WTH Vareno NP11

(art.nr. H700A)

Noppenplaat voor verwarmen + koelen

Omschrijving
Het Vareno NP11 element van WTH is bij uitstek geschikt voor renovatieprojecten waar er
binnen een beperkte opbouwhoogte een (zeer) hoge warmteafgifte en –opname gewenst.
Het Vareno NP11 element kan worden afgewerkt met een anhydriet- of zandcement
dekvloer. In combinatie met een Reno anhydriet (sterkteklasse F7) volstaat voor de
utiliteitsbouw een dikte van 20 mm op de nop en voor woningbouw minimaal slechts 15
mm.
Hiermee kan een geringe opbouwhoogte (vanaf 45 mm) gerealiseerd worden en wordt tot
50% gewicht bespaard ten opzichte van standaard anhydriet of zandcement dekvloer.
Dit natte opbouwsysteem is snel te verwerken in zowel renovatie- als in
nieuwbouwprojecten en heeft een zeer gunstige prijs-prestatie verhouding. Afhankelijk van
het benodigde vermogen kan gekozen worden voor een hart op hart afstand van 85 mm,
170 en 255 mm.
Specificaties
Plaatafmeting noppenplaat (LxBxH) ..................... 1000x500x30 mm
Werkende maat noppenplaat (LxBxH) .................. 1000x500x30 mm
Folieoverlapping .................................................... Aan twee zijden
Buisdiameter ......................................................... 14 - 16 mm
Hart-op-hart afstand ............................................. 85 mm (in slakkenhuispatroon) of
............................................................................... 170 of 255 mm (in meanderpatroon)
Vermogen verwarmen .......................................... Zie warmteafgiftegrafiek
Warmtegeleidings-coëfficient ............................... 0,035 W/m•K
Warmteweerstand ................................................ Rc = 0,43 m2K/W (bij 15mm isolatie)

Drukspanning bij 10% indrukking .......................... 250 kPa/m2
Drukspanning bij 2% indrukking ............................ 70 kPa/ m2
Maximale belasting ............................................... 70 kPa/ m2
Dempingswaarde................................................... 0 dB
Kwaliteitsklasse ..................................................... DEO volgens DIN 4108
Bouwmateriaalklasse ............................................ B1 volgens DIN 4102
Brandklasse ........................................................... E volgens EN13501
Voordelen
 Beperkte opbouwhoogte.
 Lage systeemtemperatuur mogelijk
 Combinatie met duurzame opwekking mogelijk
 Eenvoudige verwerking.
 Extra isolatie aan de onderzijde.
 Korte montagetijd.
Toepassing
Het element is in vrijwel iedere situatie toepasbaar.
 Renovatie en nieuwbouw.
 Woningbouw en utiliteit.
 Op een houten vloer bij voldoende draagkracht.
Opbouw
 Afwerken met Anhydriet of zandcement.
 PE-folie onder het EPS toepassen.
 Opbouw eventueel aanvullen met thermische of akoestische isolatie.
 Houten constructievloeren eventueel bouwkundig versterken (zie ‘systeemgewicht’ bij
Aandachtspunten).
Aandachtspunten
 De warmteweerstand van de toegepaste vloerafwerking heeft invloed op de afgifte en
opname van het systeem.
 Bij een Reno anhydrietvloer dient de sterkteklasse F7 te zijn.
 PE-folie onder het EPS toepassen.
 Systeemgewicht bij 15 mm Reno anhydriet op de nop: ± 52 kg/ m2 (woningbouw).
 Systeemgewicht bij 20 mm Reno anhydriet op de nop: ± 62 kg/ m2 (utiliteitbouw).
 Informeer bij de leverancier van de gietvloer naar de voorwaarden en kosten.

Warmteafgifte van vloerverwarming bij een hart-op-hart afstand van 170 mm
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Warmteopname van vloerkoeling bij een hart-op-hart afstand van 170 mm
Rb in m²K/W
0,0
50

45

0,05

40

Warmteopname in W/m²

0,10
35
0,15
30

25

20

15

10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Temperatuurverschil tussen de gemiddelde watertemperatuur en de ruimtetemperatuur in K

12

Toebehoren:
PE-folie (art.nr. H603)
Indien het systeem op een begane grondvloer wordt toegepast kan het vocht vanuit de
kruipruimte in het systeem trekken. Om dit te voorkomen dient er met PE-folie een
vochtscherm te worden gemaakt.
Voor anhydriet-vloeren wordt met PE-folie en WTH randisolatie een lekdichte bak gemaakt.

WTH Randisolatie met folie en plakstrip (art.nr. H801)
Om het uitzetten van de vloer langs de wanden op te vangen wordt er 8 mm dikke
randisolatie toegepast.
Deze is voorzien van een plakrand en folieflap.
De lengte van de rol is 25 m.

8x120mm
Verbindingsmodule (art.nr. H702)
Indien er een overgang is tussen ruimten wordt de verbindingsmodule toegepast in de
deuropening.

1000x200 mm

Uitzettingsstrip (art.nr. H703)
De polyethyleen strip wordt toegepast in een overgang tussen vloervelden. Met behulp van
het snoer wordt de strip tussen de noppen gemonteerd.

2000x10x130 mm

Montagesnoer (art.nr. H704)
Het snoer wordt toegepast om de uitzettingsstrip aan de noppenplaat te bevestigen of om
foliestrook van de randisolatie op de noppenplaat vast te zetten.

150 m

Verdeelelement noppenplaat (art.nr. H705)
Het verdeelelement wordt toegepast om de leidingen direct onder de verdeler te spreiden
of als vulstuk onder de verbindingsmodule.

1000x500x11 mm

