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• De inrichting van het meubilair is vrij indeelbaar. 

• De wandverwarming werkt probleemloos met andere systemen,
 zoals vloerverwarming of plafondverwarming. 

• De OptiWand-module is ook inzetbaar bij schuine plafonds.

•  Snelle montage met geprefabriceerde elementen.   

•  Geen wachttijden voor verdroging, onmiddellijke 
  afronding van de wandverwarmingsoppervlakken met 
  optionele oppervlakteafwerking zoals: tegels, 
  structuurgips, behang, oppervlaktecoating.   

•   Geen verandering in de bestaande vloerconstructie bij
  renovatie van oude gebouwen.

••  Optionele installatie voor massieve muren en 
  gipsplaatmuren. 

1.1   De voordelen

•  Optimale controlemogelijkheden met een snel opwarmingsvermogen.

•   Aangename oppervlaktetemperaturen (max. 33 °C).

•  Lage verwarmingstemperaturen (max. 50 °C) vermindering van
  leidingverliezen en de beste voorwaarde voor condensatie- 
  technologie, warmtepompen en zonne-energieopslagsystemen.

• •   Snelle montage met geprefabriceerde elementen.

•   Onzichtbare buisregisters met voldoende ruimte voor de
  installatie van aansluitleidingen en elektrische kabels.

1.2   Antwoorden op de meest gestelde vragen

•  Het verwarmingsvermogen per module bedraagt rond de 210 W bij
  VLMAX van 50℃. Dit komt overeen met een standaard 
  verwarmingsbelasting van 70 W/m².   

•   Voor het bevestigen van afbeeldingen of het boren van gaten is 
  het alleen nodig om de positie van de warmtegeleidende lamellen en 
    verwarmingsbuizen vooraf te controleren met metalen- of thermofolie.

•  Lage verwarmingstemperaturen (max. 50 °C) vermindering van
  leidingverliezen en de beste voorwaarde voor condensatie- 
  technologie, warmtepompen en zonne-energieopslagsystemen.

1. Optimale wand- en plafondverwarming met geprefabriceerde OptiWand elementen
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2.1   Warmte-isolatie

De voorwaarden van de warmte-isolatie afhankelijk van de opstelling 
van de wand en de bereikte warmteoverdrachtcoëfficiënt.

Binnenwanden die aan biede zijden worden verwarmd kunnen 
worden gebruikt tussen gelijkmatig verwarmde ruimtes zonder extra
warmte-isolatie, als de kamers zijn toegewezen aan hetzelfde 
appartement (verbruik bij het meetpunt).
Het volgende kan worden gebruikt als warmte-isolatie:
•  Warmte-isolatieplaten EPS
•  Steenwol PTP
••  Isolatieplaten van kurk
•  Cementgebonden houtdeeltjes - of isolatieplaten van houtwol

Bij nieuwbouw moet de warmte-isolatie aan de buitenkant van de 
buitenmuur worden aangebracht met behulp van standaard 
warmte-isolatiesystemen. Dit betekent dat de massieve wand wordt 
gebruikt als warmteaccumulator en dat het dauwpunt wordt 
verschoven naar de buitenkant van de wand.

Uw = waarde van de gehele wandcontructie
Uw = waarde volgens DIN 4701 zonder 1/alfa 

Warmteoverdrachtcoëfficiënt Umax Opti-Wand Positie van het wandoppervlak

Umax < 0,35 W / m² K

Umax < 0,45 W / m² K
Umax < 0,75 W / m² K
Umax < 1,25 W / m² K

Buitenwand met extra bekleding / exterieur 
gips na EnEV, § 3, alinea. 1b, d + tabel 3
Buitenwand - Overig
Binnenmuren tegen verwarmde kamers
Binnenmuren tegen onverwarmde kamers of incidenteel verwarmde kamers
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2. Bestekinformatie

2.2   Stroomleidingen in de verwarmde wandvlakken

Voor het leggen van stroomleidingen (230/380 V) is de DIN VDE 
0298, deel 4 van toepassing. De max. goedgekeurde temperatuur van 
de pvc gecoate nym-leidingen bedraagd + 70℃. 

Noot: de max. aanvoertemperatuur van het OptiWand element mag 
de 50°C niet overschrijden !
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2.3   Regeltechniek

Voor de regeling van de ruimtetemperaturen kunnen individuele 
ruimteregelaars met bedrading van 230 V of 24 V worden gebruikt. Tevens 
is het ook mogelijk om draadloze individuele ruimteregelaars met 
batterijvoeding toe te passen.

2.4  Afzonderlijke kamerregeling

Kamerthermostaten mogen niet op verwarmde oppervlakken worden 
geplaatst en moeten op een afstand van 25 cm tot het volgende 
verwarmingsveld worden geplaatst.

