
 

 

Ontwikkeld: speciaalkabel voor W-Installatie 
Maximaal-thermostaatsnoeren voor Grundfos- en Wilopompen 

Voor een fabrikant van vloerverwarmingsverdelers hebben we onlangs een maximaal-
thermostaatsnoer ontwikkeld. Met succes: de vloerverwarmingsverdelers van deze 
klant worden nu uitgerust met onze snoeren. 

De klant kwam met de vraag om de huidige, niet optimaal functionerende oplossing opnieuw te 
ontwerpen. Zo functioneerde de temperatuursensor niet altijd en paste de connector niet altijd 
goed op de connector van de bijbehorende pomp. 

Specificaties 
Het netsnoer is vervaardigd uit PVC met vol koperen geleiders (H05VV-F 3x0,75mm2) en voorzien 
van alle benodigde keurmerken voor gebruik binnen Europa. Daarnaast is het snoer in elke 
gewenste lengte verkrijgbaar (met een minimale lengte van 30 cm). 

Sensor 
We hebben gebruikgemaakt van een ‘zelfherstellende’ clixonsensor (open in ruststand).  
De clixonsensor beveiligt de pomp tegen oververhitting van de verdeler. 

De sensor heeft een stalen bovenzijde die middels een bi-metaaltje de temperatuur aan de 
oppervlakte meet. Dit oppervlak dient een 100% raakvlak te hebben. Er mag dus geen lucht 
tussen de sensor en het meetvlak zitten, omdat lucht als isolator fungeert. Wanneer er geen 
optimaal raakvlak is, zal de sensor –en dus ook het systeem – onjuist schakelen, met alle gevolgen 
van dien. Het is dus van groot belang dat de sensor niet lager dan het oppervlak ligt. 

Met onze productiemethode kunnen we een tolerantie garanderen van 0,0695~0,1695mm. De 
sensor sluit de spanningstoevoer af zodra er een temperatuur van >55°C wordt gemeten;  
bij < 37°C wordt de spanningstoevoer automatisch hersteld.   Verder is de sensor verwerkt in een 
spatwaterdichte behuizing en voorzien van trekontlasting aan beide zijden. Hierdoor kan de 
sensor op elke gewenste plek worden gemonteerd en een trekkracht van 20 kg weerstaan. 
Daarnaast hebben we in de behuizing een uitsparing gemaakt voor bevestiging met tie-wrap voor 
optimale fixatie. 

Connector 
Het netsnoer is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden 
voor een pompspecifieke connector. Ook kan het maximaal-thermostaatsnoer worden voorzien  
van een adereindhuls of een andere klantspecifieke oplossing. 

Voor meer informatie over dit maximaal-thermostaatstoer en andere klantspecifieke oplossingen  
kunt u contact met ons opnemen. 

  

 

 

Maximaal-thermostaatsnoer met connector voor Wilo-pomp 

2E Interconnection ontwikkelt, produceert en 

levert samen met haar zusterbedrijf 2E Cable 

Assembly standaard- en speciaalkabels voor 

diverse markten en toepassingen. 

Lees meer over ons op onze website     .  

www.2e-interconnection.nl  

Ons standaardkabelassortiment vindt u op 

onze webshop www.dekabelexpert.nl  

http://www.2e-interconnection.nl/index.php?option=com_content&id=38&view=category
http://www.2e-interconnection.nl/
http://www.dekabelexpert.nl/

