Technische Specificaties
SpeeTrace

Product omschrijving.
SpeeTrace

Warmte detectiesticker waarmee (warme) SpeeTube
verwarmingsbuis in de muur en plafond kan worden
getraceerd. Plak de SpeeTrace sticker op de plek waar je
buizen wilt detecteren. Laat warm water door de
verwarmingsbuizen lopen. De sticker verkleurt groen op de
plek waar de leiding loopt. Hier niet boren.

SpeeTrace

Materiaal
Lengte x breedte
Detectievlak
Detectie temperatuur
Kleur < 28 °C
Kleur > 28 °C

Eenvoudig buis traceren in wand of plafond
Boor op de juiste plek

Sticker met warmtefolie
30x4cm
24,5x4cm
28°C
Zwart
Groen

Handleiding

SpeeTrace is het handige hulpmiddel om de leidingen van je wand- of plafondverwarming te traceren. De praktijk: je
wilt een gat boren maar waar lopen de buizen van het verwarmingssysteem? Hoe kun je boren zonder de SpeeTube
verwarmingsbuis te raken? Met de SpeeTrace van WARP Systems. Dit is een speciaal ontwikkelde warmtefolie die vanaf
28°C van kleur verandert.

Stappenplan
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Plak de SpeeTrace sticker op de koude plaats waar je iets wilt ophangen of de verwarmingsbuizen zoekt.
Zorg vervolgens dat er warm water door de verwarmingsbuizen stroomt.
Zet de kamerthermostaat hoger zodat er warmtevraag ontstaat.
Zet indien noodzakelijk de thermostaatkop van de watertemperatuur op de verdeler hoger.
Zodra de locatie waar de leiding loopt boven de 28°C komt, verkleurt de sticker*.
De sticker kleurt groen op de plekken waar de leidingen van je systeem zich bevinden en blijft zwart op de
overige plekken**.
7. Op de gedetecteerde groene plaatsen niet boren.

Let op

* Indien de sticker niet verkleurt kan het zijn dat er geen warm water door de verwarmingsbuizen stroomt.
Verzeker je ervan voordat je gaat boren dat dit wel zo is.
** Indien de SpeeTrace geheel groen kleurt is de ondergrond geheel warmer dan 28°C. De verwarmingsbuizen
kunnen niet worden getraceerd. Laat de locatie afkoelen tot de sticker zwart kleurt en volg opnieuw
bovenstaande stappen 2 t/m 7.
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