
ThermaSkirt gebruiksaanwijzing

Stap 1 – Teken de buitenste lijnen van de gehele kamer

Klik op ‘Start’ of ga naar ‘Bestand’ en klik vervolgens op ‘Nieuw’ of ‘Openen’ om het 
programma te starten. Door op ‘Start’ of op ‘Nieuw’ te klikken in het menu opent het 
programma in de ‘Nieuwe modus’, hier kunt u beginnen met het ontwerpen van uw 
kamer. Als u kiest voor de ‘Openen’ kunt u een bestaand ThermaSkirt designer-bestand 
(.TSD) openen. Laten we beginnen met een nieuw ontwerp.

De eerste stap is om de bouwnormen voor uw kamer te bepalen en de 
ontwerptemperatuur. De bouwnormen slaan op de isolatiewaarde van de kamer en/of 
woning. Deze zijn afhankelijk van het bouwjaar van de woning, en staan vermeld. Als u 
aanvullende isolatie heeft toegepast kunt u een gradatie beter kiezen.
Standaard staat ‘goed geisoleerd’ ingevuld. 
Indien u volledig op de hoogte bent van de isolatiewaarden, kunt u bij aangepaste 
instellingen deze waarden zelf invullen.

De ontwerptemperatuur is de gemiddeld koudste buitentemperatuur in uw omgeving. 
Deze staat standaard op -7 graden. Indien u bijvoorbeeld beschut in de binnenstad 
woont kunt u kiezen voor -3. Indien u geheel vrijstaand woont kiest u voor -10.



Nadat u de bouwnormen en ontwerptemperatuur hebt ingevoerd, kiest u de locatie van 
de kamer. Ligt de kamer op de begane grond of op de eerste verdieping, dit is belangrijk 
voor het instellen van de juiste isolatiewaarden of ‘U waarden’ voor de kamer. Deze 
zorgen voor de juiste warmteverlies berekening. Het programma is standaard ingesteld 
op de begane grond.



Als u eenmal klaar bent, ziet u het volgende scherm voor u. Begin door met de linker 
muisknop te klikken op de plek waar u de eerste hoek van de kamer wilt plaatsen.
Let op dat u met de richting van de klok mee tekent. 

Als u de muis beweegt, ziet u dat de muur zich uitbreidt.

Breidt de muur uit naar de gewenste lengte (het hoeft niet precies te zijn, zoals u zult 
zien in een ogenblik)



Klik vervolgens weer op de linker muisknop om het eindpunt van de muur te bepalen. U 
krijgt dan een scherm te zien, waar u de lengte van de muur precies kunt ingeven (naar 
de dichtstbijzijnde mm). U kunt ook de hoogte en de aard van de muur aangeven (deze 
worden gebruikt in de berekening van de warmte die de kamer nodig heeft).
Een buitenmuur grenst aan buiten, een binnenmuur aan een andere ruimte in uw huis.
Na het invoeren van de juiste gegevens drukt op ‘OK’, indien u de muur ongedaan wilt 
maken drukt u op ‘Annuleren’.

Herhaal dit proces voor de andere muren:

De laatste muur moet weer terugkeren naar de hoek van de eerste muur om de kamer af 
te ronden. (Er is een snelle methode om dit te doen. Klik op de rechter muisknop en de 
laatste muur zal automatisch worden voltooid).



U ziet nu uw kamer met eenvoudige schets klaar voor de volgende fase.

Indien u niet tevreden bent met de muur, kunt u op ieder moment na het voltooien van 
de muur en het instellen van de lengte de muur weghalen. U kunt het annuleren of 
teruggaan naar de vorige stap. Druk op ‘Ctrl + Z’ of klik op ‘Ongedaan maken’ bij het 
menu ‘Bestand’ hierboven. Dit brengt u terug naar het einde van uw vorige wand.



Stap 2 – Teken ramen en deuren

De volgende stap is om deuren, openingen, ramen, etc toe te voegen aan de kamer. U 
kunt dit doen in elke volgorde die u wilt, en u kunt toevoegen en verwijderen op een 
zeer flexibele manier.

