
Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Elektromos felületfűtés csempe- és  
természetes kőburkolatokhoz

Rendszerkomponensek padlóhoz és falhoz



Schlüter®-DITRA-HEAT-E
A Schlüter-DITRA-HEAT-E alkalmas a padló és a falsíkba történő beépítéshez egyaránt. Az adott területen célzott felületfűtési célokra hasz-
nálható. Ezen túl további olyan funkciókat kínál a DITRA-HEAT-E, melyek elengedhetetlenek a magas minőségű csempe- vagy kőburkola-
toknál. Így példáúl megvédi a padlót a behatoló nedvességtől, az aljzatban keletkező repedések nem jelennek meg a hidegburkolatban és jó 
teherelosztó is. Rétegelválasztó-feszültségmentesítő lemezként garantálja, hogy Ön sokáig örömét leli padló és falburkolataiban.

Padlón és falon

33Pillanatok alatt jóleső meleget teremt

33A temperált zónák egyedileg,  
pontosan alakíthatók

33Csekély rétegvastagsága miatt  
ideális felújításoknál

33A bevált -DITRA-technológia  
feszültségmentesíti a rétegeket 

33Kritikus aljzatok fölött is képes  
meleg burkolatot biztosítani

33Bevizsgált rendszer-komponensek

33Alkalmas teljes értékű fűtési  
rendszerként történő alkalmazásra

A kerámia és a természetes kő hőtároló és egyenletes hőleadó képessége okán nem csupán a padlófűtésre ideális megoldás, hanem a falon 
is kiválóan alkalmazható. Ezért a Schlüter-DITRA-HEAT-E rendszert következetesen és innovatív módon továbbfejlesztettük a padlón és a 
falon kellemes közérzetet nyújtó, fűthető zónák kialakításához.

Meggyőző érvek:

Az innovatív hátoldali fátyolkasírozás gondoskodik ennél 

az új termékváltozatunknál arról, hogy a meleg még gyor-

sabban és célzottan jusson a felszínre. Ez azt jelenti, hogy 

ugyanannyi energia-ráfordítással hamarabb lesz meleg a tal-

punk alatt. Erről többet olvashat a 14. oldaltól kezdődően.

Most még gyorsabban  
meleg lesz a talpak alatt  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO  
új komplett szett segítségével
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Alkalmazás a padlón: Alkalmazás a falon:

A DITRA-HEAT-E a padló és falfűtési 
funkciók mellett olyan előnyöket is kínál, 
melyek elengedhetetlenek a magas 
minőségű csempe- vagy kőburkolatoknál. 
Így példáúl megvédi a padlót a behatoló 
nedvességtől, az aljzatban keletkező 
repedések pedig nem jelennek meg a 
hidegburkolatban miközben jó teherelosztó 
is. Rétegelválasztó-feszültségmentesítő 
lemezként garantálja, hogy Ön sokáig 
örömét leli padló és falburkolataiban.

A teherelosztási mutatószámokat lásd a 6.4 Termékadatlapon.

3y Csempeburkolatú padlók temperálása a nappaliban és a 
fürdőben a teljes értékű fűtési rendszer kiegészítéseként 
(mezítlábas zónák)
3y Nagyon alacsony fűtési igényű épületek  
(pl. passzív házak) tartalék fűtéseként
3y Átmeneti fűtésként olyan épületekben, amelyeket csak  
alkalmanként használnak, például hétvégi házaknál.
3y Megfelelő szabályzóval alkalmas teljes értékű fűtési 
rendszerként történő alkalmazásra.

3y Bizonyos falfelületek célirányos fűtésére, például  
törölköző-szárítóként.
3y Külső falak belső felületének temperálása penészképződés 
megelőzésére, például tusolóknál.
3y Pihenő zónákban, étkezősarkokban, íróasztaloknál vagy 
ülőgarnitúráknál a komfortérzet növelésére.
3y Megfelelő szabályzóval alkalmas teljes értékű fűtési 
rendszerként történő alkalmazásra.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
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Elektromosan fűtött felületek a padlón
A Schlüter-DITRA-HEAT-E olyan elektromos padlófűtési rendszer, amely jóleső meleg padlófelületet teremt. A DITRA-HEAT-E fűtőkábelét ele-
gendő csak azon a területen bepattintani a lemez bütykös struktúrájába, ahol gyorsan és célirányosan szeretnénk a padlófelületek melegítését 
elérni. A hőmérsékleteknek és a fűtési időknek a Schlüter-padlófűtés hőmérséklet-szabályzója révén történő vezérlésével a DITRA-HEAT-E 
képes mindenütt meleg csempéket biztosítani, ahol és amikor csak akarja. A rendszer adott esetben teljes értékű fűtésként is alkalmazható.

