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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Det keramiske klimagulv
Energibesparende. Komfortabelt. Pålideligt.
Den storfladede varmefordeling i hele rummet gør gulvvarmen til det perfekte medium for økologisk samt
økonomisk opvarmning.
I praksis har det tidligere været svært at få de byggekonstruktive, byggefysiske og varmetekniske krav til
gulvvarme til at spille tilfredsstillende sammen. De angivne forskrifter, f.eks. i forhold til pudslagets tykkelse,
bevægelsesfuger, armeringsindlæg eller restfugtighed har ofte vist sig at være utilstrækkelige i praksis.

Det tyske selskab for bæredygtigt byggeri (DGNB) har
tildelt Schlüter-WorkBox, det nye uddannelsescenter i
Iserlohn, platin-certifikatet for omfattende bæredygtighed.

Således forekommer der ved almindelige varmegulve med flisebelægninger ofte sætninger og revner.
Det skyldes bl.a., at pudslaget og fliserne pga. deres afvigende varmeudvidelseskoefficienter ved temperaturskift tilsvarende udvider sig eller trækker sig forskelligt sammen.
Varmeteknisk set har den relativt store pudslagsmasse ved standardkonstruktioner den ulempe, at
der først tilføres og gemmes meget varmeenergi. Tilsvarende langsomt kan den almindelige gulvvarme
reagere på temperaturændringer.
Kompletsystemet Schlüter®-BEKOTEC-THERM løser disse problemer komplet og er beskyttet med et
internationalt fremgangsmådepatent. Navnet ”BEKOTEC” står for belægningskonstruktionsteknikken og
”THERM” for de varmetekniske komponenter. Systemet er baseret på et tyndt pudslag, som indføres
i BEKOTEC knoppepladerne og nedbryder presningsspændinger i knopmønstret. Ved anvendelse af
Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter®-DITRA-HEAT kan der straks efter, at
pudslaget er gangbart, udlægges fliser eller naturstensplader.

Den relativt lille pudslagsmasse og varmerørenes position tæt på overfladen giver en hurtig opvarmning
og afkøling af gulvet. Gennem afkoblingsmåttens kommunikerende luftkanaler under fliserne opnås en
jævn varmefordeling. Således er Schlüter®-BEKOTEC-THERM et hurtigt reagerende ”keramisk klimagulv”,
som kan drives på en energibesparende måde med en meget lav fremløbstemperatur. Selvfølgelig kan
der også udlægges andet belægningsmateriale på BEKOTEC-pudslaget. Schlüter®-BEKOTEC-THERM
har i mange år i udlandet og herhjemme været afprøvet på steder, hvor der efterspørges hurtige byggefremskridt og økologisk opvarmning. LEED-certificeringen af vores administrationsbygninger i Montreal
og Reno, endvidere er uddannelsescentret i Iserlohn er blevet tildelt platin-certifiktet af DGNB, bekræfter
objektivt systemets bæredygtighed.
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Præmieret med guldmedaljen fra LEED-programmet
(”Leadership in Energy and Environmental Design”):
Administrationsbygning i Montreal og Reno, til venstre i
billedet, udstyret med det keramiske klimagulv Schlüter®BEKOTEC-THERM.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Vores service
•
•
•
•

Teknisk rådgivning
Materialefremskaffelse
Beregningsservice
Udbudsmateriale

Teknisk rådgivning
Ved spørgsmål angående systemets opbygning og varme- og styringstekniske aspekter står vores
kvalificerede tekniske medarbejdere klar med sagkyndig rådgivning. Det er muligt at få udarbejdet
koncepter og løsningsforslag på tværs af faggrænser specielt til dit byggeprojekt.

Varmelastberegning
For at sikre, at det keramiske klimagulv BEKOTEC-THERM's varmeafgivelse er tilpasset varmebehovet, kan vi ud fra tegninger og data beregne varmelasten for hele bygningen og de enkelte rum
ved hjælp af vores software.

Dimensionering af varmesystemet
Ud fra de foreliggende tegninger, oplysninger om antallet af rum og deres størrelse samt om
varmelasten kan vi foretage dimensionering af varmesystemet. Dette inkluderer beregning af de
nødvendige varmekredse og den afstand mellem rørene, der kræves for at opnå en passende varmeydelse. Den materialeliste, der udarbejdes til dette formål, indeholder endvidere alle nødvendige
komponenter. Materialet kan udarbejdes i skemaform eller som CAD-tegninger med indtegnede
varmekredse.

Udbudsmateriale
Vi kan udarbejde tilpasset udbudsmateriale ud fra den tekniske dimensionering af Schlüter®BEKOTEC-THERM som gulvvarmesystem.

 ådgivning på stedet
R
Ved behov for individuel rådgivning på stedet kan dette aftales med vores specialister.

INFO: Udgifterne for varmebelastningsberegningen og udlægningen af varmesystemet beregnes omkostningsneutralt ved en evt. ordre.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM– Det keramiske klimagulv
Systemets opbygning
Illustrationen viser, hvordan det keramiske klimagulv S
 chlüter®-BEKOTEC-THERMmed de tilhørende systemkomponenter, er bygget op. Ved hjælp af tallene på billedet er det muligt at placere de
pågældende produkter i forhold til systembeskrivelsen på næste side. Der kan endvidere rekvireres
tekniske specifikationer, hvis detaljerede oplysninger ønskes.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Systemets enkelte dele- gulvvarme

Indhold:

Side

1 Schlüter®-BEKOTEC-EN

Monteringsplade med knopper til montering
af Schlüter®-varmerør.
Bemærk: Vær opmærksom på, om der kræves
ekstra isolering og tætning i henhold
til bygningsreglementet.

2 Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Kantbånd til gulv
Til monteringspladerne med knopper EN 23 F og
EN 18 FTS skal kantbåndet BRS 808 KSF bruges.

3 Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Varmerør

4 Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV

Fordelerunit i rustfrit stål med tilslutningstilbehør.
aa Fremløb
bb Returløb

5 Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS

Fordelerskab

6 Schlüter®-BEKOTEC-THERM-E

Elektronisk rumregulering
a Rumsensor
b Telestat
c Basismodul ”Control” med tilslutningsmodul
d Timer modul (tilvalg)

 ystemets enkelte dele
S
ved brug af fliser og natursten som belægning
(se separat prisliste)
 chlüter®-DITRA 25
7 a S

Afkobling, varmefordeling, samlingstætning,
damptrykudligning eller
b S
 chlüter®-DITRA-DRAIN 4
Afkobling, varmefordeling,
damptrykudligning eller
cc S
 chlüter®-DITRA-HEAT-E
Afkobling, samlingstætning med
elektrisk gulvtemperering

Service............................................................................................................................3
Det komplette system......................................................................................................6
Renovering / Saneringsystemet.......................................................................................8
10
Oversigt over varmestyringen...........................................................................................
1
Schlüter®-BEKOTEC-EN
Monteringsplader.............................................................................................................
12
2
Schlüter®-BEKOTEC-BRS
16
Kantbånd........................................................................................................................
3
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
Varmerør og andet udstyr................................................................................................
19
4
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV
Fordelerunit og tilbehør....................................................................................................
20–21
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT/BMS/RTB
Konstantregulering, returtermostatventil,
24–26
rumtemperaturstyringsventil.........................................................................................
5
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS
Fordelerskab (uisoleret)................................................................................................ 27
6a
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER
Rumsensor.................................................................................................................. 28
6c
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC/-EAR
28–30
Styrermodul.................................................................................................................
6d
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET
Timer modul................................................................................................................ 29
6b
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
Telestater..................................................................................................................... 30
Hjælp til beregning....................................................................................................... 32
Yderligere komponenter............................................................................................... 33

8 Schlüter®-DILEX-EKeller -RF
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10 Gulvmasse

Cement- eller calciumsulfatpudslag

11 Fliseklæb

5
23

Følgende hører ikke med til leverancen
fra Schlüter-Systems.
Opbygning af Schlüter®-BEKOTEC-EN/P
eller -EN/PF med varmerør 16 x 2 mm

≥ 31 mm

≥8

≥ 52 mm

44

eller Schlüter®-QUADEC
Dekorative væg- og sokkelafslutninger
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9 Schlüter®-RONDEC, Schlüter®-JOLLY

≥8

Vedligeholdelsesfrie profiler til kantog bevægelsesfuger

Opbygning af Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F
med varmerør 14 x 2 mm

12 Keramik-, naturstensbelægning

Andre belægninger, f.eks. tæpper, laminat eller
parket etc. kan bruges, når de relevante instrukser
for udlægningen overholdes.

Systemer til sanering/renovering

Konstruktion Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
med varmerør 12 x 1,5 mm

≥ 20 mm

≥8

12 5

≥ 31 mm
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 chlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
S
pålimes direkte på bærende,
belastningsoverførende underlag.

5 18 ≥ 8

 chlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
S
med integreret trinlydsisolering udlægges
svømmende, men direkte på bærende,
belastningsoverførende underlag.

Konstruktion Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
med varmerør 10 x 1,3 mm
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Det komplette system – opfylder kravene til varmenormen DS 469:2013.

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Schlüter®-BEKOTEC-EN F

 chlüter®-BEKOTEC-THERMer den sikre belægningsteknik med lav konstruktionshøjde. SamS
men med den tilhørende varme- og styringsteknik får du et energibesparende og hurtigt reagerende
gulvvarmesystem med meget lav fremløbstemperatur. Systemet er baseret på monteringspladen
Schlüter®-BEKOTEC-EN, som lægges direkte på et underlag med tilstrækkelig bæreevne eller
oven på gængs varme- og/eller trinlydsisolering med tilstrækkelig bæreevne.
Knopperne på pladerne er placeret således, at Schlüter-varmerørene kan klemmes på plads med
en afstand fra 75 mm mellem rørene. Der kan anvendes forskellige former for gulvmørtel, f.eks.
slidlag C100/400 eller færdigblandet gulv-spartler -mørtler. Styrkeklasse CT-C25-F4 (ZE20) eller
CA-C25-F4 (AE20) bøjetrækstyrken maks. 5 N/mm² må ikke overskrides. Dæklaget er kun 8 til
25 mm over knopperne og varmerørene. Ved gulvbelægninger såsom tæppe, linoleum, vinyl og
lignende kræves min 15 mm. Det betyder, at pudslaget mellem knopperne er på mindst 32 mm.
Det svind, der forekommer, når pudslaget hærder, kompenseres der for i varmekredsmønstret,
således at der ikke opstår spændinger på grund af den deformation, som svindet forårsager.
Derfor er en inddeling i felter via fuger i pudslaget overflødig. Der skal afsluttes i forhold til lodrette
bygningsdele med kantbånd, og bygningsfuger skal bibeholdes.
Når pudslaget er gangbart, pålimes afkoblingsmåtten S
 chlüter®-DITRA 25eller S
 chlüter®DITRA-DRAIN 4herpå. Herefter kan der lægges keramiske fliser eller naturstenfliser i egnet
fliseklæb. Bevægelsesfuger i belægningen over afkoblingsmåtten, skal udføres med Schlüter®DILEXmed de mellemrum, der også i øvrigt kræves. Da det kun er en forholdsvis lille gulvmasse,
der skal varmes op eller køles ned, er gulvvarmen nem at regulere og kan bruges med lave
fremløbstemperaturer.
Den hurtige og præcise styring af BEKOTEC-THERM-klimagulvet opnås ved hjælp af de elektroniske Schlüter-styringskomponenter, der er skræddersyede til systemet, og som også fås i en
trådløs udgave. Modulopbygningen af hele Schlüter-styringen giver mulighed for nem installation
og betjening.