Het volgende wordt niet aangevolen:
•  Achter de gordijnen
••  Bij ongecontroleerde tocht
•  In gebieden met direct zonlicht

2.5   Afstemming architect/planner/vakspecialist
   met opdrachtgever

•  Open ruimte voor bijzonder ingebouwd binnen de grenzen van,
  koelinstallaties, schermen, ladingsplanken etc.

•   Planning voor behandeling te bedekken muren zoals: isolering,
  subconstructie, kabeldoorvoeringen. 
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Centrale verwarmingscircuitverdeler met 
actuatoren en elementvermogen
Kamerthermostaat - Radio, draadloos / of met 
bedrading 230 V (24 V)

Kamerthermostaat - Radio, draadloos / of met bedrading 230 V (24 V)

Wandverwarmingselementen W

Wandverwarmingselementen OptiWand

Verbindingsleidingen in de vloer of wand

Verbindingsleidingen in de vloer of wand
Individuele element ontluchter
Kogelkraan

Voor positie 5 en 6 moet er een inspectiedeksel worden verstrekt

Centrale verwarmingscircuitverdeler met actuatoren en elementvermogen
Aantal OptiWand wandelementen  = 6 

4 stuks wandelement W bij verwarmingsmedium oververhitting 5 tot 15 K

Aantal wandelementen W met aansluitkabels - metalencomposietbuis Da/Di 16/12 mm (122 Ltr/h 0,3m/s)

5 stuks wandelement W bij verwarmingsmedium oververhitting 20 K

6 stuks wandelement W bij verwarmingsmedium oververhitting 25 K

3.1   Variant A - met centrale verwarmingscircuitverdeler en afzonderlijke velden

3.2   Variant B - met aansluitleiding met Tichelmannsysteem

3. Bestekinformatie hydraulische verbinding



Dit betekent dat bij een verwarmingsmediumtemperatuur van 
25K met de OptiWand verwarmingselement een warmteafgifte 
van ca. 153 W/m²  in de ruimte wordt bereikt.

De warmtestroom door de buitenmuur is ca. 20 W/m² met een 
k-waarde van de buitenmuur van 0,35 W/m²K.

Voorbeeldberekening:
Temperatuur verwarmingsmedium

./. Kamertemperatuur
Temperatuur van het 
verwarmingsmedium

Berekening temperatuur van het verwarmingsmedium
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4.1   Vermogensdiagram

4. Vermogensgegevens
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In de donker gemarkeerde vlakken, bedraagt de stroomsnelheid 
0,3 m/s

Opmerking

Voor serieschakeling worden de volgende punten 
samengevoegd van de afzonderlijke modules. De 
verbindingslijnen dienen gedimensoineerd te worden.

Het debiet dient wegens geluidsgerelateerde redenen 
de 0,3 m/s niet te overschrijden.

Warmteafgifte in W bij 
verwarmingsmedium
oververhitting

1 stuk(s) 2 stuk(s) 3 stuk(s) 4 stuk(s)5 stuk(s) 6 stuk(s)

Wandelement type W-serie aansluiting

Enkelwandig element type W
Verwarmingsmedium
over temp. (K)

Massastroom kg / u bij ∆t 5 K
Massastroom kg / u bij ∆t 10 K
Massastroom kg / u bij ∆t 15 K

Massastroom kg / u bij ∆t 6 K
Massastroom kg / u bij ∆t 10 K

Massastroom kg / u bij ∆t 6 K
Massastroom kg / u bij ∆t 10 K
Massastroom kg / u bij ∆t 15 K

Massastroom kg / u bij ∆t 6 K
Massastroom kg / u bij ∆t 10 K

Massastroom kg / u bij ∆t 6 K
Massastroom kg / u bij ∆t 10 K
Massastroom kg / u bij ∆t 15 K

Massastroom kg / u bij ∆t 15 K

Massastroom kg / u bij ∆t 15 K

Middelste oppervlakte
temp. (℃)

Warmtestroomdichtheid
(W / element)

Warmtestroomdichtheid
(W / element)

Bij ∆t 6 K Bij ∆t 10 K Bij ∆t 15 K

Massastroom*in kg / uur Massastroom*in kg / uurMassastroom*in kg / uur

* bij < 40 kg / h     -- R = 0,21 mbar / m

Technische gegevens wandverwarmingsmodule type W met een actief verwarmingsoppervlak 
van 1,4 m²/module

4.2   Vermogenstabellen warmteafgifte en massastroom
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In deze tabel is een ruwe buisafmeting weergegeven afhankelijk van de stroomsnelheid en de gegeven volumestroom.