Ez a fűtendő felületek meghatározásánál a létező legnagyobb szabadságot biztosítja. A  
Schlüter-DITRA-HEAT rétegelválasztó lemezzel, annak repedés-áthidaló tulajdonsága révén, 
az olyan kritikus felületeket is gond nélkül leburkolhatjuk, mint a faszerkezetek, a friss eszt-
richek, stb. anélkül, hogy a csempeburkolat vagy a fűtővezetékek károsodásától tartanunk 
kellene. És persze a jól bevált Schlüter-DITRA technológia megakadályozza, hogy a burkolat 
a hőmérséklet gyors változása következtében károsodjék. 

A rendkívül vékony rétegkonstrukció (a rétegelválasztó lemez a fűtőkábellel együtt lehet akár 
csak 5,5 mm) révén a Schlüter-DITRA-HEAT-E utólag is könnyen beépíthető. Tehát ideális 
választás felújításokhoz és javításokhoz is. És még egy előnye van: mivel a fűtőkábel a csem-
peragasztóval közvetlenül a rétegelválasztó-feszültségmentesítő lemezbe kerül beágyazásra, 
közvetlenül a csemperéteg alatt húzódik, így a meleg gyorsan és hatékonyan jelenik meg a 
kívánt helyen.

Az alacsony beruházási és járulékos költségek okán az elektromos padlófűtés „megéri az 
árát”.

Elhelyezés a padlón

136 W / m2

Elektromos padlófűtés csempe- és természetes 
kőburkolatokhoz

A padlón a Schlüter-DITRA-HEAT-E fűtő-
kábelét fixen 3 korongnyi távolságra fektet-
jük. Így érjük el a 136 Watt/m² hőleadást. 
Amennyiben az előre konfekcionált készle-
tek nem passzolnak az adott helységhez, 
akkor azok kiegészíthetők plusz lemezekkel, 
vagy tekercses lemezzel és fűtőkábellel az 
igényelt méret szerint. Tehát lehetőség van 
eleve konszignálva rendelni az összetevő 
elemeket, vagy a kész szetteket választani a 
helység adottsága szerint.
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Meleg a falból
A Schlüter-DITRA-HEAT-E kerámiából és természetes kőből készült falburkolatok fűtésére szolgáló innovatív megoldás. A DITRA-HEAT-E 
fűtőkábelének a feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemezébe törtenő bepattintásával célirányosan lehet a falon olyan komfort-zónákat 
kialakítani, amelyek kellemes sugárzó hőt adnak le. A hőmérsékleteket és a fűtési időket a rendszer hőmérséklet-szabályzójával rugalmasan 
és energiatakarékosan lehet szabályozni.

Az ormótlan fűtőtestek ideje lejárt. Ma a kellemes meleg a fürdőben a falból árad. Elegáns 
csempeburkolatok fűtik – precíz időkapcsolással – a törülközőszárítót. Kis fürdőszobákban a 
Schlüter-DITRA-HEAT-E akár egyedüli rendszerként is használható a helyiség fűtésére. Itt a 
rendszer teljes értékű falfűtésként működik.

Kis fürdőkben a DITRA-HEAT-E akár egyedüli rendszerként is használható a helyiség tempe-
rálására.
A DITRA-HEAT-E használata azonban nem korlátozódik csupán a fürdőszobákra. Nappalik-
ban, étkezőkben és dolgozószobákban is hozzájárulhat a falfűtés az egészséges és kellemes 
helyiség-klímához.

Elhelyezés a falon

200 W / m2 136 W / m2

A falfelületen a Schlüter-DITRA-HEAT-E fű-
tőkábele elhelyezhető 2 vagy 3 korongnyi 
távolságra is. Így 200 Watt/m² vagy 136 
Watt/m² hőleadást érünk el. Amennyiben az 
előre konfekcionált készletek nem passzol-
nak az adott felülethez, úgy az kiegészíthető 
a lemezes vagy tekercses változatból vágott 
darabokkal és a megfelelő hosszúságú ká-
belekkel, a szükséges méret szerint. Tehát 
lehetőség van eleve konszignálva rendelni 
az összetevő elemeket, vagy a kész szette-
ket választani a helység adottsága szerint.

