Meest Gestelde Vragen
Wanneer mag ik de vloerverwarming in gebruik nemen?
-

Zes weken nadat de vloer is afgewerkt mag u de vloerverwarming stapsgewijs in gebruik
nemen

Geeft vloerverwarming een verhoging van de vloer?
-

Een ingefreesde vloerverwarming geeft geen verhoging
Een traditionele vloerverwarming (gebonden op netten) geeft minimaal een verhoging van
5cm

Is isoleren noodzakelijk?
-

-

Isoleren is, of u nu wel of geen vloerverwarming heeft, altijd beter voor uw energierekening.
Een traditionele vloerverwarming (gebonden op netten) wordt door ons standaard op een
reflectiefolie gemonteerd. Eventueel kunnen we hieronder ook nog een isolatielaag aan
brengen. Dit is beter maar niet noodzakelijk
Bij een ingefreesde vloerverwarming is isoleren alleen aan de onderzijde mogelijk. Dit kunt u
het beste door een daarin gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren.

Kunnen de radiatoren weg?
-

Bij hoofdverwarming mogen ze weg, dit hoeft echter niet.
Bij bijverwarming mogen ze niet weg.

Hoe snel is mijn vloer warm?
-

Dit hangt van meerdere factoren af, zoals type woning, isolatie, instelling van de ketel en
dikte van de dekvloer.
Als richtlijn bij hoofdverwarming;
Ingefreesd ca. 1 uur
Op netten gebonden 2 a 3 uur

Wat is de warmteafgifte van vloerverwarming?
-

Bij een slanglengte van 70m per groep (hoofdverwarming) en een slangafstand van h.o.h.
15cm, mag u rekenen op een gemiddelde afgifte van 100W per m2.
Bij een slanglengte van 100m per groep (bijverwarming) en een slangafstand van h.o.h.
15cm, mag u rekenen op een gemiddelde afgifte van 65W per m2.

Meest Gestelde Vragen
Is het nodig om de vloerverwarming h.o.h. 10cm te leggen?
-

Dit is als regel niet nodig, alleen ter hoogte van een “koudefront” (bijv. een glaspui) wordt dit
gedaan.
Is deze slangafstand in speciale gevallen toch gewenst, bedenk dan dat dit het aantal
groepen verhoogt.

Is vloerverwarming in een slecht geïsoleerde woning aan te bevelen?
-

-

Vloerverwarming is ook daar, net als traditionele centrale verwarming met radiatoren, aan te
bevelen.
U zult naast vloerverwarming echter wel radiatoren moeten hebben. Dit is noodzakelijk
omdat de vloertemperatuur anders teveel oploopt, deze mag namelijk niet meer dan 28
graden bedragen.
Voor een lagere energierekening is daarnaast het aanbrengen van isolatie aan te bevelen.

Voor overige vragen kunt u ten aller tijden met onze contact opnemen

