
Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Sistema de aquecimento elétrico para cerâmica e pedra natural

Componentes do sistema para pavimentos e paredes



Schlüter®-DITRA-HEAT-E
O sistema Schlüter-DITRA-HEAT-E é o sistema de aquecimento ideal para pavimentos e paredes. DITRA-HEAT-E oferece muitas outras 
funções, que são essenciais para a aplicação de cerâmica e pedra natural. A tecnologia DITRA faz o desacoplamento entre o acabamento e 
o suporte, protege o suporte da humidade, neutraliza fissuras evitando que se transmitam ao acabamento e proporciona uma transmissão 
directa das cargas pontuais. Ou seja, garante a durabilidade do acabamento tanto no pavimento como nas paredes.

33permite obter rapidamente  
um calor agradável

33permite definir individualmente  
as zonas climatizadas

33ideal para renovações,  
graças à baixa altura de construção

33desacoplamento com a tecnologia  
DITRA comprovada

33cerâmica aquecida,  
mesmo sobre bases críticas

33sistema construtivo certificado

33Adequado como sistema de  
aquecimento integral

A cerâmica e a pedra natural são os acabamentos ideais para sistemas de aquecimento em pavimentos e paredes, graças à sua capaci-
dade em reter e transmitir o calor de uma forma uniforme. Como consequência, desenvolvemos o sistema Schlüter-DITRA-HEAT-E para 
utilização como sistema de aquecimento em combinação com revestimentos de cerâmica e pedra natural, em pavimentos e paredes. 

Argumentos convincentes:

No pavimento e na parede

Com a inovadora barreira térmica, oferecemos uma 
nova versão do sistema, que permite aquecer de uma 
forma mais rápida a superfície em cerâmica ou pedra 
natural. Assim atingimos a temperatura de conforto de 
uma forma mais rápida reduzindo o consumo elétrico. 
Mais informação a partir da pag. 6.

Agora ainda mais rápido com os 
novos kits completos com  
barreira térmica  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
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Aplicações no pavimento: Aplicações na parede:
3y para a climatização de pisos de cerâmica em salas de estar 
e casas de banho, como complemento para um sistema de 
aquecimento completo (áreas para andar descalço)
3y em edifícios com uma necessidade energética  
muito reduzida (p. ex. habitações de energia  
passiva), como aquecimento de reserva
3y para o aquecimento temporário de edifícios  
que somente são utilizados ocasionalmente,  
p. ex. residências de fim-de-semana
3y Como sistema de aquecimento integral em combinação 
com um crono-termostato com função de temperatura 
ambiente.

3y Aquecimento de zonas pontuais em paredes,  
que atuam como toalheiros ocultos.
3y climatização preventiva do lado interior de paredes exteriores 
para prevenir o surgimento de bolor,  
por exemplo, em áreas de duche
3y criação de zonas de bem-estar em áreas de  
descanso, zonas de refeições, secretárias ou  
conjuntos de assentos
3y Como sistema de aquecimento integral em combinação com 
um crono-termostato com função de temperatura ambiente.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

edcba f

a) Desacoplamento
Schlüter-DITRA-HEAT desacopla o revesti-
mento da base, neutraliza tensões e evita a 
transmissão de fissuras na base.

c) Distribuição da carga (repartição de carga)
Schlüter-DITRA-HEAT deriva as sobrecar-
gas de circulação diretamente para a base. 
Os revestimentos cerâmicos colocados por 
cima têm uma elevada capacidade de carga.

e) Isolamento térmico
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO denota um 
comportamento de aquecimento mais ace-
lerado graças à malha de suporte com 2 mm  
de espessura no verso.

b) Impermeabilização 
Com DITRA-HEAT e com uma instalação 
correcta é possível garantir uma impermea-
bilização logo por baixo do acabamento ce-
râmico.

d) União adesiva 
Graças à aderência da malha de suporte 
Schlüter-DITRA-HEAT à argamassa fina da 
base e à aderência mecânica do cimen-
to cola na estrutura de cones é possível a 
montagem em pisos e em paredes.

f) Isolamento acústico 
Graças à malha de suporte com 2 mm de 
espessura no verso, Schlüter-DITRA-HEAT- 
DUO amortece a acústica.
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Climatização eléctrica de superfície no pavimento
Schlüter-DITRA-HEAT-E é um sistema de aquecimento elétrico de forma rápida e adequado às necessidades individuais. Os cabos de aque-
cimento DITRA-HEAT-E instalam-se directamente sobre a lâmina de desacoplamento em toda a superfície, onde se pretenda aquecer de 
forma rápida e precisa no pavimento. Com o crono-termostato digital consegue-se uma regulação de temperatura flexível e precisa. Assim, 
com  DITRA-HEAT-E, obtêm-se pavimentos cerâmicos climatizados a qualquer altura e em qualquer zona. Como opção, também pode ser 
utilizado como aquecimento em toda a habitação. 