Falfelületek célirányos fűtésére
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO a sikeres elektromos burkolat-fűtés továbbfejlesztése. Azáltal, hogy egy megerősített, 2 mm vastag speci-
ális fátyolszövetet integráltunk a lemez alsó oldalán, drasztikusan lecsökken a hőkisugárzás az aljzat felé. A lemez alsó oldalán lévő termikus 
akadály eredményeként ugyanolyan kevés energia-ráfordítással sokkal gyorsabb felmelegedést és egyidejűleg jelentős lépészaj-szigetelést 
érünk el.

Ha gyorsan és rövid időre van szükség a hőre, akkor az új Schlüter-DITRA-HEAT-DUO a 
megoldás. Például magánlakásban lévő olyan fürdőszobában, amit csak reggel és este 
használnak, különösen gyorsan reagáló, nagy hatékonyságú rendszerre van szükség. Itt az 
előre meghatározott komfort-zónákban, mint például ha a mosdó előtt van szükség rövid 
ideig melegre.
Egy 2 mm vastag, speciális fátyolszövet, mint termikus akadály gondoskodik arról, hogy a  
DITRA-HEAT-E-DUO rendszer a hő legnagyobb részét (több mint 80 %-át) a felmelegítési 
időszakban közvetlenül a padlóburkolathoz irányítsa, ezáltal az érzékelhető hőhatás sokkal 
gyorsabban és energia-takarékosabban érhető el.

Az integrált fátyolszövet formájában létrehozott termikus akadály a Schlüter-DITRA-HEAT- 
DUO-lemezzel egy munkamenetben helyezhető el, és a DITRA-technológia bevált funkció-
in túlmenően, mint amilyen a párakiegyenlítés és a vízszigetelés (AbP szerint) kiegészül lé-
pészaj-csökkentéssel is. A nagyon jó tapadás-nyúlási értékek alapján a DITRA-HEAT-DUO 
fal-temperálás kialakításához is alkalmas.

Gyors felmelegedés - lépészaj-csökkenés

Egy lemez - két funkció

Termikus akadály Lépészaj-csökkenés
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A Schlüter-DITRA-HEAT-DUO a beépített 
termikus akadállyal eléri azt, hogy a fűtőká-
bel melege a felmelegítési időszakban már 
nem sugárzik ki az esztrich felé, hanem köz-
vetlenül a padlóburkolat irányába, felfelé ke-
rül leadásra.

Ezáltal a DITRA-HEAT-E-DUO nem csupán 
gyorsabb, mint a hagyományos rendszerek, 
hanem nagyobb a fűtőteljesítménye is.

A hatékonyságnövelés és ezzel az ener-
gia-megtakarítás kifejezetten érzékelhető. 
Az eddigi rendszerek a hő 50 %-át a hi-
deg esztrich irányába sugározták, amely 
azt késleltetve és kontrolálatlanul adta le. A  
DITRA-HEAT-E-DUO a hő több mint  
80 %-át felfelé, közvetlenül a burkolat irá-
nyába tereli, és már csak kb. 20 % megy az 
esztrich felé.

Mivel a speciális fátyolszöveg megakadá-
lyozza azt is, hogy az aljzat hőmérséklete 
átadásra kerüljön, ezért ez a változat kevés-
bé alkalmas arra, hogy padlófűtésre vagy  
Schlüter-BEKOTEC-THERM kerámia-klíma-
padlóra kerüljön.

Felfűtési idő percben
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    Schlüter®-DITRA-HEAT-E (136 Watt)
    Szokásos fűtőlemez (200 Watt)

Gyorsan meleget a megfelelő helyen, a megfelelő időben

Felfűtési teszt*

Felfűtési viselkedés az indítási szakaszban*

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

*minden esetben fűtetlen esztrich-konstrukción elvégezve

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

68 Watt

68 Watt

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
termikus akadállyal

110 Watt

26 Watt

Mikor, melyik rendszer alkalmazása ésszerű?