Om bijvoorbeeld een deur toe te voegen, klikt u op de "Deur" knop op de werkbalk aan 
de bovenkant en verplaats u de muis naar de muur waar u deze wilt plaatsen.

Als u met de muis op en neer beweegt ziet u op de muur een ‘startpositie’ in de linker 
bovenhoek. Hieruit blijkt hoe ver de deur zit binnen de wand. Klik met de muis om de 
deur vast te zetten (nogmaals, het hoeft niet precies te zijn, zoals u zult zien in een 
moment).

U ziet een venster met 
details van de deur als 
volgt:



U kunt de breedte, hoogte en startpositie van de deur preciseren naar de 
dichtstbijzijnde mm. De breedte is erg belangrijk en moet worden gemeten vanaf de 
buitenzijde van het deurkozijn, zoals hierboven afgebeeld. De hoogte is minder 
belangrijk en wordt alleen gebruikt in de warmte berekeningen voor de kamer.

Indien u met leidingen voorbij de deur moet gaan, kunt u nu kiezen om dit via de vloer 
te doen door de drempel kit te kiezen. Hiermee worden direct alle benodigde 
materialen berekend. Indien via de vloer niet mogelijk is kunt u ook kiezen om via de 
deurpost te gaan. Dit wordt als een opbouwset voor de deurpost geleverd.
Buismaat is standaard 15 mm.

Wanneer u de juiste gegevens heeft ingevoerd, drukt u op ‘OK’. Als u de deur ongedaan 
wilt maken, druk dan op ‘Annuleren’.

U zou dan iets soortgelijks als op de afbeelding moeten zien:

(De manier van het openen van de deur is alleen voor illustratieve doeleinden)

Als u besluit dat u de details van de deur moet veranderen (of verwijderen) klikt u 
gewoon nogmaals op de deur.

Herhaal dit proces voor alle andere deuren, ramen en openingen.

Enkele punten waar u op moet letten:
- Zorg ervoor dat de ramen en deuren elkaar niet overlappen. Indien u een raam boven 

de deur heeft, beschouw dit als een gecombineerde deur.
- Als u een raam heeft waarvan de plint ontbreekt (dat wil zeggen dat het raam 

doorloopt tot aan de grond), beschouw deze dan ook als deur.
- Als u de positie van de opening niet nauwkeurig kunt positioneren, zet het dan zo dicht 

mogelijk erbij en gebruik het details scherm om te voltooien.
- Als de opening te groot is voor de muur, dan zal het indien mogelijk worden afgekapt, 

of u krijgt een melding dat de opening niet kan worden geplaatst op de des 
betreffende locatie.



Stap 3 - Het intekenen van de plintverwarming

U heeft misschien opgemerkt dat de plint tot nu toe is aangetoond in het zwart.

Kies als eerste het door u gewenste profiel bij ‘profiel kiezen’. U kunt de beschikbare 
modellen op de website bekijken ne eigenschappen vergelijken.

Om de plint te activeren, moet u eerst een ‘aanvoer en retour’ punt plaatsen. Dit is de 
aansluiting van de plintverwarming op uw centrale verwarming en is naar keus te 
voorzien van een thermostaat. In de woonkamer is geen thermostaat nodig heeft, hier 
regelt de thermostaat van de ketel de temperatuur. Hier. In andere ruimtes is dit wel 
aan te raden, zodat u de temperatuur kunt regelen. Zorg ervoor dat de thermostaat in 
de plintverwarming te bereiken is.

Om de ‘aanvoer en retour’ te plaatsen, klikt op ‘aanvoer en retour’ op de werkbalk en 
beweegt u de muis naar de muur waar de ‘aanvoer en retour’ moet worden geplaatst. 
Als bij de ramen en deuren kunt u de geschatte locatie toevoegen. De ‘startpositie’ is 
wederom in de linkerbovenhoek.



Gebruik de linker muisknop om de ‘aanvoer & retour’ op zijn plek te zetten, vervolgens 
krijgt u het volgende scherm met details te zien:
 

Kies of u een thermostaat wilt, de stoomrichting (links, beide of rechts) en verfijn de 
uitgangspositie. Wanneer u de juiste gegevens heeft ingevoerd, drukt u op ‘OK’. Als u de 
actie ongedaan wilt maken, drukt u op ‘Annuleren’.