Der stilles krav på mange områder til et gulv
med gulvvarme:
• Varme- og lydisolering
• Optagelse og fordeling af den belastning,
gulvet udsættes for
• Tætning i vådrum
• Brugervenlig overflade og arkitektonisk element
• Funktion som »væg-til-væg-radiator«

Ud over keramiske fliser og natursten er det også muligt at anvende andre belægningsmaterialer
som parket, laminat og tæpper. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på de lægningsvejledninger, der hører til de enkelte belægningstyper.
Med Schlüter®-BEKOTEC-THERMer det lykkedes at få de forskellige krav til et gulvvarmesystem
til at gå op i en højere enhed. Systemet muliggør en enkel, effektiv og tværfaglig koordinering og
udførelse.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM– Det keramiske klimagulv
Enkelt. Sikkert. Hurtigt.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM: Konstruktionsmæssige fordele
Fordele

Projekteringsfordele
• Det keramiske Schlüter®-BEKOTEC-THERMklimagulv er et komplet gulvvarmesystem, som
er nemt at koordinere. Det er et rationelt og
effektivt system med lav konstruktionshøjde
og kort læggetid både ved nyt byggeri og ved
modernisering af ældre byggeri. Det er velegnet
til brug i boliger og til erhvervsmæssigt byggeri
som f.eks. kontorlokaler, butiksarealer og
biludstillinger.
• Når Schlüter®-BEKOTEC-THERMbruges som
gulvvarmesystem, er der som regel ikke behov
for andre generende varmeelementer. Det giver
større frihed ved projekteringen.
• Ud over keramiske fliser og natursten er det også
muligt at anvende andre belægningsmaterialer
som parket, laminat eller tæpper, så der er
talrige variationsmuligheder.

Forklaring

Lav konstruktionshøjde

• Schlüter®-BEKOTEC-THERM kan lægges med en konstruktionshøjde
fra 31 mm plus belægning.
• Dermed åbner der sig et væld af muligheder i forbindelse med nybyggeri
og ved modernisering af ældre byggeri.

Materiale- og vægtbesparelse

• På grund af den lille gulvmasse er vægten af 1 m² pudslag kun ca. 57 kg.
• Et 37 mm tyndere pudslag i forhold til konventionelle systemer med pudslag giver med
et areal på 100 m² en besparelse på 3,7 m³ pudsemørtel med en vægt på ca. 7,4 t.
• Dette har en positiv virkning ved den statiske beregning af nybyggeri eller ved
modernisering af ældre byggeri.
• Der kommer samtidig mindre fugt ind i bygningen.

Gulvkonstruktion med lav
spænding

• Svindspændinger i pudslaget reduceres modulært i Bekotec-gulvpladens
knopmønster.
• Dermed undgås sætninger og bevægelser i pudslaget på grund af indre spændinger.
• En konstruktionsmæssig armering er ikke nødvendig.

Pudslag uden fuger

• Der sker en jævn reduktion af spændingerne over hele fladen.
Dermed er det ikke nødvendigt med feltinddelinger via fuger i pudslaget.

Større frihed

• Man kan frit vælge, hvor bevægelsesfugerne skal placeres i fugemønstret på den
keramiske belægning over Schlüter®-DITRA 25 eller Schlüter®-DITRA-DRAIN 4,
fordi der ikke er nogen fuger i pudslaget, der skal føres igennem.

Kort læggetid

• Umiddelbart efter at cementpudslaget er gangbart, kan Schlüter®-DITRA 25 eller
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 klæbes på og flisebelægningen lægges på.
Ved calciumsulfatpudslag skal restfugten være nede på < 2 %.
• Det er ikke nødvendigt at foretage opvarmning af hensyn til funktion eller størkning.
• En CM-måling til at bestemme fugtigheden er ikke nødvendig.
• Mindre materiale og dermed hurtigere montering.

Keramisk eller
naturstensbelægning uden
revner

• På grund af den næsten spændingsfri gulvkonstruktion og Schlüter®-DITRA 25 eller
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4, afkoblingsegenskaber overføres der ingen spændinger til
belægningen.

Høj belastningsevne

• Belastninger i bolig- og erhvervsbyggeri på op til 5 kN/m². Terrændæk som
svømmende gulv, hvor isolering udlægges direkte på stampet sand under, BEKOTEC
Monteringspladen. Skal have en minimums trykstyrke, som STYROLIT G150
optil 300 mm, derover som STYROLIT G250 eller tilsvarende. Radon spærre skal
indbygges i konstruktionen.

Dokumenteret brugsevne

• Mange års anvendelse i praksis uden skader.
• Mange referencebygninger.
• Afprøvningsattester fra uafhængige institutter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM: Varmetekniske fordele
Fordele

INFO:
Ved andre belægningsmaterialer end keramik og
natursten skal de retningslinjer, der gælder for
de pågældende belægninger, f.eks. med hensyn
til restfugt inden belægningen kan lægges på,
overholdes.

Forklaring

Hurtigtreagerende gulvvarme

• Den lille gulvmasse giver en hurtig reaktion, f.eks. i forbindelse med natsænkning.

Jævn varmefordeling

• De forbundne luftkanaler i Schlüter®-DITRA 25 eller Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
under den keramiske belægning giver en god varmefordeling.

Lav fremløbstemperatur, lave
varmeudgifter

• Der opnås en høj og effektiv varmeydelse takket være den jævne og hurtige
varmeafgivelse over et stort areal.

Effektiv til anvendelse af
vedvarende energikilder

• På grund af den effektive varmeydelse ved en lav fremløbstemperatur opnås der en
høj virkningsgrad sammen med f.eks. varmepumper eller solvarmeanlæg.

Bekvem varmestyring

• Den funktionsoptimerede styring muliggør en præcis temperaturindstilling.

Komfort

• Gulvvarmesystemet giver med sin blide strålevarme og den store varmeflade
et behageligt indeklima.
• Muligheden for at kombiner ledningsført- og trådløs eller samtidigt,
giver en særlig høj fleksibilitet - både ved nybyggeri og sanering.

Hygiejnisk og sundt

• På opvarmede, tørre gulvflader har f.eks. mider og skimmelsporer ikke en chance.
• Den jævne strålingsvarme mindsker dannelsen af skimmelsvamp, og spiring af sporer.
• Keramiske belægninger og naturstensbelægninger er meget lette at vedligeholde og
særdeles hygiejniske.

Køling

• Med det rigtige udstyr i anlægget kan der foretages grundkøling af lokalerne.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Renovering/Saneringsystemet - når højden er afgørende
 chlüter®-BEKOTEC-THERM er gennem dens tynde konstruktion ideel til opvarmede og ikke
S
opvarmede pudslag i renoverings- og saneringsprojekter. Særligt til sådanne anvendelser er varianterne Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTSog Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FKblevet udviklet.
Gennem de særligt lave konstruktionshøjder og den minimale pudslagsmasse, får man lave statiske
belastninger.

Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

 chlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS udlægges direkte på eksisterende bærende underlag, som
S
svømmende gulv. De 5 mm trindlydsisolering, som er fastklæbet til undersiden af monteringspladen, kan reducere trinlyden, med op til 25 dB. Pudslaget udlægges med et dæklag på mindst
8 mm og højst 20 mm over knopperne, dette giver en konstruktionshøjde på kun 31 til 43 mm
plus belægning.
 chlüter®-BEKOTEC-EN 12 FKpåklæbes på eksisterende bærende underlag. Pudslaget udlægS
ges med et dæklag på mindst 8 mm og højst 15 mm over knopperne, dette giver en konstruktionshøjde på kun 20 til 27 mm plus belægning.
Ved Schlüter®-BEKOTEC-THERMmed en afsluttende belægning af keramiske fliser eller natursten, skal der enten anvendes afkoblingsmåtten S
 chlüter®-DITRA 25eller Schlüter®-DITRADRAIN 4. Det er naturligvis også muligt, at benytte en afslutnings belægning, som er egnet til
gulvarme.

Schlüter®-BEKOTEC-EN FK
OBS: Ved gulvbelægninger såsom tæppe, linoleum, vinyl og lignende kræves min 15 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM– Det keramiske klimagulv
Enkelt. Sikkert. Hurtigt.
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Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
Fordele
• Nem svømmende udlægning

18

• Trinlydsdæmpning integreret op til 25 dB

5

• Udlægning på bæredygtigt bjælkelag er muligt
• Konstruktionshøjde fra 26 mm (31 mm inkl. 5 mm lydisolering) er mulig
• Opvarmet og ikke opvarmet
• Pladevare i praktisk format

Konstruktion med Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
med varmerør 12 x 1,5 mm
Tyndt keramisk klimagulv med trinlydsdæmpning
på eksisterende pudslag / bæredygtigt bjælkelag

• Trykstabil monteringsplade
• 50 mm udlægningsmønster til varmerør
• Fuldt fungerende keramisk klimagulv
• Alle fordele fra det keramiske klimagulv
• Alle gulvbelægninger, der er egnede til gulvvarme er mulige
• Lav statisk belastning gennem lav egenvægt fra 52 kg/m² eller 26 l/m²
• Egnet til cement- og calciumsulfatpudslag

12

20

• Komplet tilbehørsprogram
Konstruktion med Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
med varmerør 10 x 1,3 mm
Tyndt keramisk klimagulv på eksisterende
pudslag / bæredygtigt bjælkelag

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
Fordele
• Anvendelse på eksisterende pudslag/belægning er mulig
• Påklæbning på bæredygtigt bjælkelag er muligt
• Samlingssystemer
• Konstruktionshøjde fra 20 mm er mulig
• Opvarmet og ikke opvarmet
• Pladevare i praktisk format
• Trykstabil monteringsplade
• 50 mm udlægningsmønster til varmerør
• Fuldt fungerende keramisk klimagulv
• Alle fordele fra det keramiske klimagulv
• Alle gulvbelægninger, der er egnede til gulvvarme er mulige
• Tilslutning til eksisterende varmesystemer er muligt
• Lav statisk belastning gennem lav egenvægt fra 40 kg/m² eller 20 l/m²
• Egnet til cement- og calciumsulfatpudslag
• Komplet tilbehørsprogram
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Fleksibel reguleringsteknik
1.1

ER/WL
Rumsensor, trådløs

1.2

ER
Rumsensor, ledningsført

Med den nye reguleringsteknik kan du nu styre det keramiske klimagulv endnu mere fleksibelt.
Tilslutningsmodulerne for ledningsført- eller trådløse rumsensore kan frit kombineres, og / eller
benyttes samtidigt. Dette giver en styringsteknik, hvor de økologiske og økonomiske fordele ved
BEKOTEC-THERM kan udnyttes effektivt.
En undersøgelse fra det velrenommerede institut for teknisk bygningsudstyr i Dresden viser, at man
med BEKOTEC-THERM-systemet kan spare op til 9,5 % energi sammenlignet med traditionelle
gulvvarmesystemer.

EAR/WL
Tilslutningsmodul
for 6 trådløse rumsensor ER/WL

2.3

EAR
Tilslutningsmodul
for 6 ledningsførte rumsensore ER

2.2

EET
Timer modul
(valgfri)

2.1

EBC
Basismodulet ”Control”

3

ESA
Telestater

Udvidelsesmuligheder:
Der kan tilsluttes 4 telestater i tilslutningsmodul pr. rumsensor. SchlüterSystems tilbyder desuden flere relevante udvidelsesmuligheder.
Udvidelsesmulighederne, tilslutningsmodulerne for ledningsført- eller trådløse
rumsensor kan frit kombineres, det er muligt at tilslutte op til i alt 18 rumsensore og 72 telestater.
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2.4

Styringskomponenter:
ER-rumsensorer
Du kan vælge mellem to udførelsesvarianter. For begge varianter gælder: Temperaturindstillingsværdien kan
indstilles til mellem 8° og 30°C og kan via værdibegrænseren sættes til at være under drejeskiven. Den tidsstyrede temperatursænkning på 4°C kan udføres via den valgfrie timerenhed EET på basismodulet ”Control” EBC.