Ao contrário de sistema convencionais que funcionam com lâminas de aquecimento previa-
mente coladas, os cabos de aquecimento Schlüter-DITRA-HEAT-E são colocados numa 
lâmina de desacoplamento. Assim, conseguimos uma maior liberdade na hora de definir as 
zonas a aquecer. A característica de cobertura de fendas de Schlüter-DITRA-HEAT permite 
a colocação até sobre bases críticas, como construções de madeira, betonilha fresca, etc., 
sem o receio de ocorrerem danos no revestimento de cerâmica ou nos cabos de aqueci-
mento. E é evidente que a utilização da tecnologia comprovada de Schlüter-DITRA também 
evita danos no revestimento resultantes de rápidas mudanças de temperatura.

A altura de construção muito baixa (lâmina de desacoplamento incl. cabos de aquecimento 
a partir de 5,5 mm) permite uma fácil montagem posterior de DITRA-HEAT-E. Por este moti-
vo, é ideal para renovações e reabilitações. Uma outra vantagem: uma vez que os cabos de 
aquecimento são directamente assentes com cola para tijoleira na lâmina de desacoplamen-
to, eles ficam logo abaixo do revestimento de tijoleira, de modo que o calor está disponível 
de forma eficaz.

Devido aos baixos custos de investimento e suplementares, uma climatização eléctrica do 
piso pode ser considerado um investimento “em conta”. 

Disposição no pavimento

Sistema de aquecimento elétrico para pavimentos 
cerâmicos e pedra natural

No pavimento, o cabo de aquecimento 
Schlüter-DITRA-HEAT-E é instalado a uma 
distância fixa de 3 nódulos. Isto permite al-
cançar irradiação do calor de 136 Watt/m². 
Se os conjuntos pré-fabricados não forem 
adequados para um projecto, estes podem 
ser sempre acrescentados com material 
em lâmina ou rolo e cabos de aquecimento 
com o comprimento necessário. Alternati-
vamente, o equipamento do projecto pode 
ser configurado desde o início de forma in-
dividual.

136 W / m2
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Calor da parede
Schlüter-DITRA-HEAT-E é a solução ideal para o aquecimento de revestimentos cerâmicos e pedra natural. A instalação dos cabos de aque-
cimento de DITRA-HEAT-E na lâmina de desacoplamento permite criar zonas de conforto específicas que irradiam uma distribuição agradá-
vel do calor. As temperaturas e os tempos de aquecimento são controlados de forma flexível e com baixo consumo de energia através dos 
reguladores de temperatura do sistema.

Os radiadores proeminentes pertencem ao passado. Agora o calor agradável na casa de 
banho vem da parede. Os elegantes revestimentos de tijoleira aquecem o toalheiro com um 
controlo à hora certa. Ou as superfícies de parede de duches encostados a paredes exte-
riores e, por isso, susceptíveis à formação de bolor. Além do mais em banhos pequenos, 
Schlüter-DITRA-HEAT-E pode ser aplicado nas paredes, como sistema de aquecimento do 
espaço.

No entanto, a utilização de DITRA-HEAT-E não se limite apenas à casa de banho. Uma cli-
matização de parede também contribui em divisões habitacionais, de refeições ou trabalho 
para um ambiente saudável e confortável.

Disposição na parede
Na área da parede, o cabo de aquecimento 
Schlüter-DITRA-HEAT-E pode ser instalado 
a uma distância de 2 ou 3 nódulos. Obtém-
-se assim uma emissão de calor de 200 ou  
136 Watt/m². Se os conjuntos pré-fabrica-
dos não forem adequados para um projec-
to, estes podem ser sempre acrescentados 
com material em lâmina e cabos de aque-
cimento com o comprimento necessário. 
Alternativamente, o equipamento do projec-
to pode ser configurado desde o início de 
forma individual.