Di
str
ibu
tie
lijn
en
 in
 de
 ke
lde
r +
 st
ijg
lei
din
ge
n

Di
str
ibu
tie
lijn
en
 m
et 
iso
lat
ie 
in 
de
 de
kv
loe
r

Ve
rb
ind
ing
sli
jne
n

 w
an
de
lem
en
t

CoëfficiëntZeta- waarden symbool

Buisdiameter DA / Di in mmAanbeveling naar snelheid 
v in m/s

5. afmetingen van de buis
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= onderrand 

Afmeeting  H
+ Warmte-impact geluidsisolatie
+ Dekvloer
+ bovengrond

Bovenste dwarslatten: onderrand plafond = bovenste rand lattenwerk 

Verticale latten, kamerhoek
Verticale latten, wandoppervlak

Verticale latten in het midden van het paneel, wandoppervlak

Uitsparingen voor het aansluiten van kabels / stroomkabels

Onderste dwarslatten: onbewerkt plafond

Zonder isolatieLegenda

Dikte van de lat voor warmte-isolatie ( B X H, mm)

Afgewerkte vloer

Maat in mm

KamerhoekKamerhoek
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6.1   Subcontructie houten latten op massieve muren

6. Montage-informatie - subconstructie en plaatsing
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Opmerking: bij installatie van de OptiWand wandverwarmingselement met isolatie wordt het 
warmteverlies door de muur vermindert. Op een binnenmuur zorgt dit ervoor dat de 
warmteafgifte slechts aan één ruimte kan worden toegewezen en optimaal geregeld kan 
worden.

De installtie op binnenmuren zonder isolatie moeten de ruimtes op dezelfde manier worden 
gebruikt.

Isolatie volgens voorschrift Isolatie volgens voorschrift

OptiWand type W, kamerhoog
Verzamelbuis, aanvoer en retour
Massieve wand met houten latten als 
onderconstructie (voor details zie pagina 10)

Dekking, latdikte in isolatiedikte
+ 2,5 cm voor (eenzijdige opdracht)
+ 5,0 cm (tweezijdige opdracht)
OptiWand type W, kamerhoog

Verzamelbuis, aanvoer en retour

Houten of metalen studframes, geïsoleerd Massieve buitenmuur, geïsoleerd



EPS-DEO-WLG 040
EPS-DEO-WLG 035
EPS-DEO-WLG 025
Min. wol WLG 040

Sterkte in mm
Materiaal

BodemRuimte voor leidingen / kabels

Aanvoer verwarming
Retour verwarming
Ontluchting
Afsluitventiel
Aansluiting op het verwarmingssysteem

Balken

Latten

OptiWandelement type W

Balken

Latten

Isolatie
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Opmerking voor dakuitbreidingen met wand-/plafondverwarming

1. Het dakmembraan en dampscherm dient 
aangebracht te worden volgens het dakontwerp.

2. Thermische isolatie moet worden bepaald op basis 
van de vereiste isolatiewaarde en balkhoogte.

6.2   Horizontale installatie van het element
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1.   Wandelement W en compensatiemodule WA zijn de 
   kamerhoogtes lager dan 2600 mm op het onderste gedeelte
   van het gebied zonder buisregistratie in te korten tot de 
   juiste afmeting (vanaf de afgewerkte vloer) van de 
   kamerhoogte. 
2.   De gipsplaat aan de achterkant tot 235 mm van bovenaf 
      gesneden, zonder de voorste deklaag van de giplaat door te  
   snijden. Het onderste deell (M) kan dan naar voren worden 
   gevouwen - met plakstrips stevig vasthouden - en maakt het 
   mogelijk om de aansluitkabels, elementaansluitingen en het 
   leggen van kabels gemakkelijk om probreemloos te installeren.
3.   Nadat er een dichtsheidscontrole van de leidingaansluiting is 
   uitgevoerd, dient het installeren van het onderste gedeelte met 
      een  aansluitende schoefverbinding te worden verricht om een
   gladde wand te vormen.

1.   Het eerste wandelement in de buitenruimte (rechts/links) met 
   voeglijm en gelijk met het plafond monteren. 
2.   Sluit het tweede wandelement aan op de reeds geïnstalleerde
   (eerste) element en schroef deze op de latten. 
3.   Monteer de daaropvolgende modules op dezelfde wijze als 
   het tweede wandelement. 
4. 4.   Vrije ruimtes die niet bezet zijn door wandmodules W zijn 
   beschikbaar met compensatiemodules WA op dezelfde wijze.
5.   Het verbinden van leidingen en elementaansluitingen met  
   de geschikte accessoires: leggen en uitvoeren.
6.   Spoelen, vullen en ontluchten van het buiselement. 
7.   Voer een controle uit met het afdichtingsprotocol.
8.   Vullen en verwerken van wandvlakken (afronding), hierbij de
      geldende verwerkingsrichtlijnen van de gipsplaatfabrikant 
   naleven. 

