
Welke lengte verwarmingslint heb ik nodig?
Om er achter te komen welk formaat je precies nodig hebt voor je verwarmingslint is het noodzaak om 
eerst te bepalen wat de lengte is van de leiding waarop je het verwarmingslint wil bevestigen. 
 
 Voor buizen tot 32 mm  
Wil je een leiding verwarmen tot 32mm breed, dan wordt het verwarmingslint dezelfde lengte als de 
lengte van de leiding. Het verwarmingslint leg je bij deze breedte buis altijd in de lengte over de buis 
heen. Draai je het lint om de buis heen dan zal dit leiden tot oververhitting, en dat wil je niet.
 
 Voor buizen vanaf 32 mm  
Wil je een leiding verwarmen vanaf 32 mm breed, dan heb je twee opties voor het aanleggen van het 
verwarmingslint. Je kunt er voor kiezen om het verwarmingslint rondom te draaien, als een spiraal om 
de leiding heen. Maar je kunt bij dit formaat ook voor kiezen om het verwarmingslint heen en weer te 
leggen. Het formaat van het verwarminglint hangt af van de keus die je maakt:  

 Rondom: 1,5 x de lengte van de leiding
 Heen en weer: 2 x de lengte van de leiding

Hoe bevestig ik een verwarmingslint?
Het materiaal wat verwarmt wordt is bepalend hoe je je Verwarmingslint bevestigd. We maken namelijk 
onderscheid in 2 groepen: 

• Kunststof leiding of buis (PA PE etc).  
•  Metalen buis of leiding (messing, koper etc). Het metaal van je leiding is reeds een goed geleider van de 

warmte. Bij deze groep kun je stap 3 zoals hieronder beschreven overslaan. 

STAP 1 
Hoe je het lint wil bevestigen hangt af van de dikte van de leiding zoals hierboven beschreven. Maak de 
leiding vast met de bijgeleverde PVC tape. Gebruik nooit ty-rapes, hierdoor kan de draad van de kabel 
beschadigd raken. Zorg er altijd voor dat het lint zichzelf nooit doorkruist of overlapt. Dus, of rondom of 
heen en weer.  
STAP 2 
Bevestig de thermostaat aan het einde van je verwarmingslint, tegen het koudste deel van je leiding. Het 
is belangrijk de thermostaat goed aan de leiding bevestigd wordt, zodat deze precies kan voelen hoe 
koud de leiding is. 
STAP 3 
Plak zelfklevende aluminium tape om je leiding en verwarmingslint. De aluminium tape zorgt er voor dat 
de warmte geleidelijk aan verdeeld wordt en veter doorgegeven wordt aan je leiding. 
STAP 4 
Isoleer de leiding en je verwarmingslint. Deze stap is optioneel, maar is zeker aan te raden. Doordat je de 
leiding en het lint isoleert, zal je leiding minder snel/vaak aan gaan en zo spaar je energie en natuurlijk geld. 

 tot 32 mm vanaf 32 mm vanaf 32 mm



Warmteverlies tabel met 20 mm thermische isolatie
Minimale omgevingstemperatuur

-30 ºC

7 Watt/mtr.

10 Watt/mtr.

15 Watt/mtr.

Leiding diameter

½” (21 mm. ) en kleiner

1” (34 mm. )

2” (60 mm. )

-20 ºC

5 Watt/mtr.

6 Watt/mtr.

10 Watt/mtr.

-10 ºC

2 Watt/mtr.

3 Watt/mtr.

5 Watt/mtr.

Warmteverlies tabel met 13 mm thermische isolatie
Minimale omgevingstemperatuur

-30 ºC

9 Watt/mtr.

12 Watt/mtr.

20 Watt/mtr.

Leiding diameter

½” (21 mm. ) en kleiner

1” (34 mm. )

2” (60 mm. )

-20 ºC

6 Watt/mtr.

8 Watt/mtr.

13 Watt/mtr.

-10 ºC

3 Watt/mtr.

4 Watt/mtr.

7 Watt/mtr.