De software zal automatisch een verbinding maken tussen de aangrenzende plinten.

Als u een boog / deur / opening wilt overbruggen, en heeft dit niet eerder al 
aangegeven, kunt u dat ook nu doen. Druk op de linker muisknop om de details weer 
tegeven en sleceteer dan ‘Ja; voor een drempelkit.

De drempelkit is aangegeven met een gestippelde rode lijn. Ook hier kunt u een set 
kiezen voor op de deurposten. Na het activeren wordt de plint direct rondom de kamer 
doorgetrokken. 



Geschatte warmte-indicator

In het midden van de kamer ziet u een ‘geschatte warmte-indicator’. De meter moet 
zich uit het gele gebied bevinden, zodat u voldoende warmte heeft om de kamer op een 
comfortabel niveau te houden op een koude dag. Hoe meer naar het groene gebied, hoe 
eenvoudiger en zuiniger u het klimaat kunt bereiken. Houd er rekening mee dat de 
warmte berekeningen zijn gebaseerd op een aantal aannames. Deze worden toegelicht 
in ‘Help > Warmteberekeningen’ op de menubalk bovenaan in het programma. De 
indicator geeft u geen garantie van de werkelijke warmte ervaring in de kamer.

U kunt de aannames achter de berekeningen veranderen. Dit kunt u doen door het 
selecteren van een ander ‘kamertype’ in de werkbalk aan de bovenkant van het 
programma. Het programma staat standaard ingesteld op ‘woonkamer’, maar er zijn 
meerdere voorkomende kamertypes waar u een keuze uit kunt maken. Als uw type 
kamer niet in de lijst staat, selecteer dan een kamer die zo goed mogelijk overeen 
komt. 

U kunt de meter op elk gewenst moment uitschakelen bij ‘Opties’ in de werkbalk aan de 
bovenkant van het programma.

U kunt de meter op elk gewenst moment ook weer inschakelen in het menu "Opties".

Enkele punten waar u op moet letten:
- Het is niet mogelijk om zeer korte lengtes van de plint (minder dan 75mm) met elkaar 

te verbinden
- Drempelkits zijn beperkt tot 4m
- Aanvoer en afvoer binnen 75mm van het begin of het einde van een plint, zal worden 

verplaatst naar het begin of het einde van de plint



Stap 4 – Toevoegen aan de winkelwagen

Wanneer u uw kamer heeft voltooid, kunt u deze opslaan door het selecteren van 
Bestand > Opslaan op de menubalk. 

U kunt nu uw producten toevoegen aan de winkelwagen door te klikken op ‘Plaats in 
materiaallijst’.

Wanneer u op de knop klikt, heeft u twee keuzes. U kunt ervoor kiezen om alleen een 
materiaaloverzicht met prijzen te zien. Met deze lijst kunt u een bestelling plaatsen.
U kunt ook kiezen om uw ontwerp op de server op te slaan voor later gebruik. Op deze 
manier kunt u ook advies vragen over uw ontwerp en kan onze specialist met u 
meekijken. U dient dan wel uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

In onderstaand scherm dient u nog enkele keuzes te maken om uw materiaallijst te 
bekijken.



Kies de kleur van het door u gekozen plintprofiel. en kies een optie voor de lege muren 
waar geen verwarmde plint komt. U kunt kiezen om geen plint te plaatsen, een gelijk 
uitziend model in mdf. Deze is in een grondverf en dient zelf te worden afgeschilderd.
U kunt ook kiezen om dezelfde plint als de verwarmde te plaatsen. U ontvangt dan alle 
benodigde materialen, maar behoeft deze niet op het verwarmingssysteem aan te 
sluiten. 

Na de melding ‘succesvol toegevoegd aan mandje’ kunt u via ‘bekijk uw materiaallijst’ 
de lijst op het scherm krijgen. U kunt deze printen en bestellen op de doorvoor 
geschikte adressen.