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
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Hagyományos fadlófűtésen •
Kerámia-klímapadlón •
Fa - konstrukción • •
Fűtetlen esztrichen •
Teherbíró régi burkolaton (fűtetlen) •



A Schlüter®-DITRA-HEAT-E előnyei:

Pontosan vezérelhető
A digitális padlóhőmérséklet-szabályzó révén jóleső meleget teremt minden helyiségben és 
időkapcsolóval szabályozható. A Schlüter-Systems új szabályzó-generációjával alkalmas a 
helyiség hőmérsékletének igényes szabályozására is. A Schlüter-HEAT-CONTROL-App-nek 
köszönhetően akár okostelefonról vagy táblagépről is. 

Kedvező költségek 
Beválik a számítása, ha kiszámolja a beszerzés, beépítés, karbantartás és üzemeltetés költ-
ségeit. A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-vel az energia akár 80 %-át megtakaríthatja.

Hosszú élettartamú és nem igényel karbantartást
Nincs kopás, a rendszer gyakorlatilag nem igényel karbantartást, így ezáltal hosszú a hasz-
nos élettartama.

Utólag is kényelmesen beszerelhető
Egyszerűen és gyorsan szerelhető. Csekély rétegvastagság (a rétegelválasztó lemez a fűtő-
kábellel együtt lehet akár csak 5,5 mm).

Egyszerű létesítés
A fűtőkábeleket bepattintjuk a feszültségmentesítő-rétegelválasztó lemezbe és erre közvet-
lenül vékonyágyas csemperagasztóval leragasztjuk a járólapot. A fűtőszőnyegekkel ellentét-
ben, amelyeknél komoly munka volt a nem fűtött felületek kitöltése, itt erre nincs szükség.

Teljes értékű fűtési rendszer
Megfelelő szabályzóval teljes értékű fűtési rendszerként alkalmazható.

Kellemes klíma a helyiségben, allergiásoknak is 
ajánlható
A helyiséget enyhe sugárzó hő melegíti fel a természetes légnedvesség megtartása mellett 
anélkül, hogy allergiát kiváltó anyagokat kavarna föl. Így kellemes és egészséges helyiség-klí-
ma jön létre.
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Gyors felfűtés
Az elektromos fűtővezetékek jóval gyorsabban melegítik fel a kerámia vagy a természetes 
kőfelületet, mint például a vizet keringető rendszerek. Kifejezetten a Schlüter-DITRA-HEAT-
E-DUO az, amelyik a padlóburkolatot a legrövidebb idő alatt felfűti a kívánt hőmérsékletre.

Megelőzi a penészképződést
A külső falak belső oldalának gyors kiszárítása révén, például a tusolók területén.

Láthatatlan
Igényes szép felületként maga a csempe vagy nemes megjelenésű természetes kő jelenik 
meg a térben az ormótlan fűtőtestek helyett.

Bevizsgált rendszer-komponensek
Schlüter-DITRA-HEAT/-DITRA-HEAT-DUO feszültségmentesítő és burkolható vízszigetelés is 
egyben. A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK VDE minősített fűtőkábel. A DITRA-HEAT fűtőkábellel 
történő használata padló- és faltemperálásra csak beltérben megengedett.

Praktikus mindent tartalmazó szettek
Különböző szokványos helységméretekhez igazodva a Schlüter-Systems praktikus szetteket 
kínál, amelyekben benne van minden rendszer-összetevő.

REG.-Nr. 8883

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

Biztonságos fektetés
A külön kapható Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT kábel-tesztelő segítségével a beépítés tel-
jes ideje alatt felügyelheti a fűtőkábel ellenállását. Amennyiben sérülést észlel, a kivitelezőt 
akusztikus jelzéssel figyelmezteti.

Ideális a kerámia-klímapadlóval való kombinált 
alkalmazásra
Függetlenül attól, hogy a fürdőszobáról, a nappaliról vagy az irodáról van szó: A Schlüter- 
DITRA-HEAT-E rendszer-komponensekkel egészítse ki a Schlüter-BEKOTEC-THERM padló-
fűtési rendszert. Óriási plusz pont: Nem csak beépíteni KÖNNYŰ, hanem GYORSAN teremt 
jóleső meleget is.
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Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter-DITRA-HEAT polipropilén lemez 
ferde falú korongmintával, a hátoldalán te-
herhordó fátyolszövettel kasírozva tapadó-
hídként. Ez egy olyan univerzális alapfe-
lület a csempeburkolatokhoz, amely az 
alábbi funkciókat látja el: rétegelválasztás, 
burkolható vízszigetelés és páranyomás-ki-
egyenlítés, továbbá képes befogadni a 
rendszer-konform fűtőkábelt padló- és falfe-
lületek fűtéséhez.