Aquecimento de zonas

200 W / m2 136 W / m2
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO é a nova versão do reconhecido sistema de aquecimento elétrico de revestimos cerâmicos e pedra natural. 
Graças ao reforço especial de tela sem tecido de 2 mm de espessura no reverso da lâmina, consegue-se reduzir drásticamente as perdas 
de calor através do suporte. A barreira térmica situada no reverso da lâmina permite um aquecimento significativamente mais rápido do aca-
bamento em combinação com um baixo consumo energético. Ao mesmo tempo, garante um isolamento ao ruído de impacto.

Quando se requere um rápido aquecimento num período curto de tempo, a nova lâmina Schlüter- 
DITRA-HEAT-E-DUO é a solução. Por exemplo em casas de banho residenciais, que apenas são 
usadas pela manhã ou pela noite durante 1 ou 2 horas, é necessário um sistema com reacção 
rápida com uma alta eficiência. Desta forma, podem-se definir zonas de conforto, por exemplo 
junto ao lavatório, que requerem um espaço quente durante um curto període de tempo. 

A barreira térmica da lâmina DITRA-HEAT-E-DUO formada por uma tela especial não te-
cida de 2 mm de espessura, permite que, uma grande parte do calor (aprox. 80 %)  
na fase de aquecimento, seja transmitida directamente ao acabamento cerâmi-
co, fazendo com que o processo de aquecimento seja mais rápido e mais eficiente.  

A nova lâmina DITRA-HEAT-DUO com barreira térmica, coloca-se facilmente em uma só ope-
ração e contém todas as vantagens da tecnologia DITRA: desacoplamento, compensação da 
pressão do vapor, impermeabilização e adicionalmente isolamento ao ruído de impacto.

Rápido Aquecimento - Redução do Ruído

Uma lâmina - duas funções

Isolamento térmico Isolamento acústico
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Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO com barreira 
térmica integrada, evita que o calor do cabo 
na fase de aquecimento se perca através 
da betonilha, minimizando as perdas e ga-
rantindo que se transmite directamente ao 
revestimento cerâmico.

A lâmina DITRA-HEAT-E-DUO permite um 
aquecimento mais rápido comparativamen-
te aos sistemas de aquecimento convencio-
nais.

A eficiência energética e, consequente-
mente a poupança energética é clara-
mente palpável. Os sistemas existentes 
emitem 50 % do calor directamente ao 
suporte, enquanto que DITRA-HEAT- 
E-DUO emite por volta de 80 %  
do calor directamente ao acabamento ce-
râmico, o que significa que apenas 20 % é 
transmitido para a betonilha.

Devido à barreira térmica, existe um isolamen-
to sobre a betonilha, como tal o seu uso não 
é recomendável em combinação com outros 
sistemas de aquecimento radiante hidráulicos 
ou com o pavimento cerâmico climatizado 
Schlüter-BEKOTEC-THERM.

tempo de aquecimento em minutos
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15 30 45 60 75 900

    Schlüter®-DITRA-HEAT-E (136 Watt)
    sistema aquecimento elétrico (200 Watt)

Rápido aquecimento com Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Teste de aquecimento*

Comportamento do calor*

• Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO (136 Watt)

*Teste realizado sobre um pavimento não aquecido.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

68 Watt

68 Watt

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
com barreira térmica

110 Watt

26 Watt

Que tipo de lâmina devo utilizar?

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
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sobre aquecimento radiante convencional •
sobre pavimento cerâmico climatizado •
sobre suportes em madeira • •
sobre uma betonilha não aquecida •
sobre revestimentos antigos (sem aquecimento) •



As vantagens de Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Económico 
Na compra, instalação, funcionamento e manutenção. 
E com a nova lâmina Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO consegue-se um sistema de 
aquecimento mais eficiente.

Duradouro e isento de manutenção
Não se verifica qualquer desgaste e o sistema é praticamente isento de manutenção.  
Por isso, dispõe de uma longa vida útil.

Fácil montagem posterior
De instalação simples e rápida. Altura de construção baixa (Desacoplamento inc. cabos 
aquecimento a partir de 5,5 mm)

Fácil de colocar
Os cabos de aquecimento são colocados na lâmina de desacoplamento e a cerâmica é 
directamente colada por cima na camada fina. Ao contrário das lâminas de aquecimento, 
não é necessária a aplicação morosa de argamassa sobre as superfícies aquecidas.

Um ambiente agradável para as pessoas com 
alergias
A radiação suave do calor mantém a humidade natural do ambiente da divisão, e evita a 
criação e presença de partículas alergénicas proporcionando um clima confortável e sau-
dável.