1.1

2.3

ER/WL – rumsensor, trådløs version

EAR/WL – Tilslutningsmodul trådløs version

Fladt opbygget design-rumsensor ”Køle/Opvarme” til

Moduler til tilslutning af 2 eller 6 ER/WL rumsensor

trådløs temperaturregulering. Apparatet overfører den

trådløs. Tilslutningsmodulerne kan nemt kombineres,

aktuelle rumtemperatur og den indstillede indstillings-

hvor telestater samt antallet af rum/varmekredse, der

værdi via trådløst signal til tilslutningsmodulet EAR/WL.

skal reguleres, ligeledes kan tilpasses og udvides.

Strømforsyning sker via de indbyggede solceller eller

Hver kanal i tilslutningsmodulet kan tilknyttes 4 tele-

batteri.

stater. En kombination med de ledningsførte tilslut-

1.2

2.3

EAR/WL
Tilslutningsmodul
for 2 trådløse rumsensorer
ER/WL

ningsmoduler EAR er også mulig.

ER – rumsensor, ledningsført version

2.4

Fladt opbygget design-rumsensor ”Køle/Opvarme” til
ledningsførte temperaturregulering. Apparatet over-

EAR – Tilslutningsmodul,
ledningsført version

fører den aktuelle rumtemperatur og den indstillede

Moduler til tilslutning af 2 eller 6 ledningsførte ER

indstillingsværdi til tilslutningsmodulet EAR. Strøm-

rumsensorer. Tilslutningsmodulerne kan nemt kom-

forsyning med sikker 5 V mindstespænding sker via

bineres, hvor telestater samt antallet af rum/varme-

basismodulet ”Control” i forbindelse med tilslutnings-

kredse, der skal reguleres, ligeledes kan tilpasses og

modulet EAR.

udvides. Hver kanal i tilslutningsmodulet kan tilknyttes
4 telestater. En kombination med trådløs tilslutnings-

2.1

EBC – Basismodulet ”Control”

modul EAR/WL er også mulig.
3

Basisenhed til drift af rumregulering. Til basismodulet

ESA – telestater

”Control” tilsluttes både de ledningsført- eller trådløse

Schlüter-telestaterne regulerer flowet i de enkelte retur-

tilslutningsmoduler til rumsensorerne. Kombinations-

ventiler i fordelerunit’en (en telestat styrer en varme-

installationer og eftermontering kan nemt foretages.

kreds). De er udstyret med visuel funktionsindikation

Basismodulet forsyner via de pågældende tilslut-

og ventil-tilpasningskontrol. Monteringen er enkel, idet

ningsmoduler de ledningsførte rumsensorer med 5 V

telestaterne bare skal sættes på.

mindstespænding og styrer de tilsluttede telestater
med 230 V vekselstrøm.
2.2

EET – Timer modul
Den valgfrie timer modul EET fungerer som tidsstyring
af temperatursænkningen. Den kan frakobles temperatursænkningens tidsprogrammering og efterfølgende
indsættes i basismodulet ”Control”. I sænkningsperioden sker så en tempeatursænkning på 4°C.
Med den hurtige reaktionstid, opfylder Det Keramiske

2.4

EAR
Tilslutningsmodul
for 2 ledningsførte rumsensorer ER

Klimagulv BEKOTEC-THERM, varmenormens krav til
hurtig regerende gulvarme, ved benytteles af timer
modulet, øges energibesparelsen yderligere.
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Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

 chlüter®-BEKOTEC-ENer en monteringsplade
S
af polystyren, som er specielt fremstillet til montering af Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR varmerør
Ø 16 mm. Pladerne er udstyrede med en trappefals, så pladerne kan sættes sammen. Den præcise fastgørelse af varmerørene sker mellem de
underskårne knopper afhængig af den krævede
læggeafstand i et mønster på 75 mm. Pudslaget
udlægges håndværksmæssigt korrekt som normal pudsemørtel – kvalitet C100/400 (bøjetrækstyrken maks. 5 N/mm²). Der kan ligeledes bruges
forskellige former for færdigblandet gulvspartler,
CT-C25 F4 (ZE20) eller CA-C25-F4 (AE20), (bøjetrækstyrken maks. 5 N/mm²) – så det dækker
knopperne med et lag på mindst 8 mm og maks.
25 mm.
Typen Schlüter®-BEKOTEC-EN/P er fremstillet
af polystyren (EPS 033 DEO), hvid uden foliebelægning, og er f.eks. velegnet til et konventionelt
cementpudslag.
Typen Schlüter®-BEKOTEC-EN/PFer fremstillet
af polystyren (EPS 033 DEO) og forsynet med en
foliebelægning (orange) og er derfor specielt velegnet til selvnivellerende gulvmasser (f.eks. anhydrit).

Monteringsplade uden foliebelægning
Varenr.

€ / m²

P
(stk.)

EN 2520 P

14,94

20

INFO:
EN/P = Monteringsplade uden foliebelægning,
f.eks. velegnet til konventionelle cementpudslag.
1 plade (0,8 m²) = mindste leveringsenhed

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF
Monteringsplade med foliebelægning
Varenr.

€ / m²

P
(stk.)

EN 1520 PF

17,94

20

INFO:
EN/PF = Monteringsplade med foliebelægning,
egnet til selvnivellerende gulvmasser, f.eks. af
kalciumsulfat.
1 plade (0,8 m²) = mindste leveringsenhed
 BS: Ved gulvbelægninger såsom tæppe,
O
linoleum, vinyl og lignende kræves min 15 mm.

52 mm

8

5

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Tekniske data:

Udlægningsafstande
Anvendelig varmerør
Byggematerialeklasse
Varmeledningsklasse
U-værdi
Isolans
Effektivt areal

75 - 150 - 225 - 300 mm
BT HR 16 RT
B2 iht. DIN 4102
033 (0,033 W/mK)
1,650 W/m²K
0,606 m²K/W
75,5 x 106 cm = 0,8 m²

INFO:

Ved belægninger af keramiske fliser eller natursten, skal afkoblingsmåtten Schlüter®-DITRA
fastklæbes på pudslaget. Dette kan fortages
når pudslaget er tilstrækkeligt bæredygtigt (kalciumsulfatpudslag < 2 % restfugt).
Der skal tages højde for vores produktdatablade 6.1 og 9.1.


Schlüter®-BEKOTEC-ENR
 chlüter®-BEKOTEC-ENR er en kantplade
S
fremstillet af polystyren PS 20 (EPS 040 DEO) til
at sikre en optimal tilskæring af monteringspladen
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P og -EN/PF til indsættelse i resterende flader eller i små mellemrum mod
vægge og vertikale bygningselementer.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR
Kantplade
Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

ENR 1520 P

1,78

20

Tekniske data:

Effektivt areal
12

30,5 x 45,5 cm = 0,14 m²
Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-BEKOTEC-EN F
 chlüter®-BEKOTEC-EN Fer en monteringsS
plade af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie,
som er specielt fremstillet til montering af Ø 14 mm
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR-varmerør. For at
montere BEKOTEC-pladerne skal de placeres, så
de overlapper hinanden med en række knopper,
og sættes ind i hinanden. Den præcise fastgørelse
af varmerørene sker mellem de underskårne knopper afhængigt af den krævede læggeafstand i et
mønster på 75 mm. Pudslaget udlægges håndværksmæssigt korrekt som normal pudsemørtel – kvalitet C100/400 (bøjetrækstyrken maks.
5 N/mm²) der kan ligeledes bruges forskellige former for færdigblandede gulvspartler, CT-C25 F4
(ZE20) eller CA-C25-F4 (AE20), (bøjetrækstyrken
maks. 5 N/mm²) så det dækker knopperne med et
lag på mindst 8 mm og maks. 25 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F
Monteringsplade
Varenr.

€ / m²

P
(stk.)

EN 23 F

14,07

20


OBS: Ved gulvbelægninger såsom tæppe,
linoleum, vinyl og lignende kræves min 15 mm.
INFO:

Ved belægninger af keramiske fliser eller natursten, skal afkoblingsmåtten Schlüter®-DITRA
fastklæbes på pudslaget. Dette kan fortages
når pudslaget er tilstrækkeligt bæredygtigt
(kalciumsulfatpudslag < 2 % restfugt).
Kantbåndet BRS 808 KSF skal anvendes til
monteringspladerne EN 23 F og EN 18 FTS.
Der skal tages højde for vores produktdatablade 6.1 og 9.2.


Tekniske data:

Udlægningsafstande
Anvendelig varmerør
Byggematerialeklasse
Effektivt areal

75 - 150 - 225 - 300 mm
BT HR 14 RT
B2 iht. DIN 4102
120 x 90 cm = 1,08 m²

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG
Udligningspladen Schlüter®-BEKOTEC-ENFG
anvendes omkring døråbninger og i området omkring fordelerunitten for at forenkle tilslutningen og
for at minimere spild ved tilskæring på disse steder.
Den består af et polystyren-foliemateriale og fastgøres under monteringspladerne EN 23 F med den
medfølgende dobbeltklæbende tape.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG
Udligningsplade
med dobbeltklæbende tape (6 m)
Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

ENFG

21,93

10

Tekniske data:

Effektivt areal

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²
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Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

5 18

31

 chlüter®-BEKOTEC-EN FTSer en monteringsS
plade af en trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie,
som på bagsiden er forsynet med en 5 mm trinlydsdæmpning. Monteringspladen udlægges på et
egnet underlag med tilstrækkelig bæreevne.
Den præcise fiksering af de tilhørende varmerør
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR Ø 12 mmforetages mellem de underskårne knopper alt efter
den påkrævede udlægningsafstand i et 50 mm
mønster. Ved montering af BEKOTEC-pladen,
skal de placeres således, at de overlapper hinanden med en række knopper, og tykkes med
et let tryk sammen. Pudslaget udlægges håndværksmæssigt korrekt som normal pudsemørtel
- kvaliteterne: C 100 /400 eller CT-C25-F4 (ZE 20)
eller CA-C25-F4 (AE 20) (bøjetrækstyrken maks.
5 N/mm²) med en overdækning på min. 8 mm og
maks. 20 mm over knopperne.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
Monteringsplade med trinlydsdæmpning
Varenr.

€ / m²

P
(stk.)

EN 18 FTS 5

22,75

20


OBS: Ved gulvbelægninger såsom tæppe,
linoleum, vinyl og lignende kræves min 15 mm.
INFO:

Inden udlægning af keramik eller natursten
skal afkoblingsmåtten Schlüter®-DITRA limes
på pudslaget. Udlægningen kan foretages, når
pudslaget har opnået en tilstrækkelig bæreevne
(calciumsulfatpudslag ≤ 2 % restfugtighed).
Til monteringspladerne EN 18 FTS skal kantbåndet BRS 808 KSF anvendes.
Der skal tages højde for vores produktdatablade 6.1 og 9.4.
Trinlydsforbedring:
For monteringspladen EN 18 FTS er der iht.
DIN EN 717-2 blevet registreret en trinlydsforbedring på op til 25 dB.

