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       Connections 
 

 
Ten behoeve van aansluitingen en montage biedt WebHeat een uitgebreid assortiment variërend van 
krimpkousverbindingen, snel-verbindingen, modulaire aansluitsystemen, bevestigingstapes en 
waarschuwing labels. 
 

WebHeat Shrink 
 
WebHeat Shrink is een programma krimpkousverbindingen 
tussen een voedingskabel (los verkrijgbaar) en een WebHeat 
SR zelfregelende verwarmingskabel. Bij WHC010 is de 
krimpkous ten behoeve van de eindverbinding inbegrepen. 
 
 
 
 
 

Item code: Omschrijving: Extra informatie: 

WHC010 WebHeat Verbindingset Complete set met krimpkousverbindingen 

WHC015 WebHeat Shrink end Krimpkousverbinding t.b.v. eindverbinding 

 
 

WebHeat Power Connect 
 
WebHeat Power Connect is een directe verbinding tussen 
een WebHeat SR verwarmingskabel en voedingskabel (los 
verkrijgbaar) of een verbinding tussen 2 WebHeat SR 
verwarmingskabels. Dankzij de M20 wartelinvoeren zijn 
deze verbindingen snel te maken. De krimpkous ten 
behoeve van de eindverbinding is inbegrepen. 
 
 
 
 

Item code: Omschrijving: Extra informatie: 

WHC020 WebHeat Power connect 
Set voor verbinding  tussen voeding- en 
verwarmingkabel 

WHC030 WebHeat T-connect 
Aansluitset voor een verbinding tussen 3 
verwarmingskabels 

WHC040 WebHeat Splice-connect 
Aansluitset voor een verbinding tussen 2 
verwarmingskabels 

WHC120 WebHeat Plug and power cable  Aansluitkabel met steker 3 x 1.0 mm2 
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WebHeat aansluitingen 
 
WebHeat WHC070 is een aansluit set met krimpkousen en wartel ten behoeve van verbindingen in een 
aansluitdoos, zoals de WHC090. Een krimpkous ten behoeve van de eindverbinding is inbegrepen.  
 
 
WHC090 aansluitdoos met geïntegreerd 
aansluitblok en lasklemmen garandeert een solide 
verbinding tussen WebHeat SR verwarmingskabels 
en voedingskabels.  Optioneel leverbaar met een 
230 volt relais of LED voor retour-meldsignalen. 
 
Met behulp van de WHC130 isolatie invoer-set 
beschermt u de verwarmingskabel tegen insnijden 
bij gebruik van onder andere aluminium 
plaatmateriaal. 
 
WHC140 is een robuuste leidingsteun om 
aansluitdozen direct op leiding te monteren. 
Wordt geleverd inclusief klemband tot Ø165mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Item code: Omschrijving: Extra informatie: 

WHC070 WebHeat Cable Gland connection 
Een aansluitset met krimpkousen t.b.v. verbindingen 
WHC090 inclusief eindafwerking 

WHC090 WebHeat aansluitdoos Een 114mm x 114mm aansluitdoos met aansluitblok 

WHCRELAIS 
WebHeat aansluitdoos met extra 
relais 

Een 114mm x 114mm aansluitdoos met relais tbv 
doormelding 

WHC095 WebHeat aansluitdoos LED Een 114mm x 114mm aansluitdoos incl 230 VACLED 

WHC130 WebHeat isolatie invoer-set 
Complete set om WebHeat SR door de isolatie te 
voeren 

   

WHC130 WebHeat Insulation Entry Kit 
Complete set om WebHeat SR door de isolatie te 
voeren 
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WebHeat Tapes 
 
WebHeat tapes verzekeren een juiste hechting tussen 
WebHeat SR verwarmingskabels en uw leidingen.  Bij 
kunststof leidingen adviseren wij altijd het gebruik van 
aluminium tape die over de gehele lengte van de 
verwarmingskabel dient te worden aangebracht.  
De waarschuwingssticker WHC080 dient elke 5 meter 
aangebracht te worden volgens EC/TS 62395-2. 
 
 
 
 

Item code: Omschrijving: Extra informatie: 

WHC080 WebHeat Warning sign 
Waarschuwingssticker, te gebruiken bij iedere 5 meter 
leiding 

WHC100 
WebHeat Filament tape 12m x 
50m 

Filament tape t.b.v. de montage van 
verwarmingskabels  

WHC110 WebHeat Alu tape 50mm  x 50m Aluminium bevestigingstape t.b.v. kunststof leidingen 

 

WebHeat Controls 
WebHeat Controls is een compleet programma temperatuurregelaars voor tracing, inclusief controle 

systemen ten behoeve van Gebouw Beheer Systemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