Controlo exacto
Graças ao regulador digital da temperatura do piso, a temperatura de bem-estar pode ser 
ajustada em cada divisão de forma confortável e à hora certa. A nova geração de regula-
dores de Schlüter-Systems também permite o controlo da temperatura ambiente. E isso é 
conseguido através do App Schlüter-HEAT-CONTROL com smartphone e tablet.

Sistema integral de aquecimento
Quando combinado com sistemas de regulação, é adequado como sistema de 
aquecimento de toda a vivenda.
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Aquecimento rápido
Os fios de aquecimento eléctricos aquecem as superfícies em cerâmica ou pedra natural de 
forma muito mais rápida do que, p. ex., os sistemas de aquecimento de água. Em particular, 
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO com barreira térmica permite alcançar a temperatura de con-
forto selecionada de um modo mais rápido.

Previne a formação de bolor
Aquecimento e secagem rápida do lado interior de paredes exteriores, por exemplo, em 
áreas de duche.

Invisível
Cerâmica bonita que se enquadra no espaço habitacional ou pedra natural nobre em vez 
que radiadores proeminentes.

Sistema construtivo certificado
A lâmina de desacoplamento e impermeabilização Schlüter-DITRA-HEAT/-DITRA-HEAT-DUO 
com certificado de impermeabilização e Schlüter-DITRA-HEAT-HK cabo de aquecimento com 
certificado VDE. O uso de DITRA-HEAT em combinação com os cabos de aquecimento, para o 
aquecimento de pavimentos e paredes, apenas está apto para uso no interior.

Conjuntos completos práticos
A Schlüter-Systems disponibiliza conjuntos práticos para as circunstâncias mais comuns de 
divisões, em que estão pré-doseados todos os componentes do sistema..

Instalação segura
Com o tester de cabos Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT pode-se medir e verificar a resistência 
do cabo de aquecimento Schlüter-DITRA-HEAT-HK durante a fase de instalação. No caso 
de danos do cabo de aquecimento, o dispositivo emite um som de alarme.

REG.-N.º 8883

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Installation

Die Vorteile von Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Angenehmes Raumklima 

durch milde Strahlungswärme und Beibehaltung 
der natürlichen Luftfeuchtigkeit eines Raumes.

Genau steuerbar
Die Wohlfühltemperatur lässt sich dank digitaler 
Fußbodentemperaturregler in jedem Raum kom-
fortabel und zeitgenau einstellen. Mit der neuen 
Reglergeneration von Schlüter®-DITRA-HEAT ist 
auch die Steuerung der Raumtemperatur möglich.

Kostengünstig 
in Anschaffung, Installation, Wartung und Betrieb.

Langlebig und wartungsfrei
Es tritt kein Verschleiß auf, das System ist praktisch  
wartungsfrei. Und verfügt daher über eine lange 
Nutzungsdauer.

Bequemes Nachrüsten
Einfach und schnell zu installieren. Geringe 
Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl. Heizkabel ab 
5,5 mm).

Einfach zu verlegen
Ein aufwändiges Abspachteln der nicht beheizten 
Flächen wie bei Heizmatten ist nicht erforderlich.

Praktische Komplett-Sets
Für die gängigen Raumsituationen bietet Schlüter-
Systems praktische Sets an, in denen alle 
Systemkomponenten vorkonfektioniert sind.

Für Allergiker geeignet
Der Raum wird durch milde Strahlungswärme auf-
geheizt, sodass keine allergieauslösenden Stoffe 
aufgewirbelt werden.

Geprüfte Systemkomponenten
Schlüter®-DITRA-HEAT Entkopplung und Verbund-
abdichtung mit abP (allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis) und Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK VDE geprüftes Heizkabel. Der Einsatz 
von Schlüter®-DITRA-HEAT in Verbindung mit 
Heizkabeln als Boden-/Wandtemperierung ist nur 
für den Innenbereich zulässig.

Verlegebeispiele

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
8 m² entkoppelte Bodenfläche, 5,5 m² beheizte Fläche  
vor dem Waschtisch, der Badewanne und der Toilette.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
5 m² entkoppelte Bodenfläche, 3,8 m² beheizte Fläche  
vor dem Waschtisch und der Toilette.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
3,2 m² entkoppelte Wandfläche, 
2,6 m2 beheizte Fläche.

