
Tercal
Elektrische vloe

• Geringe opbouwhoogte, univ
flexibel inzetbaar

• Ideaal voor gebruik in vloeren m
parket, laminaat of tapijt

• Snelle opwarming
• Verwarmingssysteem zonder 

warmtebron
• Geen onderhoudskosten
• Toepasbaar in keuken, 

woonkamer, serre enz.
• Leverbaar in uitvoering met 

eenzijdige aansluiting
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Onzichtbaar verwarmingssystee
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Men ervaart de prettige warmt
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Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01

Type SF standaard waarden.
Verwarmingsmatten geschikt voor een aansluitspanning van 230 V, vermogen 160 W/m².
Voorzien van 2 x 4 meter onverwarmde aansluitkabels (2-zijdige aansluiting).
Beschermklasse 1 volgens DIN VDE 0700 deel 520 A3

Type Afmeting
L x B in m

Oppervlakte
In m²

Vermogen
In Watt

SF 05 1 x 0,5 0,50 80
SF 10 2 x 0,5 1,00 160
SF 15 3 x 0,5 1,50 240
SF 20 4 x 0,5 2,00 320
SF 25 5 x 0,5 2,50 400
SF 30 6 x 0,5 3,00 480
SF 35 7 x 0,5 3,50 560
SF40 8 x 0,5 4,00 640
SF 50 10 x 0,5 5,00 800
SF 60 12 x 0,5 6,00 960
SF 70 14 x 0,5 7,00 1120
SF 80 16 x 0,5 8,00 1280
SF 90 18 x 0,5 9,00 1440

Type SF-01 standaard waarden
Verwarmingsmatten geschikt voor een aansluitspanning van 230 V, vermogen 155 W/m².
Voorzien van 1 x 4 meter onverwarmde aansluitkabels (1-zijdige aansluiting).
Beschermklasse 1 volgens DIN VDE 0700 deel 520 A3

Type Afmeting
L x B in m

Oppervlakte
In m²

Vermogen
In Watt

SF 05-01 1 x 0,5 0,50 77
SF 10-01 2 x 0,5 1,00 155
SF 15-01 3 x 0,5 1,50 233
SF 20-01 4 x 0,5 2,00 310
SF 25-01 5 x 0,5 2,50 388
SF 30-01 6 x 0,5 3,00 465
SF40-01 8 x 0,5 4,00 620
SF 50-01 10 x 0,5 5,00 775

Temperatuur regeling.
Voor het regelen van Tercal verwarmingsmatten raden wij aan gebruik te maken van onze
klokthermostaat Floormatic TRT8.
Deze klokthermostaat wordt behalve met de standaard ingebouwde ruimtesensor, geleverd
met een losse vloersensor.
Er zijn ook andere thermostaten leverbaar in een eenvoudige uitvoering, met instelknop en
aan/uit schakelaar.

www.tercal.nl


