floor heating fixing system

Gebruiksinstructies
van de
SmartClip
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Makkelijk, verantwoord en snel werken

De Smarttool is geladen

SmartClips staand monteren

Vastklikken van de buis

Meer meters in minder tijd

Inlopen van de buis

Het Smartclipsysteem is gemakkelijk in het gebruik. De monteur laadt
de clips in het magazijn. Staand en met een lichte druk brengt hij de
clips één voor één aan op de kruispunten van het krimpnet. Door de uit
gedachte uitsparingen in de Smartclipmodule kan het niet mis gaan.
De clips verlaten het magazijn door de Smartclipmodule die zich onder
aan de Smarttool bevindt. Zijn alle clips aangebracht, dan ‘loopt’ de mon
teur de buis in de SmartClip. Doordat de buis in de SmartClip wordt gedrukt
klemt deze zich nog vaster op het krimpnet en ontstaat de definitieve
bevestiging.
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Het leggen van
de krimpnetten:
Bij het leggen van de krimpnetten dient u, om teleurstelling te
voorkomen, met een aantal spelregels rekening te houden.
Leg de netten altijd zoveel mogelijk in lijn met elkaar! Dit zorgt
ervoor dat de buizen na montage ook recht zullen liggen.

Kunnen de netten
tegen elkaar aangelegd
worden?
Antwoord: Néé, indien u de netten tegen elkaar aanlegt kunt
u de SmartClip niet op de juiste wijze monteren. De SmartClip
en de buis zullen losraken.

3

Hoe moeten de netten
dan wel gelegd worden?
(3 mogelijkheden)
Mogelijkheid Antwoord: Leg de netten ruim over elkaar heen
met voldoende afstand van elkaar zoals op
afbeelding 1. Bevestig de clip op een volledige
kruising. Schuif dan de netten naar elkaar toe
zodat ze komen te liggen als op afbeelding 2.
De SmartClip dient nu niet alleen om de buis
te bevestigen maar fixeert en verbindt ook de
netten met elkaar, zie afbeelding 3.
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Mogelijkheid Alternatief: U kunt er voor kiezen om de netten
iets over elkaar heen te leggen. Het is aan te
bevelen om met een enkele tie-wrap of twistdraad de netten aan elkaar vast te maken.
Echter, maak nooit twee kruisingen op elkaar
vast. Het is de bedoeling dat men met deze
methode juist een extra kruising creëert.
N.B. In dit geval zal de buis ter plaatse van de
overlap iets verder uit elkaar komen te liggen.
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Mogelijkheid Alternatief: Ook kunt u er voor kiezen om de
netten naast elkaar met een tussenruimte te
leggen. In deze situatie is er geen mogelijkheid
om de netten onderling te verbinden.
Als tussenruimte gebruikt men dan de
gewenste h.o.h.-afstand van de buizen.
Afhankelijk van de situatie op de bouwplaats
kan het nodig zijn om de netten op een paar
punten vast te maken aan de ondergrond.
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Het leggen van de
krimpnetten ter plaatse
van de wand:

Wand

Wand

Methode Wil men kort langs de wand een buis leggen,
dan verdient het aanbeveling om de netten
langs de wand af te knippen (minimaal 65 mm
van de ligger overlaten) zodat er automatisch
een volledige kruising in het net ontstaat.
Bij methode (1) en (2) is fixatie en bevestiging
van de SmartClip en buis het meest optimaal.
Extra bevestigingsondersteuning van een tiewrap of twistdraad is dan meestal niet nodig.
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Methode Is het niet noodzakelijk om kort langs de wand
een buis op het net te monteren, dan is het
raadzaam om voor deze legmethode te kiezen.
De consequentie is dan dat de buis altijd mini
maal 1 maaswijdte van de wand af komt te
liggen. Bij methode (2) en (1) is fixatie en bevestiging van de SmartClip en buis het meest opti
maal. Extra bevestigingsondersteuning van een
tie-wrap of twistdraad is dan meestal niet nodig.
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Methode Wil men kort langs de wand een buis op het net
monteren maar wenst men het krimpnet niet
af te knippen dan kan men er voor kiezen om
het krimpnet minimaal 65 mm van de wand af
te leggen.
Het verdient in dit geval aanbeveling om
behalve de SmartClips, na montage van de buis
plaatselijk de bevestiging extra te ondersteunen
met een tie-wrap of twistdraad.
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Fixatie van de SmartClip
op het krimpnet:
Bij de fixatie van de SmartClip met de
Smarttool op het krimpnet adviseren wij om
de SmartClip op een volledige kruising van
het onder- en bovennet te plaatsen.
De SmartClip heeft bij plaatsing op een
volledige kruising de maximale grip op
het net.

Is plaatsing van de SmartClip op een
splitsing mogelijk?
Antwoord: Ja dit is mogelijk, maar men dient
er rekening mee te houden dat de bevestiging
minder solide zal zijn.
Een mogelijke oplossing is de bevestiging
eventueel te ondersteunen met een tie-wrap of
twistdraad.
Is plaatsing van de SmartClip op één
draad mogelijk?
Antwoord: Ja dit is mogelijk, maar men dient
er rekening mee te houden dat de bevestiging
nog minder solide zal zijn.
De oplossing is de bevestiging te
ondersteunen met een tie-wrap of twistdraad.
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100% grip

75% grip

50% grip

Verschillende
legpatronen:
Krimpnet 3 mm met rastermaat 100 x 100 mm
Aantal verschillende mogelijkheden en situaties:

Model 1 “Standaard bocht” krimpnet 100 x 100 mm (buizen h.o.h. 20 cm)

Model 2 “Recht” krimpnet 100 x 100 mm (buizen h.o.h. 20 cm)
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Model 3 “Looping 180°” krimpnet 100 x 100 mm (buizen h.o.h. 10 cm)

Model 4 “Looping royale 180°” krimpnet 100 x 100 mm (buizen h.o.h. 10 cm)
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Model 5 “Looping super royale 180°” krimpnet 100 x 100 mm
(buizen h.o.h. 10 cm)
Krimpnet 3 mm met rastermaat 150 x 150 mm
Aantal verschillende mogelijkheden en situaties:

Model 6 “Standaard bocht”
krimpnet 150 x 150 mm
(buizen h.o.h. 30 cm)

Model 7 “Recht”
krimpnet 150 x 150 mm
(buizen h.o.h. 30 cm)
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Model 8 “Looping 180°”
krimpnet 150 x 150 mm
(buizen h.o.h. 15 cm)

Model 9 “dubbele Looping 180°”
krimpnet 150 x 150 mm
(buizen h.o.h. 15 cm)

Model 10 “Looping super royale 180°”
krimpnet 150 x 150 mm
(buizen h.o.h. 15 cm)
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Model 11 “slakkenhuis”
krimpnet 150 x 150 mm
(buizen h.o.h. 15 cm)

Model 12 “slakkenhuis”
krimpnet 100 x 100 mm
(buizen h.o.h. 10 cm)

Het aanbrengen van
de buis in de SmartClip:
Voor een goed resultaat is het
belangrijk dat de buis spanningsvrij gemonteerd wordt.
Het afrollen van de buis met
behulp van een slanghaspel
wagen is aan te bevelen.
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Mocht een SmartClip onverhoopt
losraken, dan verdient het
aanbeveling om na hermontage
van de SmartClip deze extra
ondersteuning te geven met een
tie-wrap of twistdraad.
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