Tekniske data:

Udlægningsafstande
Anvendelig varmerør
Byggematerialeklasse
Effektivt areal

50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
BT HR 12 RT
B2 iht. DIN 4102
140 x 80 cm = 1,12 m²

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS
Udligningspladen Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS
anvendes i døråbninger og foran fordelerunits for at
forenkle tilslutningen og for at minimere spild ved
tilskæring på disse steder. Den består af et polystyren-foliemateriale, som på bagsiden desuden er
forsynet med en 5 mm trinlydsisolering, og fastgøres under monteringspladerne EN 18 FTS med den
medfølgende dobbeltklæbende tape.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS
Udligningsplade til EN 18 FTS
Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

EN 18 FGTS 5

31,48

10

Tekniske data:

Effektivt areal

14

140 x 80 cm = 1,12 m²

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

20

 chlüter®-BEKOTEC-EN FKer en monteringsS
plade af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie,
som på bagsiden er forsynet med et bærevæv.
Monteringspladen skal påklæbes et egnet underlag med tilstrækkelig bæreevne. Den præcise fiksering af de tilhørende varmerør Schlüter®BEKOTEC-THERM-HR Ø 10 mmforetages mellem de underskårne knopper alt efter den påkrævede udlægningsafstand i et 50 mm mønster. Ved
montering af BEKOTEC-pladen, skal de placeres
således, at de overlapper hinanden med en række
knopper, og tykkes med et let tyk sammen. Pudslaget udlægges håndværksmæssigt korrekt som
normal pudsemørtel - kvaliteterne: C 100 /400 eller
CT-C25-F4 (ZE 20) eller CA-C25-F4 (AE 20) (bøjetrækstyrke maks. 5 N/mm²) med en overdækning
på min. 8 mm og maks. 15 mm over knopperne.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
Monteringsplade med bærevæv
på bagsiden
Varenr.

€ / m²

P
(stk.)

EN 12 FK

15,11

20

 BS: Ved gulvbelægninger såsom tæppe,
O
linoleum, vinyl og lignende kræves min 15 mm.
INFO:

Inden udlægning af keramik eller natursten
skal afkoblingsmåtten Schlüter®-DITRA limes
på pudslaget. Udlægningen kan foretages, når
pudslaget har opnået en tilstrækkelig bæreevne
(calciumsulfatpudslag ≤ 2 % restfugtighed).
Til monteringspladerne EN 12 FK skal kantbåndet BRS 505 KSF anvendes.
Der skal tages højde for vores produktdatablade 6.1 og 9.5.
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Tekniske data:

Udlægningsafstande
Anvendelig varmerør
Byggematerialeklasse
Effektivt areal

50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
BT HR 10 RT
B2 iht. DIN 4102
110 x 70 cm = 0,77 m²

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK
 chlüter®-BEKOTEC-ENFGK er en udligningsS
plade, som anvendes i døråbninger og foran fordelerunits for at forenkle tilslutningen og for at minimere spild ved tilskæring på disse steder. Den
består af et polystyren-foliemateriale og fastgøres
under monteringspladerne EN 12 FK med den
medfølgende dobbeltklæbende tape.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK
Udligningsplade til EN 12 FK
Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

EN 12 FGK

21,36

10

Tekniske data:

Effektivt areal

110 x 70 cm = 0,77 m²

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK
 chlüter®-BEKOTEC-ZDK66 dobbeltklæbende
S
tape til at fastgøre monteringspladen til underlaget
eller udligningspladerne.

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK
Dobbeltklæbende tape
Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

BTZDK66

63,04

10

Tekniske data:

Dimensioner (T x B x L) 1 mm x 30 mm x 66 m

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed
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Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

 chlüter®-BEKOTEC-BTS er en 5 mm tyk trinS
lydsdæmpning af polyetylen-celleplast med lukkede celler beregnet til at placere under monteringspladerne med knopper Schlüter®-BEKOTEC-EN/P,
-EN 23 F og -EN/PF. Ved at anvende Schlüter®BEKOTEC-BTS opnås en betydelig forbedring af
trinlydsdæmpningen. Den kan anvendes, når den
nødvendige højde til placering af et tilstrækkeligt
tykt lag trinlydsdæmpning af polystyren eller mineraluld ikke er til stede. Den maksimale trafikbelastning skal begrænses til 2 kN/m².

PE-trinlyddæmpning
Varenr.

€ / m²

P
(rulle)

BTS 510

4,33

5

1 rulle (50 m²) = leveringsenhed

Tekniske data:

Dimensioner (T x B x L) 5 mm x 1 m x 50 m

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

 chlüter®-BEKOTEC-BRSer et kantbånd af poS
lyetylen-celleplast med lukkede celler med integreret foliefod. Kantbåndet anbringes ved vægge eller
fastmonterede vertikale dele, og foliefoden lægges
ind under Schlüter®-BEKOTEC-pladen eller PE-
folieafdækningen og er f.eks. velegnet til konventionelle cement-pudslag.
Kantbåndet Schlüter®-BEKOTEC-BRSK er endvidere udstyret med tape med henblik på fastgørelse til væg.

Kantbånd (BRS 810)
Kantbånd med foliefod (BRSK 810)
Varenr.

€/m

P
(rulle)

BRSK 810
BRS 810

1,15
0,87

10
10

1 rulle (50 m) = leveringsenhed

Tekniske data:

Dimensioner (T x B x L) 8 mm x 100 mm x 50 m

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

 chlüter®-BEKOTEC-BRS/KFer et kantbånd af
S
polyetylen-celleplast med lukkede celler, forsynet
med klæbefod og tape på bagsiden med henblik
på fastgørelse til væg. Ved at monteringspladen
Schlüter®-BEKOTEC lægges oven på PE-klæbe
foden, dannes der en samling, som forhindrer, at
der løber selvnivellerende gulvmasse ind under
systemet, når der arbejdes med gulvmassen.

Kantbånd med foliefod
Varenr.

€/m

P
(rulle)

BRS 808 KF

1,85

10

1 rulle (25 m) = leveringsenhed

Tekniske data:

Dimensioner (T x B x L) 8 mm x 80 mm x 25 m
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Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF
 chlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF er et kantbånd
S
af polyetylen-celleplast med lukkede celler forsynet
med klæbefod med tape på over- og undersiden til
fastgørelse. Ved hjælp af fastklæbning på underlaget og klæbefodens forspænding presses kantbåndet ind mod væggen. Når monteringspladen
Schlüter®-BEKOTEC lægges oven på klæbefoden,
dannes der en samling, som forhindrer, at der løber
selvnivellerende gulvmasse ind under systemet, når
gulvmassen udlægges.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF
Kantbånd til selvnivellerende gulvmasse
med selvklæbende foliefod
Varenr.

€/m

P
(rulle)

BRS 808 KSF

2,51

5

 rulle (25 m) = leveringsenhed
1
Kantbåndet BRS 808 KSF skal anvendes til
monteringspladerne EN 23 F og EN 18 FTS.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF
Tekniske data:

Dimensioner
(T x B x L)

8 mm x 80 mm x 25 m
(BRS 808 KSF)
5 mm x 50 mm x 25 m
(BRS 505 KSF)

Kantbånd til selvnivellerende gulvmasse
med selvklæbende foliefod
Varenr.

€/m

P
(rulle)

BRS 505 KSF

2,27

5

 rulle (25 m) = leveringsenhed
1
Til monteringspladerne EN 12 FK
kantbåndet BRS 505 KSF anvendes.

Schlüter®-DILEX-DFP

10

 chlüter®-DILEX-DFP er en ekspansionsprofil,
S
der kan/skal installeres ved dørområder eller bruges til at opdele overﬂader på afretningslag.
=H

DFP

skal

Schlüter®-DILEX-DFP
Ekspansionsfugeprofil
H (mm)

L = 1,00 m
Varenr.

€/m

P
(stk.)

60
80
100

DFP 6/100
DFP 8/100
DFP 10/100

10,50
12,34
14,37

20
20
20

Schlüter®-DILEX-DFP
Ekspansionsfugeprofil

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL
 chlüter®-BEKOTEC-ZRKLer rørklemlister til at
S
føre rørene sikkert på udligningspladerne. Klemlisterne er selvklæbende, så de kan fikseres sikkert.

H (mm)

L = 2,50 m
Varenr.

€/m

KV
(stk.)

100

DFP 10/250

13,88

40

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL
Rørklemliste til varmerør Ø 14-16 mm
L (cm)

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

20

BTZRKL

4,76

10

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL
Rørklemliste til varmerør Ø 10-12 mm

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

L (cm)

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

80

BTZRKL 1012

4,64

10
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ZWer en bukkefix
S
i plast til fiksering af varmerøret i en vinkel på 90° i
fordelerskabet. Bukkefixen kan let presses ind over
varmerøret Ø 10, 12, 14 eller 16 mm fra siden. Det
anbefales at bruge bukkefix på grund af det relativt
tynde pudslag.

Bukkefix
Ø mm

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

10-12
14-16

BTZW 1014
BTZW 1418

2,21
2,27

50
50

INFO:

Der er behov for 2 stk. pr. varmekreds (fremløb
og returløb).


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-RH 75er en varS
merørsholder, som kan fastgøres i BEKOTEC-monteringspladernes knopper. Den er specielt velegnet,
når 16 mm varmerørene lægges med en vinkel på
45° i monteringspladen.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH 17er en
plastrørclips med modhager til fiksering af 16 mm
varmerør på kritiske steder.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH
Varmerørsholder til 16 mm varmerør
Varenr.

€ / pakke

P
(pakke)

BTZRH 75/100
BTZRH 17/100

27,05
14,18

10
10

Pakke = 100 stk.
INFO:

Varmerørholderne er kun egnet til monteringspladerne EN/P og EN/PF.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HRA
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-HRA er en afrulS
ningsanordning til engangstromlen med Schlütervarmerør. Den kan samles uden ekstra værktøj og
skilles ad med henblik på transport. Det er en stabil, lakeret stålrammekonstruktion.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HRA
Afrulningsstativ til varmerør
Varenr.

€ / stk.

BTZHRA 750

283,56

Den består af følgende
• en 1" spindel
• to trekantede rammer
• 2 samlebøjler
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Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-HR er et varmeS
rør af højkvalitetsplast PE-RT, meget fleksibelt, til
en optimeret udlægning i Schlüter®-BEKOTECmonteringspladen. Diameter 10, 12, 14 eller
16 mm fremstillet iht. DIN 16833, ilttæt iht. DIN
4721/26, kvalitetsovervåget SKZ A240.

Leveringsenhed:
• 70 m i kasse
• 120 m i kasse
• 200 m i kasse
• 750 m på engangstromle (Ø 14 + 16 mm)
• 1000 m på engangstromle (Ø 12 mm)
• 1500 m på engangstromle (Ø 10 mm)

12 x 1,5 mm

10 x 1,3 mm

Varmerør 16 mm til EN/P og EN/PF
L (m)

Varenr.

€/m

P
(rulle)

70
120
200
750

BTHR 16 RT 70
BTHR 16 RT 120
BTHR 16 RT 200
BTHR 16 RT 750

1,66
1,66
1,66
1,66

15
15
15
4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
Varmerør 14 mm til EN 23 F
L (m)

Varenr.

€/m

P
(rulle)

70
120
200
750

BTHR 14 RT 70
BTHR 14 RT 120
BTHR 14 RT 200
BTHR 14 RT 750

1,62
1,62
1,62
1,62

15
15
15
4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Beregning varmerørbehov:
System

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Varmerør 12 mm til EN 18 FTS

Udlægningsafstand
VA mm

Varmerørbehov m/m²

75
150
225
300
50
100
150
200
250
300

13,33
6,66
4,44
3,33
20,00
10,00
6,66
5,00
4,00
3,33

EN/P, EN/PF, EN 23 F

EN 18 FTS, EN 12 FK

Vores systemer er kontrolleret iht. DIN-EN 1264.


Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

L (m)

Varenr.

€/m

P
(rulle)

70
120
200
1000

BTHR 12 RT    70
BTHR 12 RT 120
BTHR 12 RT 200
BTHR 12 RT 1000

1,55
1,55
1,55
1,55

15
15
15
4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
Varmerør 10 mm til EN 12 FK
L (m)

Varenr.

