• Beschermkoker voor vloersensor en aansluitkabel vloerverwarming 

• Installatie-instructie & handleiding  

MEETGEGEVENS 

Type 12 Watt/m Kabellengte Ampére Ohm 

150 Watt 12.5 m 0.7 353 

225 Watt 18.8 m 1.0 235 

300 Watt 25.0 m 1.3 176 

375 Watt 31.3 m 1.6 141 

450 Watt 37.5 m 2.0 118 

525 Watt 43.8 m 2.3 101 

600 Watt 50.0 m 2.6 88 

675 Watt 56.3 m 2.9 78 

750 Watt 62.5 m 3.3 71 

900 Watt 75.0 m 3.9 59 

1050 Watt 87.5 m 4.6 50 

1200 Watt 100.0 m 5.2 44 

1350 Watt 112.5 m 5.9 39 

1500 Watt 125.0 m 6.5 35 

1800 Watt 150.0 m 7.8 29 

* De gemeten waarde mag maximaal 10% afwijken van bovenstaande tabel.    

         

GARANTIE 

• Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. VH 

Innovaheat is een onderhoudsvrij vloerverwarmingssysteem met een garantie van 25 jaar op de 

elektrotechnische werking van de Innovaheat vloerverwarming. 

• 2 jaar garantie op de thermostaat en vloersensor 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE  

✓ Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, 

verwijderen, schoonmaken of onderhoud. 

✓ Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door. 

✓ Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en verordeningen. 

✓ Gebruik de vloerverwarming enkel zoals beschreven in de handleiding. 

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN 

Controleer vooraf of de oppervlakte van de verwarmingsmat overeenkomt met het te verwarmen 

vloeroppervlak en er voldoende stroom-capaciteit (Amp.) voorhanden is. 

Wees tijdens het verwerken en andere werkzaamheden voorzichtig met scherpe voorwerpen die de 

verwarmingskabel kunnen beschadigen. 

De zwarte aansluitkabel kan worden verlengd of worden ingekort, maar er dient altijd minimaal 0.5 meter 

aansluitkabel over te blijven. De oranje verwarmingskabel mag niet worden onderbroken, ingekort of verlengd. 

Tevens mogen de warmtekabels elkaar nooit kruisen 

Monteer de vloersensor in het midden van 2 kabels voor een optimale temperatuurregistratie. Tevens mag de 

sensor (buis) geen oranje verwarmingskabels kruisen. Zorg dat de sensor op ruime afstand (min. 50 cm) van 

(verborgen) radiator- en waterleidingen, afvoeren en elektriciteitskabels wordt gemonteerd.  

De sensor dient altijd in de sensorbuis te blijven. Dop het uiteinde van de buis af om te voorkomen dat de 

sensor vast komt te zitten door cement bij de verwerking. Indien de sensor ooit vervangen moet worden kan 

deze er gemakkelijk uit worden gehaald. 

De VH Innovaheat vloerverwarming mag nooit worden aangebracht onder vaste objecten zoals wandmeubels, 

keukenblok, ligbad, douchebak en moet zijn warmte onbelemmerd kunnen afgeven. Tevens mag de 

verwarmingsmat niet over dilatatievoegen heen komen te liggen. In het algemeen dient een muurafstand van 

10 cm te worden aangehouden. De Innovaheat kabel mag alleen worden verwerkt in het vrije vloer/wand 

oppervlak. 

De verwarmingskabel is 2 mm dun en dient in een lijm of gietmortel te worden verwerkt die geschikt is voor 

vloerverwarming. Controleer hiervoor de fabrikantgegevens. 

De installatie van de thermostaat mag uitsluitend worden gedaan door een erkend installateur. Gedurende de 

installatie dient de stroomtoevoer afgesloten te blijven. 

Indien meerdere kabels in een ruimte worden geïnstalleerd kan een verzamelcontactdoos voor het stroompunt 

worden geplaatst zodat slechts één voedingskabel naar de thermostaat loopt. Respecteer het maximale 

aansluitvermogen van de thermostaat. Bij een hoger aansluitvermogen dan op 1 thermostaat kan worden 

geschakeld dient een relaisschakeling te worden geïnstalleerd. Alternatief is het mogelijk om gebruik te maken 

van een draadloze thermostaat met meerdere ontvangers. 