(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
A Schlüter-DITRA-HEAT-DUO polipropilén 
lemez ferde falú korongmintás szerkezettel, 
a hátoldalán 2 mm vastag speciális teher-
hordó fátyolszövettel van kasírozva. Ez az 
általános felület a csempeburkolatokhoz, 
amely ellátja az alábbi általános funkciókat: 
burkolható vízszigetelés, feszültségmen-
tesítés, páranyomás-kiegyenlítés és rend-
szer-konform fűtőkábel bepattintása is le-
hetséges a padló és a fal temperálásához. A 
speciális teherhordó fátyolszövet a lépészaj 
csökkentése mellett mint hőtükör a fal- és 
padlóburkolatok gyors felfűthetőségét is le-
hetővé teszi.

(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

polipropilén lemez

L x B = m² Cikksz.
PL = 
db.

  0,8 x 1 = 0,8  DH5 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT

polipropilén tekercs

L x B = m² Cikksz.
PL = 

tekercs

  12,5 x 1 = 12,5  DH5 12M 6

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

polipropilén lemez

L x B = m² Cikksz.
PL = 
db.

  0,8 x 1 = 0,8  DH D 8 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

polipropilén tekercs

L x B = m² Cikksz.
PL = 

tekercs

  10 x 1 = 10 DH D 810 M 6

5,5 mm

5,5 mm
2 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3
  A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3  egy 3,5 col-
los (8,9 cm) érintőképernyős hőmérsék-
let-szabályozó a padló- és falburkolatok 
Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő időkap-
csolós elektromos fűtéséhez.
A készülék használható csak a burkolat 
hőmérsékletének szabályzójaként, vagy a 
helyiség hőmérsékletét figyelembe vevő ter-
mosztátként. A tartalék érzékelő a szállítási 
terjedelem részét képezi.

(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT
 A Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT tesztelő 
készülék a Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK 
elektromos fűtőkábel, továbbá a Schlüter- 
DITRA-HEAT-E szabályzó mellé mellékelt 
távérzékelők ellenállásának ellenőrzésére 
szolgál.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó  
(230 V) két távérzékelővel

Cikksz.
P = 

Szett

 DH E RT 3 / BW 10

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Kábel-tesztelő

Cikksz.
KV = 
Szett

 DH E CT 10

 

Megjegyzés: A távérzékelőknek a köz-
vetlenül a Schlüter-DITRA-HEAT rétegelvá-
lasztó lemezbe való fektetésekor a szállítási 
terjedelembe tartozó tartalék érzékelőt is be 
kell szerelni, de nem kell feszültéség alá he-
lyezni.

(Termék adatlap 6.4)
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK elektromos 
fűtőkábel egyoldali csatlakoztatással, a  
Schlüter-DITRA-HEAT rétegelválasztó le-
mezbe történő bepattintáshoz.

(Termék adatlap 6.4)

REG.-Nr. 8883

vékonyágyas fűtőkábel
Figyelem: A fűtőkábeleket nem szabad megrövidíteni. 
Kérjük, vegyék figyelembe a fűtőkábel megválasztásá-
nál, hogy a táblázatban szereplő fűtött felület négyzet-
méterben nem azonos a helyiség méretével. A fűtött 
felület meghatározásához le kell vonni a nem fűtött részeket, mint például a külső széleket és azokat a részeket, ahová valamit elhelyeznek (felállítanak).

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
  A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R  egy 2 collos  
(5,1 cm) érintőképernyős hőmérséklet-sza-
bályozó a padló- és falburkolatok Schlüter-
DITRA-HEAT-E-vel történő időkapcsolós 
elektromos fűtéséhez. A készülék használ-
ható csak a burkolat hőmérsékletének sza-
bályzójaként, vagy a helyiség hőmérsékletét 
figyelembe vevő termosztátként. A tartalék 
érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI idő-
kapcsolós hőfokszabályzó a Schlüter- 
DITRA-HEAT-E-vel elektromosan fűtött pad-
ló és falburkolatokhoz. A vezérlése egy 2 
collos (5,1 cm) érintőképernyős kezelőfelü-
letről vagy okostelefonról, vagy táblagépről 
történhet a Schlüter-HEAT-CONTROL ingye-
nesen letölthető alkalmazással WiFi-hálóza-
ton keresztül. A készülék használható csak a 
burkolat hőmérsékletének szabályzójaként, 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
(230 V) két távérzékelővel