€/m

P
(rulle)

70
120
200
1500

BTHR 10 RT    70
BTHR 10 RT 120
BTHR 10 RT 200
BTHR 10 RT 1500

1,47
1,47
1,47
1,47

15
15
15
4
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/A
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE er en fordelerunit DN 25 i rustfrit stål med fremløbs- og returS
fordeler. Udvendig diameter 35 mm.
Med henblik på monteringen er der 2 fordelerholdere med lyddæmpning, som passer til Schlüterfordelerskabet, samt et vægmonteringssæt løst vedlagt i kassen.
Følgende er integreret og formonteret som sæt:
• Flowmåler til fremløb med transparent skala. Kan indstilles fra 0,5 til 5,0 l/min. til regulering af
gennemstrømningen.
• Termostatventiler, som kan justeres manuelt for hver varmekreds, passer til elektrisk styrede
Schlüter-telestater.
• En manuel luftudlader til hver, messingforniklet. Til fremløb og returløb.
• Påfyldnings- og aftapningshane 1/2" (DN 15), drejelig, messingforniklet.
• Slutmuffe 3/4" (DN 20), messingforniklet.
• Tilslutning af fordeleren med omløber 1" (DN 25) med flad pakflade.
• Der er 55 mm mellem varmekredsenes afgreninger, som består af 3/4" tilslutningsstuds (DN 20)
med udvendigt gevind, med konus, som passer til Schlüter-kompressions fittings.

A

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/A
HV/A = Fordeler-tilslutningssæt
Ø 16 mm

HV/DE = Fordelerunit
Antal
varmekredse

HV/A = Fordeler-tilslutningssæt
Ø 14 mm

Længde A
[mm]

Varenr.

€ / sæt

Varenr.

€ / sæt

Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

200
255
310
365
420
475
530
585
640
695
750

BTHV 2 DE
BTHV 3 DE
BTHV 4 DE
BTHV 5 DE
BTHV 6 DE
BTHV 7 DE
BTHV 8 DE
BTHV 9 DE
BTHV 10 DE
BTHV 11 DE
BTHV 12 DE

168,01
216,80
265,68
314,48
363,32
412,13
460,95
509,79
558,62
607,46
656,26

BTHV 2 A
BTHV 3 A
BTHV 4 A
BTHV 5 A
BTHV 6 A
BTHV 7 A
BTHV 8 A
BTHV 9 A
BTHV 10 A
BTHV 11 A
BTHV 12 A

53,36
66,79
80,20
93,61
107,05
120,45
133,87
147,26
160,66
174,09
187,48

BTHV 2 A 14
BTHV 3 A 14
BTHV 4 A 14
BTHV 5 A 14
BTHV 6 A 14
BTHV 7 A 14
BTHV 8 A 14
BTHV 9 A 14
BTHV 10 A 14
BTHV 11 A 14
BTHV 12 A 14

51,80
64,39
77,00
89,59
102,20
114,80
127,39
140,02
152,63
165,22
177,83

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tilslutningssæt til
komponenter
Kuglehaner R 3/4"
Kompressionsfittings
Bukkefix
Varmerørsholder RH 17
Varmerørsholder RH 75

Ø 16 x 2 mm
2 stk. pr. fordeler
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds

Eksempel BTHV 5 A til
fordelerunit med 5 afgreninger

Ø 14 x 2 mm

Eksempel BTHV 7 A 14 til
fordelerunit med 7 afgreninger

2 stk.
10 stk.
10 stk.
10 stk.
10 stk.

2 stk. pr. fordeler
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds
–
–

2 stk.
14 stk.
14 stk.
–
–

Eksempel: Tilslutningssæt komponenter til varmerør Ø 16 mm
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Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/A
Tilbehørssæt til tilslutning af varmekredse til fordelerunit, alternativt til Ø 10, 12, 14 eller 16 mm varmerør,
inkl. 2 kuglehaner til hovedtilslutning.

Eksempel: Tilslutningssæt komponenter
til varmerør Ø 12 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/A
HV/A = Fordeler-tilslutningssæt
Ø 12 mm

HV/DE = Fordelerunit
Antal
varmekredse

HV/A = Fordeler-tilslutningssæt
Ø 10 mm

Længde A
[mm]

Varenr.

€ / sæt

Varenr.

€ / sæt

Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

200
255
310
365
420
475
530
585
640
695
750

BTHV 2 DE
BTHV 3 DE
BTHV 4 DE
BTHV 5 DE
BTHV 6 DE
BTHV 7 DE
BTHV 8 DE
BTHV 9 DE
BTHV 10 DE
BTHV 11 DE
BTHV 12 DE

168,01
216,80
265,68
314,48
363,32
412,13
460,95
509,79
558,62
607,46
656,26

BTHV 2 A 12
BTHV 3 A 12
BTHV 4 A 12
BTHV 5 A 12
BTHV 6 A 12
BTHV 7 A 12
BTHV 8 A 12
BTHV 9 A 12
BTHV 10 A 12
BTHV 11 A 12
BTHV 12 A 12

52,74
64,70
77,74
90,18
103,57
116,40
129,41
141,85
155,22
168,01
180,50

BTHV 2 A 10
BTHV 3 A 10
BTHV 4 A 10
BTHV 5 A 10
BTHV 6 A 10
BTHV 7 A 10
BTHV 8 A 10
BTHV 9 A 10
BTHV 10 A 10
BTHV 11 A 10
BTHV 12 A 10

52,74
64,70
77,74
90,18
103,57
116,40
129,41
141,85
155,22
168,01
180,50

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tilslutningssæt til
komponenter
Kuglehaner R 3/4"
Kompressionsfittings
Bukkefix

Ø 12 x 1,5 mm

Eksempel BTHV 5 A 12 til
fordelerunit med 5 afgreninger

Ø 10 x 1,3 mm

Eksempel BTHV 7 A 10 til
fordelerunit med 7 afgreninger

2 stk. pr. fordeler
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds

2 stk.
10 stk.
10 stk.

2 stk. pr. fordeler
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds

2 stk.
14 stk.
14 stk.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE

100 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE er en undS
vigelsesenhed til Schlüter-fordelerunit i rustfrit stål.

100 mm

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Følgende er integreret og formonteret som
sæt:
• Flowmåler til fremløb med transparent skala.
Kan indstilles fra 0,5 til 5,0 l/min. til regulering
af gennemstrømningen.
• Termostatventil, manuelt justerbar, passer til
elektrisk styrede Schlüter-telestater.
• Afgrening til varmekreds med 3/4"
tilslutningsstuds (DN 20). Udvendigt
gevind med konus. Passer til Schlüterkompressionsfitting.

Undvigelsesenhed til fordelerunit
Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

BTHVE 1 DE

99,42

5

INFO:

Sammenføjning med BEKOTEC-THERM-varmerørene kræver et sæt kompressions fittings
BTZ 2 KV… samt to stk. bukkefix BTZW… .
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-KH er en mesS
singforniklet kuglehane med ensidigt udvendigt gevind 1" (DN 25) til tilslutning til Schlüter-fordelerunit
med flad pakflade og en tilslutning med 3/4"
(DN 20) eller 1" (DN 25) indvendigt gevind (leveringsenhed = sæt med 2 stk. til fremløb og returløb).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH
Kuglehane, 2 stk./sæt
DN

Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

20
25

BTZ2KH 20
BTZ2KH 25

26,53
38,62

10
10

Et sæt = 2 stk.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-KV er en 3/4"
S
kompressionsfitting (DN 20) i forniklet messing til
tilslutning af Schlüter-varmerør, 10, 12, 14 eller
16 mm i diameter, til Schlüter-fordelerunit (leveringsenhed = sæt med 2 stk. til fremløb og returløb).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV
Kompressionsfitting
Ø mm

Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

10
12
14
16

BTZ2KV 10
BTZ2KV 12
BTZ2KV 14
BTZ2KV 16

8,64
8,64
8,05
8,05

10
10
10
10

Et sæt = 2 stk.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-KU er en 3/4"
S
samlekobling (DN 20) i forniklet messing til tilslutning af Schlüter-varmerør med en diameter på 12,
14 eller 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KUS
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-KUS er en 3/8"
S
samlekobling (DN 10) i forniklet messing til tilslutning af Schlüter-varmerør med en diameter på
10 mm.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU
Samlekobling
Ø mm

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

12
14
16

BTZKU 12
BTZKU 14
BTZKU 16

14,08
12,52
12,52

10
10
10

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KUS
Samlekobling
Ø mm

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

10

BTZKU 10 S

15,06

10

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-AN er en mesS
singforniklet 1/2" x 3/4" overgangsnippel. I den
ene ende har den et 1/2" (DN 15) selvtætnende
udvendigt gevind og i den anden ende en 3/4"
(DN 20) kompressionsfitting til tilslutning af 14 mm
eller 16 mm Schlüter-varmerør.

Overgangsnippel
Ø mm

Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

14
16

BTZ2AN 14
BTZ2AN 16

13,00
13,00

10
10

Et sæt = 2 stk.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-AW er en mesS
singforniklet 1/2" x 3/4" drejelig vinkelforskruning.
I den ene ende har den et 1/2" (DN 15) selvtætnende udvendigt gevind og i den anden ende en 3/4"
(DN 20) kompressionsfitting til tilslutning af 14 mm
eller 16 mm Schlüter-varmerør.

Tilslutningsvinkel
Ø mm

Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

14
16

BTZ2AW 14
BTZ2AW 16

25,10
25,10

10
10

Et sæt = 2 stk.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-DAer et sæt dobS
belte tilslutningsstykker i forniklet messing. På den
ene side med 3/4" (DN 20) konusomløber og på
den anden side med to 3/4" (DN 20) konustilslutningsstudser til tilslutning af Schlüter-varmerør med
12, 14 eller 16 mm diameter. Med det dobbelte
tilslutningsstykke kan der tilsluttes endnu en varmekreds ved blandestationen BTBMS/RT. Varmekredsene skal i så fald have tilnærmelsesvis samme længde og ydelsesdata.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA
Dobbelttilslutningsstykke
Varenr.

€ / pakke

P
(pakke)

BTZ 2 DA

56,11

10

Pakke = 2 Stk.
INFO:

Sammenføjning med BEKOTEC-THERM-varmerørene kræver et sæt kompressions fitting
BTZ 2 KV... samt to stk. bukkefix.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35

35 mm

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-S35er et S-tilslutS
ningsstykke af nikkelbelagt messing. På den ene
side med 3/4" (DN 20) kegle-omløbermøtrik og
på den anden side med 3/4" (DN 20) kegle-tilslutningsstudser til tilslutning af Schlüter-varmerørene
med 10, 12, 14 eller 16 mm diameter.
Med S-tilslutningsstykket kan der skabes en forskydning på op til 35 mm med henblik på tilslutningen af Schlüter-varmerøret til Schlütervarmekredsfordeleren.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35
S-tilslutningsstykke
Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

BTZ S35

33,23

10

INFO:

Sammenføjning med BEKOTEC-THERM-varmerør kræver et sæt kompressions fitting BTZ
2 KV, samt to stk. bukkefix.


Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-PWer et passtykS
kesæt til eftermontering af en varmemåler. Er delvist formonteret.

