NVENT RAYCHEM QUICKNET

Elektrisch vloerverwarmingssysteem

HET COMFORT DAT U VERDIENT

De nVent RAYCHEM
QuickNet elektrische
vloerverwarmingsmat biedt
een betere hechting en een
uniforme afstand tussen
verwarmingskabels, voor een
snellere en perfect passende
installatie.
De dunne, zelfklevende QuickNet verwarmingsmat
is de ideale oplossing voor renovaties. Hij kan niet
alleen onder tegels, parket, laminaat en houten
vloeren worden geïnstalleerd, maar ook eenvoudig
om obstakels worden aangelegd, door maar twee
sneden in het gaas te maken.
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Verbeterde kenmerken QuickNet
Grotere keuze

SENZ WIFI
inbegrepen in
QuickNet 160 set

De QuickNet 90-set bevat de nVent SENZ thermostaat. De QuickNet
160-set bevat de nVent SENZ-WIFI thermostaat. QuickNet sets zonder
thermostaat kunnen worden gecombineerd met de nVent RAYCHEM
thermostaat van uw keuze.
Bereken de verwarmde oppervlakte in m² en selecteer de QuickNet
verwarmingsmat met een oppervlakte die kleiner is dan de verwarmde
oppervlakte, maar deze het meest benadert. De verwarmde
oppervlakte van de ruimte is exclusief vast meubilair of andere
gebieden waar QuickNet niet wordt geïnstalleerd.
Meer comfort met minimale energiekosten
Het ontwerp van de QuickNet-vloerverwarmingsmat is verbeterd, om
maximaal comfort te bieden door een betere warmteverdeling over het
vloeroppervlak.
In combinatie met de NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ of SENZ WIFI
thermostaten voldoet het systeem volledig aan de richtlijnen voor ECOontwerp. Dit garandeert dat de energiekosten tot een minimum beperkt
blijven.
Eenvoudiger te installeren, eenvoudiger op maat te maken
De QuickNet verwarmingsmat is een uiterst flexibel, dun, zelfklevend
systeem met een gepatenteerd ontwerp, dat installatietijden,
voorbereidingen en kosten verlaagt.
De betere hechting bevestigt de kabels steviger aan de ondervloer,
waardoor ze geen extra hechting vereisen. Dankzij het zelfklevende
gaastape van QuickNet kan de vloerverwarming bovendien sneller
worden geïnstalleerd in onregelmatig gevormde ruimtes.

Weektimer
Verwachte verwarming
Open raam
Bediening op afstand

aanraken vegen

32 zones

eenvoudig

wifi

app

Conform
Eco‑ontwerp

efficiënt

SENZ inbegrepen in
QuickNet 90 set
Weektimer
Verwachte verwarming
Open raam
Bediening op afstand

aanraken vegen eenvoudig efficiënt

Conform
Eco‑ontwerp

Conform Eco-ontwerp =
De combinatie van QuickNet
met een thermostaat met
energiebesparende kenmerken,
zoals de mogelijkheid om een
open raam te detecteren of te
voorzien wanneer moet worden
aangevangen met verwarmen,
leidt tot een systeem dat voldoet
aan de voorschriften voor Ecoontwerp waarin wordt bepaald
dat de verwarmingsinrichting
moet voldoen aan een energieefficiëntie van een bepaald niveau.

QuickNet 160 W/m² + SENZ-WIFI thermostaat
of
QuickNet 90 W/m² + SENZ thermostaat
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Met slechts 2 sneden in het
gaas, kunnen de kabels worden
losgemaakt en om obstakels
worden aangelegd.
1

Snelle feiten
Uitermate geschikt voor renovaties, maar ook voor
nieuwbouw – maar 3,5 mm dun!
EENVOUDIGE INSTALLATIE
• Zelfklevende verwarmingsmat met betere
hechting voor snellere installatie
• Geen teruglopende verwarmingskabel nodig
• De verwarmingsmat hoeft alleen maar te worden
uitgerold
• Eenvoudiger rond obstakels aan te leggen (met
slechts twee sneden in het gaas)
MEER FLEXIBILITEIT
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• Kan op alle goed geïsoleerde ondervloeren
worden geïnstalleerd
• Kan in doucheruimtes (vochtige ruimtes) worden
gebruikt
• Veel maten leverbaar, zelfs voor de kleinste
ruimtes
HOGE BETROUWBAARHEID
• Onderhoudsvrij
• 12–20 jaar Total Care-garantie
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TOTAL CARE-GARANTIE
QuickNet maakt deel uit van het Total Caregarantieprogramma van nVent RAYCHEM:
erkende elektrische installateurs kunnen 12 jaar
garantie bieden; Certified PRO-installateurs kunnen
20 jaar garantie bieden.
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Total Care = In het zeldzame geval dat ons product
defect raakt en we het niet kunnen repareren,
bieden wij u niet alleen een nieuw product aan, wij
betalen ook de installatiekosten. Bovendien zorgen
we dat de vloerbedekking wordt gerepareerd of
vervangen volgens een gelijkwaardige standaard.

Twee uitvoeringen van
QuickNet
QuickNet 90 kan op alle vaste ondervloeren
worden gebruikt. Wanneer een grotere
vermogensafgifte en een snellere verwarmingstijd
vereist zijn, is QuickNet 160 de voorkeursoptie.
QuickNet 160 kan op alle vaste en nietontbrandbare ondervloeren worden gebruikt.
Het assortiment bestaat uit verwarmingsmatten
met verschillende vermogensafgiften (90 en
160 W/m²) en lengtes (van 1 m² tot 12 m²). Voor
grotere oppervlakten kunnen eventueel meerdere
matten met dezelfde vermogensafgifte worden
gecombineerd.
QuickNet 90

QuickNet 160

Vermogensafgifte W/m2
90 W/m²

160 W/m²

90 mm

70 mm









Kabelafstand

Tegel

Hout/laminaat

Lengte koude aansluitkabel
2,5 m

5,0 m
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nVent RAYCHEM thermostaten
SENZ EN SENZ WIFI
Modern ontwerp
• Subtiel ontwerp dat bij iedere stijl past
• Volledig 2" kleurendisplay
Gemakkelijk in gebruik
• Navigatie door swipen, vergelijkbaar met
smartphones
• Duurzaam en gevoelig capacitief touchscreen
• Instel-wizard voor snelle programmering
• Vooringestelde programma's voor verschillende
behoeften
Slim
• Adaptieve functie om de juiste temperatuur
te bereiken wanneer u dat wilt
• Energiebewaking voor economie en comfort
• Keuze uit elegant zwart ontwerp of
schakelaarframes
• Ideaal voor upgrades van geïnstalleerde thermostaten:
werkt met de meeste vloersensoren
Draadloos comfort: SENZ WIFI
• Regel uw vloerverwarming vanop afstand
met onze gratis app.
• Wijzig programma's en temperaturen via
uw smartphone of tablet
• Bewaak de efficiëntie van uw installatie
• Regel max. 32 zones (kamers en/of huizen)

Geniet van het comfort van
moderne vloerverwarming

GREEN LEAF
• Green Leaf-toets om de verwarming aan/
uit te schakelen en de temperaturen en
programma's te wijzigen
• Groot en helder display
• 4 vooringestelde periodes
NRG-DM
• Intuïtieve navigatie
• Flexibele tijdsschema’s
• Adaptieve functie
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Tabel voor het kiezen van producten
QUICKNET 90
Productnaam
R-QN-N-1.0M2
R-QN-N-1.5M2
R-QN-N-2.0M2
R-QN-N-2.5M2
R-QN-N-3.0M2
R-QN-N-3.5M2
R-QN-N-4.0M2
R-QN-N-4.5M2
R-QN-N-5.0M2
R-QN-N-6.0M2
R-QN-N-7.0M2
R-QN-N-8.0M2
R-QN-N-9.0M2
R-QN-N-10.0M2
R-QN-N-12.0M2

Zonder
thermostaat
SZ18300279
SZ18300280
SZ18300281
SZ18300282
SZ18300283
SZ18300284
SZ18300285
SZ18300286
SZ18300287
SZ18300288
SZ18300289
SZ18300290
SZ18300291
SZ18300292
SZ18300293

Met SENZ thermostaat
SZ18300246
SZ18300247
SZ18300248
SZ18300249
SZ18300250
SZ18300251
SZ18300252
SZ18300253
SZ18300254
SZ18300255
SZ18300256
SZ18300257
SZ18300258
SZ18300259
SZ18300260

Oppervlakte
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
12

Vermogensafgifte
90
135
180
225
270
315
360
405
450
540
630
720
810
900
1080

Afmetingen
(B x L in m)
0.5 x 2.0
0.5 x 3.0
0.5 x 4.0
0.5 x 5.0
0.5 x 6.0
0.5 x 7.0
0.5 x 8.0
0.5 x 9.0
0.5 x 10.0
0.5 x 12.0
0.5 x 14.0
0.5 x 16.0
0.5 x 18.0
0.5 x 20.0
0.5 x 24.0

Oppervlakte
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10

Vermogensafgifte
160
240
320
400
480
560
640
720
800
960
1120
1280
1440
1600

Afmetingen
(B x L in m)
0.5 x 2.0
0.5 x 3.0
0.5 x 4.0
0.5 x 5.0
0.5 x 6.0
0.5 x 7.0
0.5 x 8.0
0.5 x 9.0
0.5 x 10.0
0.5 x 12.0
0.5 x 14.0
0.5 x 16.0
0.5 x 18.0
0.5 x 20.0

QUICKNET 160
Productnaam
R-QN-P-1.0M2
R-QN-P-1.5M2
R-QN-P-2.0M2
R-QN-P-2.5M2
R-QN-P-3.0M2
R-QN-P-3.5M2
R-QN-P-4.0M2
R-QN-P-4.5M2
R-QN-P-5.0M2
R-QN-P-6.0M2
R-QN-P-7.0M2
R-QN-P-8.0M2
R-QN-P-9.0M2
R-QN-P-10.0M2

Zonder
thermostaat
SZ18300294
SZ18300295
SZ18300296
SZ18300297
SZ18300298
SZ18300299
SZ18300300
SZ18300301
SZ18300302
SZ18300303
SZ18300304
SZ18300305
SZ18300306
SZ18300307

Met SENZ WIFI thermostaat
SZ18300261
SZ18300262
SZ18300263
SZ18300264
SZ18300265
SZ18300266
SZ18300267
SZ18300268
SZ18300269
SZ18300270
SZ18300271
SZ18300272
SZ18300273
SZ18300274

THERMOSTATEN

Productnaam

SENZ WIFI

SENZ

GREEN LEAF

NRG-DM

Bestelnummer

1244-017778

1244-017777

1244-017312

1244-015152
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Nederland
Tel 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nvent.com

België
Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Ons sterke merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER
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