Gästebad 2 x 2,5 m

Badezimmer 2 x 4 m

Badezimmer

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Wandflächen gezielt temperieren

Wuchtige Heizkörper waren gestern. Heute kommt die wohlige Wärme im Bad 
aus der Wand. Elegante Fliesenbeläge beheizen – zeitgenau gesteuert – den 
Handtuchhalter. Oder die Wandflächen von Duschen, die an der Außenwand 
liegen und von daher anfällig für Schimmelbildung sind. In kleinen Bädern kann 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E auch als einziges System für die Raumtemperierung 
genutzt werden. 
Der Einsatz von Schlüter®-DITRA-HEAT-E beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
das Bad. Auch in Wohn-, Ess- oder Arbeitsräumen leistet eine Wandtemperie-
rung ihren Beitrag zu einem gesunden, angenehmen Raumklima.

Anwendungen an der Wand:

•	 Gezielte	Temperierung	von	Zonen	an	der	Wand,	zum	Beispiel	als	
Handtuchtrocknung

•	 Vorbeugende	Temperierung	der	Innenseite	von	Aussenwänden		
zur	Schimmelprävention,	zum	Beispiel	in	Duschbereichen

•	 Schaffung	von	Wohlfühlzonen	in	Ruhebereichen,		
Essecken,	an	Schreibtischen	oder	Sitzgruppen

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

Anders als konventionelle Systeme, die mit vorgeklebten Heizmatten arbeiten, 
werden die Schlüter®-DITRA-HEAT-E Heizkabel in einer Entkopplungsmatte ver-
legt. Das bietet größtmögliche Freiheit bei der Definition der zu temperierenden 
Flächen. Durch die rissüberbrückende Eigenschaft der DITRA-HEAT können 
auch kritische Untergründe wie Holzkonstruktionen, frische Estriche etc. belegt 
werden, ohne dass Schäden am Fliesenbelag oder an den Heizleitungen zu be-
fürchten sind. Und selbstverständlich verhindert die Verwendung der bewährten 
Schlüter®-DITRA Technologie auch Schäden im Belag durch schnellen Tempe-
raturwechsel. Durch die extrem niedrige Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl. 
Heizkabel ab 5,5 mm) lässt sich Schlüter®-DITRA-HEAT-E leicht nachrüsten. Es 
ist also ideal für Sanierung und Renovierung. Und noch ein Vorteil: Da die Heiz-
kabel direkt mit Fliesenkleber in die Entkopplungsmatte eingebettet sind, liegen 
sie unmittelbar unter dem Fliesenbelag, sodass die Wärme effizient ankommt.

Wegen der geringen Investitions- und Nebenkosten ist eine elektrische Boden-
temperierung durchaus eine „Preis-werte“ Angelegenheit.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Elektrische Bodentemperierung für Fliesen 
und Naturstein

Anwendungen am Boden:

•	 Das	Temperieren	von	Fliesenfußböden	in	Wohnzimmer	und	Bad	als	
Ergänzung	zu	einem	vollwertigen	Heizungssystem	(Barfußbereiche)

•	 Gebäude	mit	sehr	geringem	Heizenergiebedarf		
(z.	B.	Passivenergiehäuser)	als	Reserveheizung

•	 das	vorübergehende	Beheizen	von	Gebäuden,	die	nur	gelegentlich	
genutzt	werden,	z.	B.	Wochenendhäuser

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

REG.-Nr. 8670

Ideal para uso em combinação com o Pavimento 
Cerâmico Climatizado
Os componentes do sistema Schlüter-DITRA-HEAT-E são o complemento ideal para os 
pavimentos climatizados Schlüter-BEKOTEC-THERM nos banhos, salas de estar e escritó-
rios. Não apenas pela sua instalação, mas também por permitirem um alcance da tempera-
tura ainda mais confortável e seguro.

9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E



Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter-DITRA-HEAT é uma membrana de 
polipropileno com uma estrutura de cones 
recortada, com um geotêxtil do lado de 
trás. A lâmina é o suporte universal para a 
aplicação de cerâmica e pedra natural, com 
as funções de desacoplamento, impermea-
bilização, compensação da pressão de va-
por, e além disso, permite a aplicação de 
cabos de aquecimento para o aquecimento 
de pavimentos e paredes.

(Folha com as indicações dos produtos 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO uma mem-
brana de polipropileno com uma estrutura 
de cones recortada, com um geotêxtil de  
2 mm de espessura do lado de trás. É o 
suporte universal para revestimentos de ce-
râmica com funções de impermeabilização, 
desacoplamento, compensação da pressão 
de vapor e pode integrar cabos de aqueci-
mento compatíveis com o sistema para a 
climatização do solo e de parede.