Passtykke til varmemåler

290 mm

Sæt til lodret montering består af:

70

• 1 afstandsrør med en længde på 110 mm,
med 3/4" udvendigt gevind (DN 20)
• 2 rørbøjninger 90°
• 2 kuglehaner 3/4" (DN 20)
• 1 kuglehane 3/4" (DN 20) med følertilslutning til
direkte neddykkende føler (5 mm, M10 x 1)
• Separat føler-tilslutningsstykke 1/2" til direkte
neddykkende føler (5 mm, M10 x 1)
• 2 planpakninger 1" (DN 25)

72
28
100 mm

Sæt til vandret montering består af:
110 mm
235 mm

• 1 afstandsrør med en længde på 110 mm,
med 3/4" udvendigt gevind (DN 20)
• 2 kuglehaner 3/4" (DN 20)
• 1 kuglehane 3/4" (DN 20) med følertilslutning til
direkte neddykkende føler (5 mm, M10 x 1)
• Separat føler-tilslutningsstykke 1/2" til direkte
neddykkende føler (5 mm, M10 x 1)
• 2 planpakninger 1" (DN 25)

50

3/4"

1"

3/4"

200 mm
1"

50* 50*

60*

*mm

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT/HV2 er en
S
reguleringsstation med fast værdi til indstilling af
fremløbstemperaturen. Den indeholder to integrerede varmekredse og kan udvides gennem direkte tilslutning af Schlüter®-BEKOTEC fordelerunitterne. Installationen kan i fordelerskabene VSE/
VSV foretages med ekstra fordelerunitter fra 2 til
maks. 9 varmekredse. Fast værdiregulering forsyner Schlüter®-BEKOTEC-THERM keramiske klimagulv med de nødvendige lave fremløbstemperaturer gennem tilførsel af varmt vand fra højere
tempererede varmekredsløb (f.eks. fra radiatorkredsløbet).
Følgende er integreret og formonteret som sæt:
• Højeffektiv pumpe med
sikkerhedstemperaturbegrænser (STB)
• Termostatventil (DN 20) på tilslutningssiden
3/4" IG, med justerbart termostathoved og
dykføler (20-50°C)
• Fordelerrør af rustfrit stål fremløb med
endekappe (DN 25)
• Fordelerrør af rustfrit stål returløb med
endekappe (DN 25)
• Justerbar returløbsventil (DN 20),
på tilslutningssiden 3/4" IG
• Justerbart bypass med
gennemstrømningsvisning og dykhylster
(føleroptagelse)
• Flowmåler pr. varmekreds
med skala 0,5 til 5,0 l/min

P
(sæt)

BTZPW 20 V
BTZPW 20 H

133,79
95,79

5
5

Passtykket til varmemålerens målesystem sluttes normalt til returløbet. Afhængigt af tilslutningsforholdene kan det være nødvendigt at
placere returløbsfordeleren foroven eller forneden. Instruktionerne for montering af den valgte
varmemåler skal overholdes.
Vær opmærksom på, hvor meget plads der
kræves, når der vælges fordelerskab (se skemaet på side 27).


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT/HV2
Reguleringsstation fremløbstemperatur
DN 25
Varenr.

€ / sæt

P
(sæt)

BTRVT HV2 DE

1054,30

5

• Termostatventil med håndreguleringskappe
pr. varmekreds, passende til opgradering med
Schlüter®-BEKOTEC telestater
• Påfyldnings- og aftapningshane 1/2" (DN 15)
drejelig, messing forniklet
• 2 fordelerholdere med lydisoleringsindlæg til
installation i fordelerskabet VSE/VSV eller til
vægmontering
• vedlagt er to 3/4" blindkapper til sikring af en
ikke brugt varmekreds

INFO:

Inden monteringen skal de reguleringstekniske
og hydrauliske forudsætninger kontrolleres af
en fagperson. Forsyningen skal ske gennem en
fødepumpe (primærpumpe). Indbygnings- og
monteringsvejledningen skal overholdes.
Vi anbefaler styring via vores basismodulet
”Control”.
Den integrerede pumpestyring frakobler pumpen af fastværdi-reguleringen for fremløbstemperaturen, når alle telestater på fordelerunitten
er lukkede. Med denne variant kan fastværdi-reguleringen for fremløbstemperaturen drives tilsvarende energibesparende.
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€ / sæt

INFO:

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT/HV2
385 mm

Varenr.

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

118 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV er en varmeS
zoneventil, som ved at åbne og lukke på en og
samme tid betjener alle de varmekredse, der er tilsluttet en Schlüter®-BEKOTEC-fordelerunit. Varmezoneventilen kan styres med en Schlüter-telestat.
Styring kan ske via Schlüter-styringskomponen
terne eller ekstern aktivering.

Varmezoneventil med forskruning
Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

BTZZV

51,33

5

INFO:
Tilslutning/materiale: Forskruning/ventil 1" (DN 25)
af forniklet messing.

Ved montering skal der tages højde for flowretningen, der er vist med en pil på ventilen.
kvs = 4,2 m³/h


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS/RT

Varenr. BTBMS

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-BMSS
blandestation er et enkelt blande- og styrekoncept
til forsyning af små flader med en eller maks. to
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-varmekredse.
Blandestationen Schlüter®-BEKOTEC-THERMBMS/RTer endvidere udstyret med en rumtermostat, der muliggør rumtemperaturafhængig kobling
af blandestationen.
Blandestationen sikrer det keramiske Schlüter®BEKOTEC-THERM-klimagulv de påkrævede lave
fremløbstemperaturer ved iblanding af varmt vand
fra højere tempererede varmekredse (f.eks. fra radiatorkredsen).
Den kan indsættes i Schlüter®-BEKOTEC-THERMfordelerskabene BTVSE 4 og BTVSV 4. Endnu en
varmekreds kan monteres med et sæt dobbelte
tilslutningsstykker, der skal bestilles separat, art.nr. BTZ 2 DA. Varmekredsene skal i så fald have
tilnærmelsesvis samme længde og ydelsesdata.
Yderligere tekniske henvisninger fremgår af den tilhørende montage- og driftsvejledning.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS
Blandestation
Varenr.

€ / sæt

BTBMS
BTBMS/RT

817,20
857,59

INFO:

Kompressionsfittings BTZ 2 KV... indgår ikke i
leverancen og bestilles særskilt alt efter varmerørets diameter.
Inden installationen skal de styringstekniske
og hydrauliske forudsætninger gennemgås af
en fagmand. Der skal tages højde for indbygnings- og montagevejledningen.


Varenr. BTBMS/RT

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

25

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB er en returS
termostatventil til indbygning i væg. Den monteres
for enden af en BEKOTEC-varmekreds. Den kan
bruges til at begrænse vandtemperaturen i den forkoblede varmekreds, idet den tempererer gulvet i
et rum med eksisterende radiatorer. Returløbstermostaten kan indstilles i området 20°-40°C.

Returtermostatventil
Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

BTRTB

179,03

5

INFO:
Leverancen inkluderer:
• Vægindbygningsmodul med justerbar
monteringsdybde
B x H x D = 135 x 190 x 57 - ca. 75 mm
• Dæksel, hvidt, B x H = 145 x 200 mm
• To beslag til fastgørelse
• Returtermostatventil i messing inkl.
udluftnings- og skylleventil med ventilporte
med udvendigt gevind 3/4" (DN 20), som
passer til kompressionsfitting BTZ 2 KV
• Termostatknappen til returtemperaturen kan
indstilles mellem 20° og 40°C
• Indbygnings- og monteringsvejledning

Til tilslutning til BEKOTEC-varmerøret BTHR er
det påkrævet med et sæt kompressionsfittings
BTZ 2 KV.
Tilslutningsniplen BTZ 2 AN eller vinkelstykket
BTZ 2 AW kan bruges som overgang til det
eksisterende varmesystem (se side 23).
Før monteringen skal de styringstekniske og
hydrauliske forhold gennemgås af en specialist
på området. Indbygnings- og monteringsvejledningen skal følges.
Maksimale varmekredslængder:
Varmerør Ø 16 mm = 80 m
Varmerør Ø 14 mm = 70 m
Varmerør Ø 12 mm = 60 m
Varmerør Ø 10 mm = 50 m


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RRB
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-RRB er en rumS
temperaturstyringsventil med bypassfunktion til
planforsænket montering. Den kan bruges til rumtemperaturstyring af en varmekreds uden yderligere hjælpeenergi (strøm).
Forudsætning:
Den foreliggende fremløbstemperatur for det varme
vand må maks. være på 50°C.
Den planforsænkede montering sker ved begyndelsen af et BEKOTEC-THERM-gulvvarme-kredsløb.
Ved at stille på bypassventilen kan der opnås en
konstant grundtemperatur i overgulvet.
Således forhindres det, at gulvet bliver helt afkølet,
så der kan sikres en grundtemperatur i områder
med færdsel på bare fødder.
Rumtemperaturen kan via et termostathoved reguleres i området 7°-28 °C.
Leverancen inkluderer:
• Vægindbygningsmodul med justerbar
monteringsdybde
B x H x D = 135 x 190 x 57 mm
• To beslag til fastgørelse
• Dæksel, hvidt, B x H = 145 x 210 mm
integreret rumtermostat med
indstillingsområdet 7°-28°C
• Returtermostatventil i messing inkl.
udluftnings- og skylleventil med ventilporte
med udvendigt gevind 3/4" (DN 20), som
passer til kompressionsfitting BTZ 2 KV...
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RRB
Rumstyringsventil med bypass
Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

BTRRB

269,13

5

• Bypassventil til grundvolumenstrøm
• Reguleringsindsats til grundvolumenstrøm
• Indbygnings- og monteringsvejledning
INFO:

Til tilslutning til BEKOTEC-varmerøret BTHR er
det påkrævet med et sæt kompressionsfittings
BTZ 2 KV.
Tilslutningsniplen BTZ 2 AN eller vinkelstykket
BTZ 2 AW kan bruges som overgang til det
eksisterende varmesystem (se side 23).
Før monteringen skal de styringstekniske og
hydrauliske forhold gennemgås af en specialist
på området. Indbygnings- og monteringsvejledningen skal følges.
Maksimale varmekredslængder:
Varmerør Ø 16 mm = 80 m
Varmerør Ø 14 mm = 70 m
Varmerør Ø 12 mm = 60 m
Varmerør Ø 10 mm = 50 m


Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-VSEer et fordelerskab uisoleret til indbygning i væg. Skabet er beregnet
S
til montering af en Schlüter-fordelerunit og de tilhørende styringskomponenter. Fordelerskabet er udført
i galvaniseret stål med to omløbende, stabiliserende dobbeltkanter, og der er forstanset huller i siderne,
hvor tilslutningsledningerne skal føres igennem.
INFO:
Leverancen inkluderer:
Ramme og låge, der leveres i separat embal• To monteringsfødder i siden, som kan justeres
fra 0 til 90 mm i højden
lage, er pulverlakerede og monteres efterføl• Afslutningsplade for pudslag, kan justeres i
gende på 4 indstiksflige med vingebolte til mondybden og kan afmonteres
teringsdybder på mellem 110 mm og 150 mm.
• Styreskinne til varmerør
Lågen låses med en drejelås.
• 2 justerbare fastgøringsskinner til SchlüterLås med tilhørende nøgler kan leveres som
fordelerunits samt en supplerende
ekstraudstyr (BTZS).
monteringsskinne til nem montering afSchlüter- Farve: BW = hvid
tilslutningsmodulerne


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE
Fordelerskab uisoleret til indbygning i væg.
Varenr.

BTVSE 4 BW
BTVSE 5 BW
BTVSE 8 BW
BTVSE 11 BW
BTVSE 12 BW
BTZS

Udvendige mål
(B x H x D = mm)

Maks. antal kredse
uden passtykke*

	  490 x 705 x 110
	  575 x 705 x 110
	  725 x 705 x 110
	  875 x 705 x 110
1025 x 705 x 110

4
5
8
11
12

Maks. antal kredse med Maks. antal kredse med
passtykke* - vertikalt
passtykke* - horisontalt

2
4
7
9
12
Lås til fordelerskab med 2 nøgler

0
2
5
7
11

Maks. antal kredse
med RVT**

2
2
5
8
11

€ / stk.

P (stk.)