Cikksz.
P = 

szett
 DH E RT 2 / BW 10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

érintőképernyős hőfokszabályzó (230V)
két távérzékelővel és WiFi-funkcióval

Cikksz.
P = 

szett

DH E RT 5 / BW 10

vagy a helyiség hőmérsékletét figyelembe 
vevő termosztátként. A tartalék érzékelő a 
szállítási terjedelem részét képezi. 
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4
 A Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 egy analóg 
hőmérséklet-szabályozó a padló- és falbur-
kolatok Schlüter-DITRA-HEAT-E-vel történő 
időkapcsolós elektromos temperálásához. 
A felhasználóbarát szabályzó ki-/bekapcso-
lóval is rendelkezik, illetve a kívánt hőmér-
séklet beállításához van egy érték-beállító 
korongja. A tartalék érzékelő a szállítási ter-
jedelem részét képezi.
(Termék adatlap 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Hőmérséklet-szabályozó  
(230 V) ki-/bekapcsoló két távérzékelővel

Cikksz.
P = 

szett
 DH E RT 4 / BW 10

Megjegyzés: A távérzékelőknek a közvetle-
nül a Schlüter-DITRA-HEAT rétegelválasztó 
lemezbe való fektetésekor a szállítási terje-
delembe tartozó tartalék érzékelőt is be kell 
szerelni, de nem kell feszültség alá helyezni.

Megjegyzés: A távérzékelőknek a közvetle-
nül a DITRA-HEAT rétegelválasztó lemezbe 
való fektetésekor a szállítási terjedelembe tar-
tozó tartalék érzékelőt is be kell szerelni, de 
nem kell feszültség alá helyezni.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

vékonyágyas fűtőkábel

L = m
fűtött terület

m²-ben
136 W/m²

fűtött terület
m²-ben

200 W/m² *
Watt Cikksz. P = db.

  4,57 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

* Csak falfelüteken megengedett!

Wi-Fi
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1 
a következőket tartalmazza:
3y 7 db. Schlüter-DITRA-HEAT-MA  
rétegelválasztó lemez 5,6 m²  
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
3,8 m² fűtött felülethez 
3y 1 db. Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S2 
a következőket tartalmazza: 
3y 10 db. Schlüter-DITRA-HEAT-MA  
rétegelválasztó lemez 8,0 m²  
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
5,5 m² fűtött felülethez
3y 1 db. Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S3 
a következőket tartalmazza: 
3y 4 db. Schlüter-DITRA-HEAT-MA  
rétegelválasztó lemez 3,2 m²  
alapterülethez
3y  Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
2,2 m² fűtött felülethez
3y 1 db. Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Komplett szettek
A szokványos méretű helyiségek padló- és falburkolatainak az elektromos fűtésére praktikus komplett szettek állnak rendelkezésre.
Ezek a szettek az alábbi elemekből állnak:
3y Schlüter-DITRA-HEAT-MA rétegelválasztó-feszültségmentesítő lemez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel
3y  Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy alternatívaként a -DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó  
(Figyeljen az eltérő cikkszámokra!)

Ezekben a szettekben benne van a teljes anyagszükséglet a padló-temperáláshoz, egy jól kezelhető csomagban.  
Önnek elég csupán a csempe és a csemperagasztó kiválasztásával foglalkoznia.

Szettek padló- és falfelületekhez:

* Elhelyezés minden harmadik korongba

+

+
=

Wi-Fi

vagy

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 

komplett szettek padlóhoz és falhoz

a lemezzel fedett
terület m²-ben

Fűtött felület m²-ben
136 W/m²*

Cikksz. Cikksz. 
 Wi-Fi

P = szett

 5,6 3,8 DH S1 DH RT5 S1 4
 8,0 5,5 DH S2 DH RT5 S2 4
 3,2 2,2 DH S3 DH RT5 S3 9
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1 
a következőket tartalmazza:
3y 4 db Schlüter-DITRA-HEAT-MA  
burkolható feszültségmentesítő lemez  
3,2 m² felülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel 
3y 2,6 m² fűtött felülethez
3y 1 db. Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS2 
a következőket tartalmazza:
3y 3 db. Schlüter-DITRA-HEAT-MA  
burkolható feszültségmentesítő lemez  
2,4 m² felülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel 1,8 
m² fűtött felülethez
3y 1 db. Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Készletek falfelületekhez:

* Elhelyezés minden második korongba

+

+
=

   

Wi-Fi

vagy

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

komplett rendszer - falra

a lemezzel fedett
terület m²-ben

Fűtött felület m²-ben
200 W/m²*

Cikksz. Cikksz. 
 Wi-Fi

P = szett

 3,2 2,6 DH WS1 DH RT5 WS1 9
 2,4 1,8 DH WS2 DH RT5 WS2 9

13

Schlüter®-DITRA-HEAT-E



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S1 tartalma:
3y 2 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 1,6 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel 
1,1 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S4 tartalma:
3y 5 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 4,0 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
2,7 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S2 tartalma:
3y 3 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 2,4 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
1,6 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S5 tartalma:
3y 6 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 4,8 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
3,3 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S3 tartalma:
3y 4 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 3,2 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
2,2 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S6 tartalma:
3y 7 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 5,6 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
3,8 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

A Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO szettek padló- és falfelületekhez
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S komplett szettek az elektromosan fűtött padló- és falburkolatokhoz. 
Ezek a szettek az alábbi elemekből állnak:
3y Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA rétegelválasztó lemez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel
3y  Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy alternatívaként a -DITRA-HEAT-E-R-WIFI érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó  
(Figyeljen az eltérő cikkszámokra!)

A speciális teherhordó fátyolszövet révén a rétegelválasztó lemez a lépészaj csökkentése mellett gyorsabb felfűtést is eredményez.
Szükség esetén az feszültségmentesített-rétegelválasztott rétegek felületét plusz DITRA-HEAT-DUO lemezekkel bővíteni lehet.

vagy

Wi-Fi
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S7 tartalma:
3y 8 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 6,4 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
4,4 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S10
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S10 
tartalma:
3y 4 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA 
rétegelválasztó lemez 3,2 m²  
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
2,6 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S8 tartalma:
3y 9 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 7,2 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
5,0 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S11
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S11 
tartalma:
3y 3 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 2,4 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
1,8 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9
A Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S9 tartalma:
3y 10 darab Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA  
rétegelválasztó lemez 8,0 m² 
alapterülethez
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK fűtőkábel  
5,5 m² fűtött felülethez
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R vagy -WIFI  
érintőképernyős hőmérséklet-szabályozó
3y 2 csatlakozó doboz
3y 3 méter üres gégecső

* Elhelyezés minden második korongba

* Elhelyezés minden harmadik korongba

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Komplett rendszer padlóhoz és falhoz

Rétegelválasztott felület m²
Fűtött felület m²-ben

136 W/m²*
Cikkszám Cikkszám 

 Wi-Fi

P = szett

1,6 1,1 DH D S1 DH D RT5 S1 9
2,4 1,6 DH D S2 DH D RT5 S2 9
3,2 2,2 DH D S3 DH D RT5 S3 9
 4,0 2,7 DH D S4 DH D RT5 S4 8
4,8 3,3 DH D S5 DH D RT5 S5 8
5,6 3,8 DH D S6 DH D RT5 S6 5
6,4 4,4 DH D S7 DH D RT5 S7 5
7,2 5,0 DH D S8 DH D RT5 S8 4
8,0 5,5 DH D S9 DH D RT5 S9 4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Komplett rendszer - fal

Rétegelválasztott felület m²
Fűtött felület m²-ben

200 W/m²*
Cikkszám Cikkszám 

 Wi-Fi

P = szett

3,2 2,6 DH D S10 DH D RT5 S10 9
2,4 1,8 DH D S11 DH D RT5 S11 9
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Az Ön szakkereskedője:

Szeretne többet megtudni a 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ről?
Konzultáljon szakkereskedőjével vagy tájékozódjon egyszerűen az interneten. A 
www.schlueter.hu/ditra-heat-e.aspx címen további információkat találhat egy kattintással. 
Vagy szkennelje be egyszerűen az itt szereplő QR-kódot, és töltse le az új Schlüter-App-et 
az okostelefonjára vagy a tablet-PC-jére.
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