Montage volgorde:Bevestigingpunten voor OptiWand element W en het
bijpassende element WA

6.3   Module montage op houten latten
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AFWERKING MET STRUCTURELE GIPS
TOT MAX. 4 MM DIKTE

•  De verbindingen moeten worden versterkt met glasweefsel.
•  Kunststof- en mineraalpleisters moeten door de fabrikant
  worden goedgekeurd voor gebruik op GK-panelen.

EINDVERSIE MET MUURPANELEN  of TEGELS:
••  Wandpanelen / tegels niet van water voorzien.
•  Watervrije tegellijmen - Cementpoeder - lijm geplastificeerd,
  gebruik flexibele lijm. 
•  Tegellijm moet zijn opgedroogd voor het voegen.
•  Gebruik flexibele voegmortel voor het voegen.  
•  De montagevoorschriften van de lijmfabrikant moeten in acht
  worden genomen. 
••  Begin pas met leggen van tegels in de dunbedmethode 
  totdat de restvochtigheid van de GK-platen 1,3% is.  

Opmerking: gebieden die aan water worden blootgesteld 
(douches/badkuipen) zijn beschikbaar met extra vloeibare directe 
folies indien nodig, of met afdichtende lijmsystemen volgens de 
instructies van de fabrikant en moeten worden gedroogd voordat 
ze verder worden verwerkt. 

EISEN:
1.   Alle gemonteerde wandelementen moet vrij zijn van: gips 
   voor verdere verwerking, mortelresten, stof en dienen
   gelijkmatig droog te zijn. 
2.   Oppervlakken, stootvoegen en verzonken schroefgaten
   worden opgevuld, gladgestreken, geschuurd en gelijkmatig
      gedroogd.
3.   Fijnere vulling kan alleen worden toegepast nadat alle 
   oppervlakken in de kamer droog zijn (modules, natte 
   pleisteroppervlakken, dekvloer). 

EINDVERSIE MET BEHANG:
•  De verlijming kan worden gedaan met in de handel 
  verkrijgbare behangplaksel.
••  Primer vereist als de behangfabrikant dit vereist voor 
  GK-panelen.
•  Breng dik behang aan met waterarme pasta.
•  Alle soorten behangpapier is geschikt, behalve vinylbehang.

EINDVERSIE MET OPPERVLAKTECOATINGS:
•  Coatings met dispositie-, latex- en lakverf zijn geschikt.
•  Kalk- of silicaatverven (minerale coatings) dienen door de 
    fabrikant worden goedgekeurd voor het gebruiken op de 
  GK-panelen. 

De afwerking dient worden uitgevoerd volgens de instructies
van de fabrikant. 

7. Informatie over de opvolging



Gipsplaat 12,5 mm
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Ruimte voor hoogte-
verstelling, 
gedeeltelijke
aansluiting op het 
verwarmingscircuit, 
aansluiting op aansluiting op 
verzamelleidingen of 
voor stopcontacten

PE-Xc 
Verwarmingsbuis
16 x 2 mm

Achterkant
600 mm

Innovatieve technologie, sneller, beter en efficiënter
Optiwand - Verwarmingselement
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De geplaatste buizen en lamellen dienen te worden beschermd 
voor schade door boorwerkzaamheden. 

Bevestigingselementen voor individuele lasten tot 30 kg kunnen 
worden bevestigd aan één element met drie bevestigingspunten
voor een gelijkmatige verdeling van de belasting. Max. 10 kg per 
bevestigingspunt.

VVoor het bevestigen van de GK-panelen dienen de instructies 
van de fabrikant in acht te worden genomen.

Wandophangingen met belasting

Voor het inslaan van spijkers of het boren van gaten zijn de 
watervoerende leidingen en warmteoverdracht lamellen met een 
thermische folie (in verwarmingsmodus) met een betrouwbaar 
werkende metaaldetector te lokaliseren. 

8. Informatie over de wanddecoratie
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Uw specialiseerde bedrijf:

OptiWand element W Type I
Voor alle huishoudelijke en commerciële ruimtes met een lage vochtbelasting
OptiWand element W Type II 
Voor vochtige ruimtes zoals badkamers
OptiWand borstwerkingelement B Type I
Voor alle huishoudelijke en commerciële ruimtes met een lage vochtbelasting
OptiWand borstwerkingelement B Type II
Voor vochtige ruimtes zoals badkamers

Beschrijving

Type B H M Wand 
oppervl. m2

Verwarming 
oppervl. m2

Verwarming
buislengte

Wandelement W

Wandelement W

Borstweringselement

Borstweringselement

9. Type-overzicht
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