LET OP!  

VH Innovaheat dient aangesloten te worden op 230V. De elektrische installatie dient te geschieden door een 

erkend elektro installateur. De elektrische installatie dient volgens geldende richtlijnen te worden uitgevoerd. 

Vul na de installatie de controlekaart in en teken het legschema of maak er een foto van. Hang deze kaart 

vervolgens in de meterkast. 
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INSTALLATIE & MONTAGE 

BENODIGDE MATERIALEN 

• Een Innovaheat systeem  

• Ty-raps, alu-tape of Innovaheat montagestrips. 

• Flexibele tegellijm of egalisatie/ gietmortel en voegsel geschikt voor vloerverwarming  

• Flexibele kit en kitspuit voor dilatatievoegen langs wanden  

• Plastic lijmkam met ca 6 mm vertanding  

• Elektra inbouwdoos (min 5 cm diep)  

• Stroompunt met aarding  

• Een multimeter om de kabel tussentijds te testen tijdens het verwerken 

VOORBEREIDINGEN 

• Contoleer of de kabellengte/wattage overeenkomt met de te verwarmen (vrije) vloeroppervlakte. 

• Controleer de beschikbare aansluitwaarde en netspanning in de ruimte. 

• Meet de weerstand van de vloerverwarmingskabel door en noteer de meetwaarde op de 

meterkastkaart. 

• Bereid de installatie van de thermostaat voor (vanuit de inbouwdoos van de thermostaat dienen 2 

sleuven in de muur te worden gefreesd tbv de elektrabuis en de vloersensor). 

• Breng indien mogelijk altijd isolatie aan op de ondervloer. 

PLAATSING VAN DE THERMOSTAAT EN SENSOR 

Bepaal de plaats waar de thermostaat moet komen, plaats een standaard elektra inbouwdoos met een 

minimale diepte van 50 mm. Bij voorkeur op 1.40 m hoogte i.v.m. bedieningsgemak. Frees de benodigde 

sleuven uit en monteer inbouwdoos, elektrabuis en vloersensorbuis. Hak indien nodig voor de vloersensorbuis 

een geul in de vloer.  

LET OP: Zorg dat het meetgedeelte van de sensor (verdikking) op ruime afstand(min. 50 cm) van (verborgen) 

radiatoren (warm-) waterleidingen, afvoeren en elektriciteitskabels of andere externe warmtebronnen wordt 

gemonteerd. De sensor dient altijd IN de sensorbuis te blijven. Dop het uiteinde van de buis af om te voorkomen 

dat de sensor vast komt te zitten bij verwerking. Indien de sensor ooit vervangen moet worden kan deze er 

gemakkelijk uit worden gehaald. 

Zorg dat de ondergrond waar de mat verwerkt wordt vlak, schoon, stof- en vetvrij is. Houd te allen tijde de 

aandachtspunten van voorgaande pagina in de gaten. 
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WEERSTANDSWAARDEN 

U dient de kabel tussen en na iedere arbeidsgang te controleren d.m.v. een multimeter. Meet tussen de 

weerstandsdraden en gebruik hiervoor het tabel voorin deze handleiding. De Ohmse waarde mag max. 10% 

afwijken. Meet tevens de waarde tussen de aardemantel en de weerstandsdraden. Let op, hierbij mag de 

meter niet uitslaan. Is dit wel het geval neem dan contact op met de klantenservice. Vul de gemeten waarden 

in op de meterkastkaart als onderdeel van uw garantie.  

BEREKEN DE JUISTE KABELAFSTAND 

Om de juiste kabelafstand te berekenen dient u het aantal m2 vrije vloeroppervlak te delen door het totale 

vermogen van de set. De uitkomst hiervan vermenigvuldigt u met 12 (12 = Watt per strekkende meter kabel). 

De eerste twee cijfers achter de komma geven de kabelafstand aan in cm.  