159,65
175,98
203,66
228,98
257,31
18,46

5
5
5
5
5
5

* passtykke = passtykke til varmemåler
** RVT = konstantreguleringsstation BTRVT HV2 DE med to integrerede varmekredstilslutninger

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV er et fordelerskab uisoleret til montering på væg. Skabet er beS
regnet til montering af en Schlüter-fordelerunit og de tilhørende styringskomponenter. Fordelerskabet er
udført i galvaniseret stål og pulverlakeret indvendigt og udvendigt.
INFO:
Leverancen inkluderer:
• To monteringsfødder i siden, som kan justeres
Skabet har en dybde på 125 mm. Lågen låses
fra 0 til 90 mm i højden
med en drejelås.
• Aftagelig afslutningsplade for pudslag
Lås med tilhørende nøgler kan leveres som
• Styreskinne til varmerør
ekstraudstyr (BTZS).
• 2 justerbare fastgøringsskinner til SchlüterFarve: BW = hvid
fordelerunits samt en supplerende

monteringsskinne til nem montering af
Schlüter-tilslutningsmodulerne

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV
Fordelerskab uisoleret til montering på væg
Varenr.

BTVSV 4 BW
BTVSV 5 BW
BTVSV 8 BW
BTVSV 11 BW
BTVSV 12 BW
BTZS

Udvendige mål
(B x H x D = mm)

Maks. antal kredse
uden passtykke*

	  496 x 620 x 125
	  582 x 620 x 125
	  732 x 620 x 125
	  882 x 620 x 125
1032 x 620 x 125

4
5
8
11
12

Maks. antal kredse med Maks. antal kredse med
passtykke* - vertikalt
passtykke* - horisontalt

2
4
7
9
12
Lås til fordelerskab med 2 nøgler

0
2
5
7
10

Maks. antal kredse
med RVT**

2
2
5
8
11

€ / stk.

P (stk.)

215,69
229,61
248,77
266,21
303,46
18,46

5
5
5
5
5
5

* passtykke = passtykke til varmemåler
** RVT = konstantreguleringsstation BTRVT HV2 DE med to integrerede varmekredstilslutninger
Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WLer udført
S
i et super lave design, trådløs rumsensore til ”køle/
varme” varmeregulering.
Rumsensoren sender via det trådløse signal, den
ønskede rumtemperatur til tilslutningsmodulet.
Der kan indstilles temperatursetpunkter mellem 8°
og 30°C, som indskrænkes gennem setpunktbegrænseren nede for skiven. Der er mulighed for en
tidsindstillet temperatursænkning af 4°C gennem
timermodulet på basismodulet ”Control”.
En integreret solcelle muliggør driften uden batterier. Til rum uden tilstrækkelig lysvirkning kan bruges
den vedlagte 3V knapcelle.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL
Trådløs rumsensore
€ / stk.

P
(stk.)

BT ER WL/BW

172,59

10

 arve: BW = hvid
F
Dimensioner B/H/D: 78 x 82,5 x 12,5 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ER er udført i et
S
super lave design, ledningsførte rumsensor til ”køle/varme” varmeregulering.
Rumsensoren sender via ledningskabel, den ønskede rumtemperatur til tilslutningsmodulet.
Der kan indstilles temperatursetpunkter mellem 8°
og 30°C, som indskrænkes gennem setpunktbegrænseren nede for skiven. Der er mulighed for en
tidsindstillet temperatursænkning af 4°C gennem
en timer-enhed på basismodulet ”Control”.
Rumsensoren drives med den sikre lavspænding
DC 5 V (SELV) gennem basismodulet ”Control” i
forbindelse med tilslutningsmodulet for rumsensoren.
Driftstilstand ”varme/køle” vises gennem skift af
farver ”rød/blå” på en lysdiode (LED).

Varenr.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER
Ledningsførte rumsensor
Indgangsspænding

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

5 V, DC

BT ER/BW

45,26

10

 arve: BW = hvid
F
Dimensioner B/H/D: 78 x 78 x 12,5 mm
INFO:

Mellem Schlüter ®-BEKOTEC-THERM-ERrumsensoren og tilslutningsmodulerne til 2 eller
6 BTER-rumsensoren må kun tilsluttes kabler
med maksimalt tværsnit af 0,8 mm².
Anbefaling til kabel:
BTZK 4A 100M,
J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (rød, sort, hvid, gul)


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-EBCer basismoS
dulet ”Control” til drift af både ledningsført- eller
trådløse rumvarmeregulering. Tilslutningsmodulet
for trådløs- og /eller ledningsførte rumsensore tilsluttes til basismodulet ”Control”. Blandingsinstallationer og eftermonteringer kan så foretages på
en nem måde. Modulet forsyner de ledningsførte
rumsensore med lavspænding DC 5 V (SELV) gennem de vedrørende tilslutningsmoduler og driver
de tilsluttede telestater med AC 230 V frem. Driftstilstanden og spændingsforsyningen ved indgang/
udgang vises entydigt med LEDs.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC
Basismodulet ”Control”
Indgangsspænding

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

230 V, AC

BT EBC

142,60

5

Dimensioner B/H/D: 122 x 92 x 45 mm
Andre funktioner af basismodulet ”Control”
• Slot til den optionelle timer-enhed
• Relæ ”Varme”
• Relæ ”Køle”
• Kaskadeudgang til tilkobling af varme-/
kølingsudgangen til andre basismoduler
• Indgang til skifte ”Varme/Køle”

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-EET er et timer
S
modul til tidsindstilling af temperatursænkningen.
Den tages af til tidsprogrammering af temperatursænkningen og stikkes efterfølgende ind i basismodulet ”Control”. Under sænkningsfaserne tages
hensyn til en temperatursænkning af 4°C. På grund
af det keramik-klimagulvet BEKOTEC-THERMs
hurtige reaktionstid, kan energibesparelsen øges
ved benytteles af timer modulet.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET
Timer modulet

BT EAR 6

€ / stk.

P
(stk.)

BT EET

173,64

5

Dimensioner B/H/D: 37 x 92 x 28 mm
Funktioner
• Tidsregistrering/programmering: dato,
tidspunkt, ugedage
• Tidsregistrering/programmering af
temperatursænkningen
• Indstilling af pumpenes efterløbstid
• Indstilling af beskyttelsesfunktionen for ventiler
og pumper

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR er moduS
ler til tilslutning af 2 eller 6 BT ER ledningsførte
rumsensore.
Tilslutningsmodulerne BT EAR2 til 2 eller BT EAR6
til 6 kan kombineres ved enkel sammenstykning
og på den måde kan man tilpasse og udvide det
antal af rum/varmekreds, som skal reguleres, og
de telestater, som skal tilordnes. Til hver kanal af
tilslutningsmodulet kan tilordnes 4 telestater. Det er
muligt at kombinere modulet med det trådløs-tilslutningsmodulerne Schlüter®-BEKOTEC-THERMEAR/WL (Wireless).
Spændingsforsyningen DC 5 V (SELV) til rumsensore og 230 V til telestaterne foregår gennem basismodulet ”Control” Schlüter®-BEKOTEC-THERMEBC.
Driftstilstanden og spændingsforsyning ved indgang/udgang vises entydigt på LEDs.

Varenr.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR
Tilslutningsmodulet
til ledningsførte rumsensore
Indgangsspænding

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

230 V, AC
230 V, AC

BT EAR 2
BT EAR 6

104,70
158,91

5
5

 imensioner B/H/D: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2)
D
Dimensioner B/H/D: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6)
INFO:

Mellem Schlüter ®-BEKOTEC-THERM-ERrumsensoren og tilslutningsmodulerne til 2 eller
6 BTER-rumsensoren må kun tilsluttes kabler
med maksimalt tværsnit af 0,8 mm².
Anbefaling til kabel:
BTZK 4A 100M,
J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (rød, sort, hvid, gul)


BT EAR 2

Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL

BT EAR 6 WL

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL er tilS
slutningsmoduler til tilslutning af 2 eller 6 BT ER
WL trådløs rumsensore. Tilslutningsmodulerne BT
EAR2 WL til 2 eller BT EAR6 WL til 6 rumsensore
kan kombineres ved enkel sammenstykning og på
den måde kan man tilpasse og udvide det antal af
rum/varmekreds, som skal reguleres, og de telestater, som skal tilordnes. Til hver kanal af tilslutningsmodulet kan tilordnes 4 telestater. Det er muligt at kombinere modulet med tilslutningsmoduler
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR til ledningsførte
rumsensore. Spændingsforsyningen af 230 V til telestaterne foregår gennem basismodulet ”Control”
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC. Driftstilstanden
og spændingsforsyning ved indgang/udgang vises
entydigt på LEDs.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL
Tilslutningsmodulet for trådløs rumsensore
Indgangsspænding

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

230 V, AC
230 V, AC

BT EAR 2 WL
BT EAR 6 WL

299,92
420,94

5
5

 imensioner B/H/D: 73 x 92 x 45 mm
D
(BT EAR 2 WL)
Dimensioner B/H/D: 162 x 92 x 45 mm
(BT EAR 6 WL)

BT EAR 2 WL

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA er en teleS
stat til enten 230 eller 24 volt til styring af flow’et i
returventilerne. Monteringen foregår ved at sætte
telestaten på ventilerne i Schlüter-fordelerunittens
returløb. Telestaten er forsynet med visning af løftehøjde samt kontrolfunktion af ventiladapterne og
en beskyttelsesanordning mod indtrængen af fugt.
Ved leveringen er ventilen åben (first-open-funktion). Kredsløbet er udkoblet Tilslutningskabel 1 m,
plug-in

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
Telestat
Indgangsspænding

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

24 V
230 V

BTESA 24
BTESA 230

48,72
48,72

10
10

Dimensioner B/H/D: 44 x 51 x 48 mm
INFO:

For BEKOTEC-tilslutningsmoduler EAR og EAR/
WL benyttes en 230 V telestat.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK 4Aer et tilS
slutningskabel ledningsførte rumsensore Schlüter®BEKOTEC-THERM-ER til tilslutning på tilslutningsmodulerne BT EAR2 hhv. BT EAR6.

Tilslutningskabel
L (m)

Varenr.

€ / stk.

P
(stk.)

100

BTZK 4A 100M

52,09

10

INFO:

Mellem Schlüter ®-BEKOTEC-THERM-ERrumsensoren og tilslutningsmodulerne til 2 eller
6 BTER-rumsensoren må kun tilsluttes kabler
med maksimalt tværsnit af 0,8 mm².
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Priser er ekskl. moms
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed
P = pakkeenhed

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Elektrisk vægtemperering – dækker yderligere varmebehov på badeværelset
På grund af deres størrelse kan badeværelser
ofte ikke opvarmes tilstrækkeligt med gulvvarme.
I det tilfælde supplerer den elektriske vægtemperering Schlüter®-DITRA-HEAT-E det keramiske klimagulv perfekt og dækker det eksisterende varmebehov. Derved kan de zoner, der skal
opvarmes, tilpasses individuelt til bygherrens og
brugerens ønsker, så vægvarmefladen f.eks. integreres målrettet i bruseområdet.

