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       FastConnect 
 

 

WebHeat FastConnect is een unieke manier om zelfregelende 
verwarmingskabels snel en probleemloos aan te sluiten op 
WebHeat thermostaten, aansluitdozen of andere systemen. 
 
U bespaart tijd bij het aansluiten op locatie omdat u de kabel 
vooraf, bijvoorbeeld in uw werkplaats, kunt voorzien van de 
voorgemonteerde stekkers en eventuele eindafwerking.  
 
Voordelen: 

✓ Betrouwbaar en veilig 
✓ Waterdichte aansluiting, geschikt voor toepassingen binnen 

en buiten 
✓ Eenvoudig te installeren 
✓ Geen gereedschap nodig bij aansluiting op locatie 

 
 
WebHeat FastConnect is dé prefab oplossing voor een snelle 
montage van WebHeat SR kabels op de (bouw)locatie. 
 
 
 
 
 
Met de modulaire aansluitingen zijn er enorm veel mogelijkheden om WebHeat SR kabels snel aan 
te sluiten.  
 
Bijvoorbeeld; 
 
✓ De aansluiting van WebHeat SR 

kabels direct op een 
thermostaat of aansluitdoos. 

 
✓ Een situatie waarbij de 

WebHeat SR kabels 
losgekoppeld moeten kunnen 
worden, bijvoorbeeld voor 
onderhoud of reiniging. 
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✓ De aansluiting van 2, 3 of 4 

WebHeat SR kabels op één 
verbindingsdoos, bijvoorbeeld bij 
aftakkingen van grotere leiding 
systemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technische gegevens: 

Geschikt voor: WebHeat SR-M en SR-L kabels (10, 15 en 25 W/m) 

Beschermingsklasse: IP68 

Temperatuur bestednigheid: -40°C / +125°C 

Maximale schakelstroom: Maximaal 17 Ampère 

Aantal aansluitingen: 3 (L – N – Aarde) 

 

Leveringsprogramma: 

Item code: Omschrijving: 

WHFCSET FastConnect SET, complete set t.b.v. thermostaat/aansluitdoos en 
verwarmingskabel (WHFCPM + WHFSS) 

WHFCJB4 FastConnect Junction Box, geheel voorbedrade verbindingsdoos t.b.v. 2, 3 of 
4 SR kabels inclusief 4 bijbehorende connectoren 

WHC015 WebHeat krimpkousset t.b.v. eindverbinding 

WHFCPM FastConnect Plug Moer, connector t.b.v. aansluiting SR kabel 

WHFCPS FastConnect Plug Schroef, connector t.b.v. aansluiting op WHFCSM 

WHFCSM FastConnect Socket Moer, connector t.b.v. aansluiting voedingskabel 

WHFCSS FastConnect Socket Schroef, connector t.b.v. aansluiting van thermostaat of 
aansluitdoos 

WHFCCAP Beschermingscap passend op WHFCPS, WHFCSS en WHFCJB4 

Alle sets worden compleet geleverd met krimpkous, adereindhulzen en passende ovale M20 
wartelingangen t.b.v. de connector verbindingen. 
 