• Voorbeeld: 600 Watt kabel op 4 m2 (150 Watt/m2) 

4 m2 : 600 Watt x 12 W/m1 = 0.08 → kabel 8 cm uit elkaar monteren  

Wanneer u gebruik maakt van de optionele Innovaheat montagestrips dan zitten de klemmen om de kabel in te 

plaatsen op een afstand van 2,5 cm. Dit geeft de volgende mogelijkheden:  

Kabelafstand Vermogen per m2 

5 cm 240 Watt 

7,5 cm 160 Watt 

10 cm 120 Watt 

12,5 cm 80 Watt 

 

MAAK EEN LEGPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bepaal het vrije vloeroppervlak en bepaal hoe de kabel zal worden gelegd. Houd hierbij rekening met het 

volgende:  

• Minimale afstand van wanden = 10 cm  

• Het startpunt van de verwarmingskabel dient maximaal 2,5 meter vanaf de thermostaat te zitten 

• Bepaal waar de Montagestrips komen (indien van toepassing). De minimale afstand tussen de 

montagestrips  is 50 cm, de maximale afstand 100 cm. Wij adviseren een afstand van ca. 75 cm.  

• Zorg dat de vloersensor tussen de kabels wordt geplaatst. 

LET OP: De minimale kabelafstand is 5 cm. Bij 

kleinere kabelafstand kunt u de kabel beschadigen. 



 

 
5 

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERVLOER 

Zorg ervoor dat de ondervloer goed schoon is en stofvrij voordat u begint 

met het aanbrengen van de vloerverwarming.  

Verzeker u ervan dat de ondervloer stevig en stabiel is en zorg ervoor dat 

er geen kieren of spleten in de ondervloer zitten.  

Meet voor u de kabel verwerkt de weerstand door, controleer de 

weerstand ten opzichte van de tabel vooraan in de handleiding en noteer de weerstand op de 

meterkastkaart. (Meetmoment 1) 

VERWERWERKINGVOORSCHRIFT 

HET AANBRENGEN VAN DE KABEL 

Let op: zorg er tijdens het verwerken voor dat de kabel niet beschadigd. Loop zo min mogelijk over de kabel 

heen en draag enkel schoenen met zachte zolen. 

Zorg ervoor dat de sensor ook reeds is geplaatst en breng de sensorkabel omhoog door de sensorbuis. Dicht 

het uiteinde van de buis af d.m.v. het meegeleverde dopje om te voorkomen dat er cement in kom 

Begin met het aanbrengen van de verwarmingskabel het dichtstbij de plaats waar de thermostaat zal komen en 

breng de voedingskabel door de tijdens de voorbereidingen aangebrachte buis naar de inbouwdoos. 

De zwarte verdikking moet zichtbaar blijven en later in de vloermassa worden verwerkt. Bevestig de kabel op 

de montagestrip en verwerk de kabel in zigzag vorm met de berekende kabelafstand. Indien bewapening wordt 

toegepast (krimpnet of kippengaas) kunnen ook kunststof snelbinders (ty-raps) worden gebruikt voor 

bevestiging van kabel rechtstreeks op bewapening.  

 

 

LET OP: Meet opnieuw de weerstand van de verwarmingskabel en vermeld de gemeten weerstand op de 

meterkastkaart. (Meetmoment 2) 
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DEKVLOER VERWERKEN 

Na het plaatsen van de verwarmingskabel op de vloer wordt de afdekvloer aangebracht. Dit kan op 

verschillende manieren worden gedaan. Hieronder zijn de meest voorkomende methodes uitgewerkt.  

AANBRENGEN VAN MORTEL OP ISOLATIEMATERIAAL 

 

• Bevestig de kabel op het isolatiemateriaal met aluminium tape 

• Gebruik een laag van minimaal 4 cm indien zand/cement wordt toegepast, en gebruik ter voorkoming 
van krimpwerking van de vloer een krimpnet of andere oplossing, en randstroken.  

 

AANBRENGEN VAN MORTEL OP EEN HARDE EN STABIELE ONDERVLOER 

• Voor een goede bevestiging van de kabel op de ruwe ondervloer is er een speciaal 

bevestigingssysteem beschikbaar: de Innovaheat montagestrips.  

• Het is aanbevolen om rondom randstroken te plaatsen. 