Lang levetid og vedligeholdelsesfri.
33
Nem opgradering.
33
Hurtig opvarmning.
33
Nem udlægning.
33
Lav konstruktionshøjde.
33
Styring via touchscreen
33
eller WI-FI og App
Praktiske kompletsæt.
33
Flere oplysninger finder du på:
http://www.schlueter-systems.dk
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM - Hjælp til beregning
Beregningskomponenter

Enfamiliehus

System BT

... EN/P

... EN/PF

... EN 23 F

Udlægningsafstand C-C/mm

VA 150

VA 150

VA 150

VA 100

... EN 18 FTS

... EN 12 FK

VA 150

VA 100

VA 150

Varmerørbehov m/m²

6,66

6,66

6,66

10,00

6,66

10,00

6,66

Listepris

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

ca. 48,50

ca. 52,70

ca. 51,50

ca. 72,60

ca. 59,20

ca. 66,00

ca. 54,00

Omkostninger til:
–– Monteringsplader
–– Kantbånd med foliefod
–– DILEX-DFP
Ekspansionsfugeprofiler

–– Varmerør
–– Fordelerunit og tilbehør
–– Fordelerskab (uisoleret)
–– Styrermodul / ledningsført
rumsensore
(uden timermodul)

Beregningskomponenter

500 m2 udstillingsarealer / store rum

System BT
Udlægningsafstand C-C/mm

... EN/P

... EN/PF

... EN 23 F

VA 225

VA 300

VA 225

VA 300

VA 225

VA 300

Varmerørbehov m/m²

4,44

3,33

4,44

3,33

4,44

3,33

Listepris

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

ca. 29,40

ca. 26,70

ca. 33,10

ca. 30,50

ca. 30,50

ca. 27,80

Omkostninger til:
–– Monteringsplader
–– Kantbånd med foliefod
–– DILEX-DFP
Ekspansionsfugeprofiler

–– Varmerør
–– Fordelerunit og tilbehør
–– Fordelerskab (uisoleret)
–– Styrermodul / ledningsført
rumsensore
(uden timermodul)

Prisbinding indtil 31.12.2019
Priser er ekskl. moms

Yderligere konstruktionselementer:
Trinlydsisolering
Isolering
Pudslag
Schlüter®-DITRA 25 eller Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
Fliseklæb
Belægningsmateriale
Schlüter®-DILEX bevægelsesfuge
Schlüter®-DILEX kantfuge
Omkostningerne for gulvvarmesystemet Schlüter®-BEKOTEC-THERMafhænger af flere objektspecifikke faktorer. Således skal der som beregningsfaktorer f.eks. tages hensyn
til antallet og størrelsen af rummene, antallet af varmekredsene og varmerørenes afstand samt den ønskede type af styringsteknik. På baggrund af vores erfaringsværdier har vi
omregnet materialeomkostningerne på basis af bruttopriser for alle påkrævede BEKOTEC-THERM-komponenter inkl. styringsteknik for et typisk enfamiliehus til 1 m². Som alternativ
har vi for et stort areal på 500 m² – f.eks. udstillingshaller – beregnet gennemsnitsprisen for 1 m². Priserne er ekskl. lønomkostninger og vises i tabellen. Disse værdier er blot
vejledende kalkulerede værdier, som kan afvige alt efter objekt. Der skal tages hensyn til yderligere konstruktionselementer, f.eks. isolering, pudslag, Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®DITRA-HEAT eller Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 og belægning.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Yderligere komponenter
De understående Schlüter-produkter er nødvendige komponenter i systemet (se separat prisliste), når det drejer sig om at sikre en skadefri belægning
i form af keramiske fliser eller natursten i forbindelse med Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

Schlüter®-DITRA
Afkoblingsmåtte

Schlüter®-DITRA 25 afkobler den keramiske eller naturstensbelægningen fra pudslaget, forhindrer overførslen af spændinger eller revner fra underlaget til overbelægningen og skaber
en jævn varmefordeling. Schlüter®-DITRA 25 kan udføres i fugtige rum som samlingstætning
(yderligere informationer se produktdatablad 6.1).

Schlüter®-DITRA-DRAIN
Afkoblingsmåtte

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 skiller keramik- og naturstensbelægningen fra pudslaget, forhindrer
overførsel af spændinger eller revner fra undergrunden i overbelægningen og sørger for en
regelmæssig varmefordeling. Via en underluftning af hele belægningen giver Schlüter®-DITRADRAIN 4 en hurtig og grundig tørring af tyndlagsmørtlen - også ved store formater (for yderligere
informationer, se produktdatablad 6.2).

Schlüter®-DILEX
Bevægelsesfugeprofiler

Schlüter®-DILEX-BWB/-BWS/-KS/-EDP/-AKWS er profiler til dilatationsfuger, som udlægges
til den nødvendige feltinddeling af belægningsfladen over Schlüter afkoblingsmåtten. Længdeændringer, f. eks. gennem temperaturskift optages på den måde (yderligere informationer
se produktdatablad 4.6, 4.7, 4.8, 4.16, 4.18).

Schlüter®-DILEX
Profiler til kant- og tilslutningsfuger

Schlüter®-DILEX-RF er en fleksibel kantfugeprofil i forbindelse med tilslutning af gulv mod fliser
ved sokkel eller væg. Schlüter®-DILEX-BWA/-AS er profiler til fleksible tilslutninger til vertikale
bygningsdele (for yderligere oplysninger se produktdatabladet 4.9, 4.10, 4.14).
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Schlüter-Systems på internettet

På www.bekotec-therm.dk finder du mange nyttige informationer, inspiration og henvisninger
til det keramiske klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

På www.schlueter-systems.dk finder du en komplet oversigt over vores systemprodukter. Enkelt. Overskueligt. Hurtigt.
Du kan downloade datablade, stille spørgsmål eller blot søge informationer.
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Leverings- og betalingsbetingelser
1. Generelt

5. Betaling

Med ordreafgivelsen anses nedenstående leverings- og betalings-

Fakturabeløb skal betales i euro på forfaldsdagen. Der ydes kun

betingelser som værende accepteret af ordregiverne. De vedbliver

nedslag og rabatter efter særlig aftale. Kontantrabatter på nye fak-

også med at være gældende under hele forretningsforbindelsen,

turaer gælder ikke, før alle forfaldne fakturaer er betalt. Såfremt

medmindre der sker en skriftlig ændring. Vi gør indsigelse mod

betaling ikke sker rettidigt, er vi berettiget til uden påkrav at

købers eventuelle indkøbsbetingelser, i det omfang de afviger fra

beregne renter fra forfaldsdatoen på 5% over basisrenten (§ 247,

vore betingelser. Kun i det tilfælde, at vi skriftligt godkender enkelte

stk. 1 BGB) p.a. veksler eller checks, der tages som betaling,

afvigende betingelser fra købers side, er disse bindende for os.

betragtes først som godkendte, når de er blevet accepteret.
Uoverensstemmelse med betalingsbetingelser eller andre kreditbe-

2. Tilbud og priser

grænsende faktorer, der bliver tydelige efter kontraktens indgåelse,

Medmindre det modsatte utrykkeligt er aftalt, gælder der, at alle

vil resultere i, at alle udestående fakturaer vil forfalde til umiddelbar

tilbud er ikke-bindende og at de er med forbehold for ændringer

betaling, og vil berettige os til at ophæve kontrakten. Leveringer

uden varsel. Det gælder for alle leveringer, at salg sprisen er den

til kunder, som vi ikke kender, eller i tilfælde af små ordrer eller af

pris, der er gældende på leveringsdagen.

enhver anden grund, som vi anser for nødvendig, kan blive sendt
af os pr. efterkrav, eller der kan (i tilfælde af afhentning) blive krævet

3. Levering, accept, opfyldelsessted

kontant betaling ved afhentning.

Det gælder for alle ordrer, at forsendelse sker på købers regning og
risiko enten fra produktionsstedet eller vores lager også i tilfælde af

6. Ejendomsforbehold

fri fragt. Der hæftes ikke for skader opstået under transporten eller

Varerne forbliver vores ejendom, indtil alle vores krav, der opstår fra

opstået på bestemmelsesstedet. Vi tager intet ansvar for leveringer

forretningsforholdet med køber, er betalt fuldt ud. Køberen er for-

til tiden. Klager vedrørende mangler skal indsendes umiddelbart

pligtet til at meddele os om enhver handling fra tredjemands side,

efter modtagelsen af varerne. Kunden kan forlange ophævelse eller

der indvirker på de leverede varer, der hører under ejendomsfor-

nedslag, men er ikke berettiget til at fremsætte andre krav af nogen

behold. Hvis de leverede varer eller genstande fremstillet af deres

slags som følge af mangelfuld levering. Opfyldelsesstedet er også

videre bearbejdning videresælges af køber eller installeres i en

for forudbetalt levering læsserampen i Iserlohn.

ejendom, der tilhører tredjemand, på en sådan måde at de bliver
væsentlige dele af den pågældende tredjemands ejendom, så skal

4. Garanti
Reklamationer skal fremsættes straks efter varens modtagelse og
under alle omstændigheder, før produktet monteres. Købet kan
kræves annulleret, eller der kan kræves afslag i købesummen.
Kunden kan ikke rejse nogen andre krav i anledning af en mangelfuld leverance. Opfyldelsesstedet er- også ved fragtfri levering
- læssepladsen i Iserlohn. Ved salg efter prøve garanteres kun

alle krav og tilhørende rettigheder, der opstår for sælger på grund
af et sådant salg eller sådan installation, for så vidt angår denne
køber eller tredjemand, overdrages til os. En særlig erklæring om
overdragelse er ikke nødvendig. Rettigheder, der opstår som følge
af ejendomsforbeholdet, er gældende, indtil fuldstændig frigørelse
af alle eventualforpligtelser, som sælger/leverandør har påtaget sig
af hensyn til aftager/køber.

en fagligt korrekt overensstemmelse med prøven. Med hensyn
til behandlingen af vore produkter henviser vi til vore til enhver tid

7. Ændringer

aktuelle brochurer og tekniske instruktioner. Herudover påtager vi

Ændringer med henblik på de foregående betingelser er kun gæl-

os intet tilsagn om nogen form for brugsegenskaber, medmindre

dende, hvis de er skriftligt aftalt. Mundtlige aftaler er kun gyldige,

disse tilsikres særskilt i skriftlig form. Rådgivning og brugsanvisning

hvis de bekræftes på skrift. Modstridende betingelser fra købers

afgives på grundlag af erfaringer og forsøg efter bedste viden. Der

side kan ikke anerkendes. Hvis de enkelte bestemmelser i disse

kan ikke pålægges os noget ansvar i den forbindelse, medmindre

leverings- og betalingsbetingelser er i strid med gældende lov, skal

det leverede produkts mangelfulde stand berettiger til garantikrav

det ikke have indvirkning på den lovpligtige gyldighed af de reste-

eller ansvarskrav i henhold til lovhjemmel. Brugeren af produktet

rende bestemmelser.

er ikke fritaget for i overensstemmelse med den enkelte monteringssituation selv at foretage en fagligt kvaliﬁceret bedømmelse af

8. Domsmyndighed og afsluttende anmærkning

produktets mangelfri stand og anvendelighed før monteringen med

Stedet for domsmyndighed er Iserlohn eller Hagen inklusive i sager,

henblik på den planlagte anvendelse. Med hensyn til montering af

der omfatter veksler eller checks, hvis køber er registreret grosse-

produkter, som f.eks. på grund af, at de er nye, ikke er i overens-

rer, eller hvis de resterende bestemmelser i § 38 i de borgerlige

stemmelse med den anerkendte teknologiske praksis, er kunden

retsplejeregler ﬁnder anvendelse. Alle stridsspørgsmål, der opstår

(den, der monterer produktet) ansvarlig for at indgå aftaler herom

i forbindelse med denne aftale, skal udelukkende underkastes lov-

med bygherren.

givningen i Forbundsrepublikken Tyskland, præcis som den gælder
for indenlandske forretningstransaktioner mellem indenlandske
parter. Ugyldigheden af enkelte bestemmelser i disse leveringsog betalingsbetingelser har ingen indvirkning på de resterende
bestemmelser.

www.bekotec-therm.com

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Det ideelle supplement for endnu mere
boligkomfort!
Elektrisk gulvtemperering med Schlüter®-DITRA teknologi.
Systemkompatibel med Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Flere informationer på www.schlueter-systems.dk.

Din forhandler:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com
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Med offentliggørelsen af denne billedprisliste mister alle tidligere prislister deres gyldighed.
Fejl, ændringer og trykfejl samt ændringer, som gavner produktinnovation eller som er absolut nødvendige mhp. leveringen,
forbeholdes. Farveafvigelser ved billedgengivelser i denne prisliste kan opstå pga. tryktekniske vilkår.