Além de actuar como isolamento acústico, 
o geotêxtil especial favorece um compor-
tamento de aquecimento mais rápido dos 
revestimentos de solo e de parede.

(Folha com as indicações dos produtos 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

lâminas em polipropileno

L x B = m² N.º do art.
PL = 
un.

0,8 x 0,98 = 0,78 DH5 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT

rolos em polipropileno

L x B = m² N.º do art.
PL = 
rolo

12,76 x 0,98 = 12,5 DH5 12M 6

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

lâminas em polipropileno

L x B = m² N.º do art.
PL = 
un.

0,8 x 0,98 = 0,78 DH D 8 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

rolos em polipropileno

L x B = m² N.º do art.
PL = 
rolo

10,20 x 0,98 = 10,0 DH D 810 M 6

5,5 mm

5,5 mm
2 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3  é um regulador 
de temperatura com ecrã táctil de 3,5" (8,9 
cm), que permite o controlo da temperatu-
ra de pavimentos e paredes com Schlüter- 
DITRA-HEAT-E. O dispositivo permite con-
trolar a temperatura ambiente e/ou a tem-
peratura do revestimento. Na embalagem 
inclui uma sonda térmica de reserva.

(Folha com as indicações dos produtos 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT
Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT é um instru-
mento de teste para medir e verificar a resis-
tência dos cabos elétricos de aquecimento 
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK e dos sensores 
remotos fornecidos com os reguladores 
Schlüter-DITRA-HEAT-E.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Termostato táctil (230V) e duas sondas  
térmicas

N.º do art.
P = 
Set

 DH E RT 3 / BW 10

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Teste de Cabos

N.º do art.
KV = 
Set

 DH E CT 10

 

Indicação: a sonda térmica deve ser ins-
talada directamente sobre a lâmina de de-
sacoplamento Schlüter-DITRA-HEAT con-
juntamente com outra sonda térmica de 
reserva, que está incluída na embalagem.

(Folha com as indicações dos produtos 6.4)
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK é um cabo de 
aquecimento com ligação unidirecional para 
a aplicação à lâmina de desacoplamento 
Schlüter-DITRA-HEAT.

(Folha com as indicações dos produtos 6.4)

REG.-N.º 8883

cabo de aquecimento-argamassa fina

Nota: Os cabos de aquecimento não podem ser 
encurtados. Na selecção do cabo de aquecimento, 
tenha em atenção que a tabela indica a superfície 
aquecida em m² e não a área da divisão. Para determinar a área aquecida, é necessário subtrair as zonas não aquecidas, como as zonas limítrofes e os locais de instalação, 
da área da divisão.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R  é um regu-
lador de temperatura com ecrã táctil 2"  
(5,1 cm), que permite o controlo da tempera-
tura de pavimentos e paredes com Schlüter- 
DITRA-HEAT-E. O dispositivo permite con-
trolar a temperatura ambiente e/ou a tem-
peratura do revestimento. Na embalagem 
inclui uma sonda térmica de reserva. 

(Folha com as indicações dos produtos 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
 O Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI  é um 
regulador de temperatura para o aqueci-
mento elétrico programado de pavimentos 
e revestimentos de parede com o Schlüter- 
DITRA-HEAT-E. O controlo pode ser execu-
tado com um ecrã sensível ao toque de 2" 
(5,1 cm) ou pelo Smartphone/Tablet com o 
aplicativo gratuito Schlüter-HEAT-CONTROL 
através da rede WiFi. O aparelho pode ser 
utilizado opcionalmente só para a regulação 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

ecrã táctil do regulador de temperatura
(230 V) com dois sensores remotos

N.º do art. P = cj.

 DH E RT 2 / BW 10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

ecrã sensível ao toque-regulador de temperatura
(230V) com dois sensores remotos e função WiFi

N.º do art. P = cj.

DH E RT 5 / BW 10

da temperatura do revestimento ou para uma 
regulação com influência do ambiente. O vo-
lume fornecido inclui um sensor de reserva. 
(Folha com as indicações dos produtos 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4
 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 é um regula-
dor de temperatura analógico, que permite 
o controlo de temeperatura de pavimen-
tos e revestimentos com Schlüter-DITRA- 
HEAT-E. O dispositivo tem a função ON/OFF 
e permite ajustar a intensidade. A embala-
gem inclui uma sonda térmica de reserva. 