• Zorg voor een goede hechting en brand indien nodig de ondervloer aan door deze in te borstelen met 

losse cement of gebruik een ander hechtingsmiddel. 

• Breng vervolgens een dunne specielaag aan van circa 2,5 cm. Zorg ervoor dat de specielaag volledig is 

uitgehard alvorens de tegels verlijmd worden, of een ander type vloerbedekker word aangebracht. 

• Deze methode van aanbrengen is tevens geschikt voor het aanbrengen van spuit en gietvloeren in 

diktes van 3 tot max. 6 cm. 

AANBRENGEN VAN MORTEL OP EEN KRIMPNET MET ISOLATIE  

• Bevestig de kabel op het krimpnet d.m.v. ty-raps (kunststof snelbinders). 

• Zorg ervoor dat de werkvloer luchtbelvrij wordt aangebracht. Luchtbellen hebben een isolerende 

werking waardoor de kabel haar warmte niet kwijt kan en er gevaar voor oververhitting kan ontstaan. 

Hierdoor kan de kabel beschadigen. 

• Gebruik om luchtbellen te voorkomen eerst een slappere mortel die de kabel en betonmat omsluit. 

Aansluitend kan met een meer droge mortel gebruikt worden om de werkvloer af te reien.  

• Na het realiseren van een stabiele ondervloer middels deze methode is een spuit/gietvloer mogelijk 

als vervolglaag. 

AANBRENGEN VAN MORTEL OP ZWALUWSTAARTPLATEN 

LET OP: Zwaluwstaart ondervloeren hebben zeer slechte isolerende eigenschappen. Indien deze langs de 

onderkant niet kunnen worden geïsoleerd is het aan te bevelen eerst een werkvloer aan te brengen door de 

groeven op te vullen met specie en vervolgens drukvaste isolatie aan te brengen. Vervolgens wordt de kabel 

verwerkt conform de instructies voor een harde en stabiele ondervloer of een krimpnet met isolatie. 

Bevestig de kabel op de zwaluwstaartplaten met aluminium tape en ook hier is het aanbevolen om randstroken 

toe te passen. Voor de montage is het advies om eerst de groeven uit te vullen alvorens de kabels worden 

geïnstalleerd. Vervolgens kan gewerkt worden overeenkomstig de voorschriften voor een harde en stabiele 

ondervloer. In het laatste geval kan ook een spuit/giet methode worden toegepast in combinatie met de 

zwaluwstaart ondervloer. 
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CONTROLE VAN HET SYSTEEM 

Na het plaatsen van de dekvloer meet u opnieuw de weerstand door. Vergelijk deze opnieuw met de tabel 

vooraan in deze handleiding en noteer de meetwaarde op de meterkastkaart (Meetmoment 3). Wanneer u een 

weerstand meet verzekert u zich ervan dat er geen kortsluiting is ontstaan. Tevens kunt u het opgenomen 

vermogen controleren als u de weerstand van de aansluiting weet.  

Dit doet u als volgt: 

➢ Spanning (Volt (V))  /  Gemeten weerstand (Ohm, (Ω)) = Stroomsterkte (Ampère (A)) 

➢ Stroomsterkte (Ampère (A)) * Spanning (Volt (V)) =  Opgenomen vermogen (Watt (W)) 

Voorbeeld: een weerstand van 110 Ohm heeft een opgenomen vermogen van 480 watt: 

➢ 230 V /110 Ω = 2,1 A.  

➢ 2,1 A * 230 V = 480 Watt. 

MONTAGE VAN DE THERMOSTAAT 

Aansluiting dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 1010 

voorschriften. Zie voor verdere installatie instructies de handleiding van de thermostaat.  

INGEBRUIKNAME VAN HET SYSTEEM 

Volg eerst de instructies van de lijmfabrikant voor specificaties. Voor cement dekvloeren geldt over het 

algemeen een droogtijd van 1 week per aangebrachte cm. met een minimum van 3 weken. 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of voor 

Nederland/België:  

 

Verwarminghandel.nl 

info@verwarminghandel.nl   

036 – 522 3087 

www.verwarminghandel.nl  

  

mailto:info@verwarminghandel.nl
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