OPPERVLAKTEVERWARMING/-KOELING
Datum aanvraag

Gewenste datum antwoord

Bouwproject

Opdrachtgever:

Naam project
Straat
PC / Stad
Start uitvoering

Eigenaar

Bedrijf
Contact
Tel. / M.
E-mail

Vermogen

Warmteafgifte per kamer

Gevraagd

Offerte
Vloer

Plaatsingssysteem

Tacker (s)
Netten
Speed Renova

Noppenplaat
Speed K
Droog systeem

RAUTHERM SPEED (s)
RAUTHERM SPEED K
RAUTHERM S

Verlegafstand

Volgens calculatie (s)

Type collector HKV-D- P monoblok(s)
Collectorplaats

Vrij te kiezen (s)

Temperatuurregime

Ketel (s)

Vloerafwerking
(m²K/W)

Tegels dun 0,02
Tapijt 0,08

Regeling

NEA HT/HCT (s)

50 W/m² (s)

Gemiddeld:

Hydraulische berekening
Plafond

Buis

Checklist

Groothandel

Installateur

+11 mm isolatie
+30 mm isolatie
Nat systeem

Zie opmerkingen
14 x 1,5
14 x 1,5
20 x 2,0

P HKV D

HKV D rvs

Zie opmerkingen

°C (bv. 40/35°C) (s)

Warmtepomp

Tegels dik (s) 0,03
Parket 0,09

Polybeton 0,03
DIN 0,1

NEA SMART

16 x 1,5
16 x 1,5

Volgens schets

Volgens opmerkingen
SBK/REHAU3000

Verwarming (s)
Koeling

+ 30-2 mm isolatie

10,1 x 1,1
10,1 x 1,1
17 x 2,0

Volgens plannen
/

Verlegplan
Muur

Geen

 Afmetingen vermeld op plan?
 Kunnen aanvoerleidingen door muur ?
 Opstaande muren aanduiden i.v.m. uitzetvoegen

(Spanning

/

°C (bv. 35/30°C) (s)
Natuursteen 0,04
Andere

230V

24V)

 Staat collector centraal genoeg?
 Wel of geen vloerverwarming onder trap?

Opmerkingen
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(s) Standaardkeuze indien niet aangeduid of onbekend. Deze waarden zijn conservatief en kunnen bijgevolg in een duurdere offerte resulteren. Indien
een badkamer mee wordt verwarmd, wordt er voor 24 V gekozen en anders voor 230 V.

Het bijgevoegd ontwerp is gebaseerd op de informatie die u ons bezorgde en op de betreffende technische voorschriften. Kijk zeker de gebruikte waarden en gegevens na en of de resultaten geschikt zijn voor uw project.
We wensen u erop attent maken dat deze resultaten uitsluitend gelden voor complete REHAU-systemen. Aanpassingen of combinaties met andere systemen maken geen deel uit van ontwerp.Houd er rekening mee dat
onze huidige technische informatiebrochures, dewelke verkrijgbaar zijn op aanvraag, dienen geraadpleegd te worden voor verdere planning en installatie. Door gebruik te maken van onze ontwerpdienst en –resultaten,
stemt u in met onze huidige verkoopvoorwaarden, die u kan vinden op www.rehau.be/terms.shtml. We kunnen u deze ook op aanvraag versturen.
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