(Folha com as indicações dos produtos 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

termóstato analógico (230V) e duas sondas 
térmicas

N.º do art. P = cj.

 DH E RT 4 / BW 10

Indicação: A sonda térmica deve ser instalada 
directamente sobre a lâmina de desacoplamen-
to Schlüter-DITRA-HEAT conjuntamente com a 
sonda de reserva, incluída na embalagem.

Indicação: A sonda térmica deve ser instalada 
directamente sobre a lâmina de desacoplamen-
to Schlüter-DITRA-HEAT conjuntamente com a 
sonda de reserva, incluída na embalagem.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

cabo de aquecimento-argamassa fina

L = m
área aquecida

em m²
136 W/m²

área aquecida
em m²

200 W/m² *
Watt N.º do art. P = un.

  4,00 0,4  0,25 50 DH E HK   4 10
  6,76 0,6  0,43 85 DH E HK   6 10
  12,07  1,1  0,7 150 DH E HK  12 10
  17,66  1,6  1,0 225 DH E HK  17 10
  23,77  2,2  1,5 300 DH E HK  23 10
  29,87  2,7  1,8 375 DH E HK  29 10
  35,97  3,3  2,2 450 DH E HK  35 10
  41,56  3,8  2,6 525 DH E HK  41 10
  47,67  4,4  2,9 600 DH E HK  47 10
  53,77  5,0  3,3 675 DH E HK  53 10
  59,87  5,5  3,7 750 DH E HK  59 10
  71,57  6,6  4,4 900 DH E HK  71 10
  83,77  7,7  5,1 1050 DH E HK  83 10
  95,47  8,8  5,9 1200 DH E HK  95 10
  107,67  10,0  6,6 1350 DH E HK 107 10
 136,16 12,7  8,4 1700 DH E HK 136 10
 164,07 15,0  10,0 2050 DH E HK 164 10
 192,27 17,7  11,8 2400 DH E HK 192 10

216,27 20,0 13,2 2700 DH E HK 216 10
244,37 22,7 15,1 3050 DH E HK 244 10

* Apenas é permitido em zonas de parede!

Wi-Fi
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1 contém:
3y 7 unids. de lâmina de desacoplamento 
Schlüter-DITRA-HEAT-MA para uma 
superfície de 5,4 m²
3y Cabos de aquecimento  
Schlüter-DITRAHEAT-E-HK para  
aquecer uma superfície de 3,8 m² 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de ligação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S2 contém: 
3y 10 unids. de lâmina de desacoplamento 
Schlüter-DITRA-HEAT-MA para uma  
superfície de 7,8 m²
3y Cabos de aquecimento  
Schlüter-DITRAHEAT-E-HK para  
aquecer uma superfície de 5,5 m² 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de ligação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S3 contém: 
3y 4 unids. de lâmina de desacoplamento 
Schlüter-DITRA-HEAT-MA para uma  
superfície de 3,1 m²
3y Cabos de aquecimento  
Schlüter-DITRAHEAT-E-HK para  
aquecer uma superfície de 2,2 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de ligação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Sets Completos
Estão à sua disposição, para as situações mais habituais, práticos sets completos do sistema de aquecimento elétrico para pavimentos e 
paredes. Os sets estão compostos pelos seguintes componentes:
3y Schlüter-DITRA-HEAT-MA Lâmina de desacoplamento
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK Cabo de aquecimento
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou alternativa -DITRA-HEAT-E-R-WIFI Controladores de temperatura tácteis (com referências diferentes)

Nestes kits terá todo o material necessário para a climatização do seu espaço.  
Apenas terá a preocupação de escolher o cimento cola adequado à cerâmica.

Sets para pavimentos e revestimentos:

+

+
=

Wi-Fi

ou

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 

Set completo para pavimento e parede

área com  
desacoplamento em m²

superfície aquecida em m²
136 W/m2*

N.º do art. N.º do art. 
 Wi-Fi

P = cj.

