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Geen uitleg nodig met 
Danfoss elektrische 
vloerverwarming

Complete sets

Danfoss ECtemp Touch 

Elektrische vloerverwarming?
Kies voor strak design
en snel programmeren 

Tot 

12%  
extra besparing 
dankzij slimme 
functies.

danfoss.be

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, hand-
boeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande 
kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, 
mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds over-
eengekomen specicaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken 
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Voor optimaal installatie- en bestelgemak 
heeft Danfoss complete setverpakkingen. 
De installatie van de set is erg eenvoudig; mat 
op de  (bestaande) vloer plakken, tegellijm of 
egaline aanbrengen, tegels leggen... en klaar! 
De Danfoss vloerverwarmingssets zijn lever-
baar in  oppervlaktes van 1 tot en met 10 m².
                 Voor eventuele uitbreiding van de 

vloerverwarmingssets zijn er losse 
vloerverwarmingsmatten beschik-
baar (max. 24 m²).

Vervangen van
bestaande thermostaat
Veel  bestaande thermostaten worden niet effi  ciënt gebruikt omdat 
de handleiding zoek is of het apparaat gebruiksonvriendelijk is. 
Reden genoeg om te kiezen voor meer eenvoud, energiebesparing 
en design. 

Waarom de oude thermostaat vervangen:
•   Eenvoudige en intuïtieve touchscreen bediening
•   Strak, stijlvol design en past in 90% van de bestaande inbouwramen
•   Slimme energiebesparende functies verlagen de energiekosten



Eenvoud om van 
te genieten

De ECtemp Touch is ontworpen met als doel gebruikers ultiem design, 
comfort en eenvoud te bieden.

Deze eenvoudig te programmeren thermostaat biedt twee 
programmeerbare comfortperiodes per dag. Met de slimme ‘kopieer 
tijd’ functie kunt u een tijdschema kopiëren naar een andere dag van 
de week. Of stel eenvoudig een tijdprogramma in voor elke dag.
Danfoss ECtemp Touch is ontworpen om zo effi  ciënt mogelijk het 
gewenste comfort te bereiken, precies wanneer u het nodig hebt.

5
jaar garantie.

Niet alleen een 
winnaar op uitstraling, 
maar ook op garantie 
en service.

•   Open raam detectie schakelt de 
vloerverwarming automatisch uit

•   De nieuwste generatie zelfl erende timer, 
optimaliseert zowel begin- als eindtijd van 
de comfortperiode

•   Uitlezen energieverbruik: bewustzijn is de 
sleutel tot maximale besparing

Slimme functies 
verbeteren effi  ciëntie

De combinatie van deze slimme functies leidt tot 
een extra besparing tot 12% ten opzichte van 
andere verkrijgbare thermostaten in de markt.

Danfoss ECtemp Touch
Elektrische vloerverwarming verbruikt gemiddeld 150 Watt per m2 en 
wordt meestal slechts een paar uur per dag gebruikt. Om deze reden 
is elektrische vloerverwarming een energie-effi  ciënte manier om je 
badkamer te verwarmen zonder de gehele cv-installatie op te stoken. 
Om zowel comfort als energiebesparing te verhogen, heeft de Danfoss 
ECtemp Touch een aantal geavanceerde energiebesparende functies:

Losse thermostaat

Complete set
of losse thermostaat?
Complete sets inclusief inclusief
 Franstalige Nederlandstalige
 thermostaat thermostaat

ECmat 150 + ECtemp Touch    1 m2 088L5315 088L5555 

ECmat 150 + Ectemp Touch 1,5 m2 088L5320 088L5560 

ECmat 150 + Ectemp Touch 2    m2 088L5325 088L5500 

ECmat 150 + Ectemp Touch 2,5 m2 088L5330 088L5505 

ECmat 150 + Ectemp Touch 3    m2 088L5335 088L5510 

ECmat 150 + Ectemp Touch 3,5 m2 088L5340 088L5515 

ECmat 150 + Ectemp Touch 4    m2 088L5345 088L5520 

ECmat 150 + Ectemp Touch 5    m2 088L5350 088L5525 

ECmat 150 + Ectemp Touch 6    m2 088L5355 088L5530 

ECmat 150 + Ectemp Touch 7    m2 088L5360 088L5535 

ECmat 150 + Ectemp Touch 8    m2 088L5365 088L5540 

ECmat 150 + Ectemp Touch 9    m2 088L5370 088L5545 

ECmat 150 + Ectemp Touch 10  m2 088L5375 088L5550 

ECmat 150 0,5 m² 088L0200

ECmat 150    1    m² 088L0201

ECmat 150 1,5 m² 088L0202

ECmat 150  2    m² 088L0203

ECmat 150 2,5 m² 088L0204

ECmat 150 3    m² 088L0205

ECmat 150 3,5 m² 088L0206

ECmat 150 4    m² 088L0207

ECmat 150 5    m² 088L0208

ECmat 150 6    m² 088L0209

ECmat 150 7    m² 088L0210

ECmat 150 8    m² 088L0211

ECmat 150 9    m² 088L0212

ECmat 150 10    m² 088L0213

ECmat 150 12    m² 088L0214

ECtemp Touch                             RAL 9016                          088L0122 (Fr)

ECtemp Touch                             RAL 9016                         088L0128 (Nl)

Losse vloerverwarmingsmat