 5,4 3,8 DH S1 DH RT5 S1 4
 7,8 5,5 DH S2 DH RT5 S2 4
 3,1 2,2 DH S3 DH RT5 S3 9

*Instalação do cabo de aquecimento com separação a 3 nódulos
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1 contém:
3y 4 unids. de lâmina de desacoplamento 
Schlüter-DITRA-HEAT-MA  
para 3,1 m² de superfície
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRAHEAT-E-HK  
para 2,6 m² de superfície aquecida 
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de ligação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS2 contém: 
3y 3 unids. de lâmina de desacoplamento 
Schlüter-DITRA-HEAT-MA  
para 2,3 m² de superfície
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK  
para 1,8 m² de superfície aquecida
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de ligação
3y 3 m tubo vazio

Conjuntos para superfícies na parede:

+

+
=

   

Wi-Fi

ou

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

set completo para parede

área com  
desacoplamento em m²

superfície aquecida em m² 
200 W/m2*

N.º do art. N.º do art. 
 Wi-Fi

P = cj.

 3,1 2,6 DH WS1 DH RT5 WS1 9
 2,3 1,8 DH WS2 DH RT5 WS2 9

*Instalação do cabo de aquecimento com separação a 2 nódulos
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Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S são práticos sets completos de aquecimento elétrico para pavimentos e paredes. 
Os sets estão compostos pelos seguintes componentes:
3y Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA lâmina de desacoplamento com barreira térmica
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK Cabo de aquecimento
3y Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou alternativa -DITRA-HEAT-E-R-WIFI Controladores de temperatura tácteis  
(com referências diferentes)

A manta não tecido especial situada no reverso da lâmina, funciona como isolamento ao ruído de impacto e como barreira térmica, per-
mitindo um aquecimento mais rápido. Sendo necessário, pode-se adicionar a área de desacoplamento adicionando lâminas DITRA- 
HEAT-DUO também disponíveis em placas.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S1 contém:
3y 2 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 1,5 m².
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 1,1m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S4 contém:
3y 5 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 3,9 m²
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 2,7 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S2 contém:
3y 3 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 2,3 m²
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 1,6 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S5 contém:
3y 6 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 4,7 m²
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 3,3 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S3 contém:
3y 4 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 3,1 m2

3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 2,2m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S6 contém:
3y 7 uni lâmina de desacoplamento com  
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT- 
TB-MA para uma superfície de 5,4 m².
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 3,8 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO Sets para pavimentos e paredes

ou

Wi-Fi
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S7 contém:
3y 8 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 6,2 m²
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 4,4 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S10
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S10 contém:
3y 4 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 3,1 m²
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 2,6 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S8 contém:
3y 9 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 7,0 m²
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 5,0 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S11
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S11 contém:
3y 3 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 2,3 m²
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 1,8 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9
Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S9 contém:
3y 10 uni lâmina de desacoplamento com 
barreira térmica Schlüter-DITRA-HEAT-
-DUO-MA para uma superfície de 7,8 m²
3y Cabo de aquecimento  
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK para uma 
superfície de aquecimento de 5,5 m²
3y 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R ou -WIFI 
regulador de temperatura com ecrã táctil
3y 2 caixas de derivação
3y 3 m tubo vazio

*Instalação do cabo de aquecimento com separação a 2 nódulos

*Instalação do cabo de aquecimento com separação de 2 nódulos

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Set completo para pavimento e parede

área com desacoplamento  
em m²

superfície aquecida em m²  
136W/m²

N.º do art. N.º do art. 
 Wi-Fi

P = cj.

1,5 1,1 DH D S1 DH D RT5 S1 9
2,3 1,6 DH D S2 DH D RT5 S2 9
3,1 2,2 DH D S3 DH D RT5 S3 9
3,9 2,7 DH D S4 DH D RT5 S4 8
4,7 3,3 DH D S5 DH D RT5 S5 8
5,4 3,8 DH D S6 DH D RT5 S6 5
6,2 4,4 DH D S7 DH D RT5 S7 5
7,0 5,0 DH D S8 DH D RT5 S8 4
7,8 5,5 DH D S9 DH D RT5 S9 4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Set completo de parede

área com desacoplamento  
em m²

superfície aquecida em m²
200 W/m2*

N.º do art. N.º do art. 
 Wi-Fi

P = cj.

3,1 2,6 DH D S10 DH D RT5 S10 9
2,3 1,8 DH D S11 DH D RT5 S11 9
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O seu distribuidor autorizado:

Gostaria de saber mais acerca  
de Schlüter®-DITRA-HEAT-E?
informe-se no seu distribuidor habitual ou na nossa página web.  
Através de www.qr.schluter.pt/ditra-heat.aspx encontra toda a informação  
através de apenas um click.  
Também pode scanear o código QR e descarregar a nova Schlüter-App disponível para  
smartphone ou tablet.

i

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

Gabinete de apoio ao cliente Portugal · Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt


