
D o m o C l i c k ®

C o n n e c t o r  z e l f l i m i t e r e n d e  v e r w a r m i n g s k a b e l

Met de DomoClick® connectoren kunnen zelflimiterende verwarmingskabels super snel met elkaar, of met een 
voedingskabel worden verbonden. Ideaal als men op montagetijd wil besparen en een verwarmingskabel snel wil 
verlengen of aansluiten.

Makkelijk
De DomoClick® is een connector waarmee  snel een verbinding kan worden gemaakt tussen één of meerdere 
zelflimiterende verwarmingskabels en/of aansluitkabel. Benodigd gereedschap is alleen een mes, om de buiten-
mantel te strippen. Het principe is dat via een hefboom twee metalen messen door de isolatie, tegen de stroom-
voerende aders wordt gedrukt. De messen zijn verbonden met de voedingsspanningaansluiting. 

Gegarandeerd
De connectie is goed zichtbaar en de messen in de connector zorgen voor een gegarandeerde goede connectie.

Snel
Het duurt maar een paar minuten om een goede connectie te maken:
• Steek de verwarmingskabel in de metalen conus en strip de kabel op de lengte van de conus en klap de 
   aardraad om de conus.
• Steek de kabel in de DomoClick® en duw de hendel naar beneden en sluit de deksel.
• Werk het einde van de kabel af met de eindafwerkset.
• Bevestig de DomoClick® met de bundelbandjes voor buismontage of gebruik de RVS bevestigingsbeugels voor 
   wandmontage.
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DomoClick®- DHB-100, aansluitset 1 verwarmingskabel en voeding

Technische specificatie en montage

Aansluitset voor één zelflimiterende verwarmingskabel en één elektrische voedingskabel
DomoClick® aansluitset voor de verbinding tussen de zelflimiterende verwarmingskabel en de voedingskabel. 
Deze set bestaat uit een polyamide doos en deksel, verwarmingskabelconnector, elektrische aansluiting inclusief 
kabelwartel PG16, één eindafwerkset en uitsparingen voor montage met de bijgeleverde bundelbandjes of met de 
bijgeleverde wandbeugels.

Makkelijk
De DomoClick® is een connector waarmee  snel een verbinding kan worden gemaakt tussen één of meerdere 
zelflimiterende verwarmingskabels en/of aansluitkabel. Benodigd gereedschap is alleen een mes, om de buiten-
mantel te strippen. Het principe is dat via een hefboom twee metalen messen door de isolatie, tegen de stroom-
voerende aders wordt gedrukt. De messen zijn verbonden met de voedingsspanningaansluiting. 

Gegarandeerd
De connectie is goed zichtbaar en de messen in de connector zorgen voor een gegarandeerde goede connectie.

Snel
Het duurt maar een paar minuten om een goede connectie te maken:
• Steek de verwarmingskabel in de metalen conus en strip de kabel op de lengte van de conus en klap de 
   aardraad om de conus.
• Steek de kabel in de DomoClick® en duw de hendel naar beneden en sluit de deksel.
• Werk het einde van de kabel af met de eindafwerkset.
• Bevestig de DomoClick® met de bundelbandjes voor buismontage of gebruik de RVS bevestigingsbeugels voor 
   wandmontage.

Installatievoorschriften
Men mag alleen spanningsloos een aansluiting met de DomoClick® maken. De DomoClick® verbindingstech-
nieken zijn goedgekeurd indien men gebruik maakt van de zelflimiterende verwarmingskabel van Enon. Alleen 
indien de buistemperatuur lager is dan +65°C kan de DomoClick® met de bijgeleverde bundelbandjes op de 
buis worden bevestigd. Anders kan men de bijgeleverde RVS wandbeugels gebruiken. De voedingskabel wordt 
rechtstreeks aangesloten op de DomoClick®. Bij buitentoepassing mag de DomoClick® niet nat worden en dient 
daarom te worden afgeschermd. Plak een sticker met “Waarschuwing elektrische tracing” bij de DomoClick®.



DomoClick®- DHB-101, aansluitset 2 verwarmingskabels

Technische specificatie en montage

Aansluitset voor twee zelflimiterende verwarmingskabels
DomoClick® aansluitset voor de verbinding tussen twee zelflimiterende verwarmingskabels. Deze set bestaat uit 
een polyamide doos en deksels,  twee stuks verwarmingskabelconnector, één eindafwerkset,  uitsparingen voor 
montage met bijgeleverde bundelbandjes of met de bijgeleverde wandbeugels.

Makkelijk
De DomoClick® is een connector waarmee  snel een verbinding kan worden gemaakt tussen één of meerdere 
zelflimiterende verwarmingskabels en/of aansluitkabel. Benodigd gereedschap is alleen een mes, om de buiten-
mantel te strippen. Het principe is dat via een hefboom twee metalen messen door de isolatie, tegen de stroom-
voerende aders wordt gedrukt. De messen zijn verbonden met de voedingsspanningaansluiting. 

Gegarandeerd
De connectie is goed zichtbaar en de messen in de connector zorgen voor een gegarandeerde goede connectie.

Snel
Het duurt maar een paar minuten om een goede connectie te maken:
• Steek de verwarmingskabel in de metalen conus en strip de kabel op de lengte van de conus en klap de 
   aardraad om de conus.
• Steek de kabel in de DomoClick® en duw de hendel naar beneden en sluit de deksel.
• Werk het einde van de kabel af met de eindafwerkset.
• Bevestig de DomoClick® met de bundelbandjes voor buismontage of gebruik de RVS bevestigingsbeugels voor 
   wandmontage.

Installatievoorschriften
Men mag alleen spanningsloos een aansluiting met de DomoClick® maken. De DomoClick® verbindingstech-
nieken zijn goedgekeurd indien men gebruik maakt van de zelflimiterende verwarmingskabel van Enon. Alleen 
indien de buistemperatuur lager is dan +65°C kan de DomoClick® met de bijgeleverde bundelbandjes op de 
buis worden bevestigd. Anders kan men de bijgeleverde RVS wandbeugels gebruiken. De voedingskabel wordt 
rechtstreeks aangesloten op de DomoClick®. Bij buitentoepassing mag de DomoClick® niet nat worden en dient 
daarom te worden afgeschermd. Plak een sticker met “Waarschuwing elektrische tracing” bij de DomoClick®.



DomoClick®- DHB-102, aansluitset 2 verwarmingskabels en voeding

Technische specificatie en montage

Aansluitset voor twee zelflimiterende verwarmingskabels en één elektrische voedingskabel
DomoClick® aansluitset voor de verbinding tussen twee zelflimiterende verwarmingskabels en één voedingska-
bel. Deze set bestaat uit een polyamide doos en deksels, twee stuks verwarmingskabelconnector, elektrische 
aansluiting inclusief kabelwartel PG16, één eindafwerkset, uitsparingen voor montage met bijgeleverde bundel-
bandjes of met de bijgeleverde wandbeugels.

Makkelijk
De DomoClick® is een connector waarmee  snel een verbinding kan worden gemaakt tussen één of meerdere 
zelflimiterende verwarmingskabels en/of aansluitkabel. Benodigd gereedschap is alleen een mes, om de buiten-
mantel te strippen. Het principe is dat via een hefboom twee metalen messen door de isolatie, tegen de stroom-
voerende aders wordt gedrukt. De messen zijn verbonden met de voedingsspanningaansluiting. 

Gegarandeerd
De connectie is goed zichtbaar en de messen in de connector zorgen voor een gegarandeerde goede connectie.

Snel
Het duurt maar een paar minuten om een goede connectie te maken:
• Steek de verwarmingskabel in de metalen conus en strip de kabel op de lengte van de conus en klap de 
   aardraad om de conus.
• Steek de kabel in de DomoClick® en duw de hendel naar beneden en sluit de deksel.
• Werk het einde van de kabel af met de eindafwerkset.
• Bevestig de DomoClick® met de bundelbandjes voor buismontage of gebruik de RVS bevestigingsbeugels voor 
   wandmontage.

Installatievoorschriften
Men mag alleen spanningsloos een aansluiting met de DomoClick® maken. De DomoClick® verbindingstech-
nieken zijn goedgekeurd indien men gebruik maakt van de zelflimiterende verwarmingskabel van Enon. Alleen 
indien de buistemperatuur lager is dan +65°C kan de DomoClick® met de bijgeleverde bundelbandjes op de 
buis worden bevestigd. Anders kan men de bijgeleverde RVS wandbeugels gebruiken. De voedingskabel wordt 
rechtstreeks aangesloten op de DomoClick®. Bij buitentoepassing mag de DomoClick® niet nat worden en dient 
daarom te worden afgeschermd. Plak een sticker met “Waarschuwing elektrische tracing” bij de DomoClick®.



DomoClick®- DHB-103, aansluitset 3 verwarmingskabels

Technische specificatie en montage

Aansluitset voor drie zelflimiterende verwarmingskabels
DomoClick® aansluitset voor de verbinding tussen drie zelflimiterende verwarmingskabels. Deze set bestaat uit 
een polyamide doos en deksels, drie stuks verwarmingskabelconnector, één eindafwerkset, uitsparingen voor 
montage met bijgeleverde bundelbandjes of met de bijgeleverde wandbeugels.

Makkelijk
De DomoClick® is een connector waarmee  snel een verbinding kan worden gemaakt tussen één of meerdere 
zelflimiterende verwarmingskabels en/of aansluitkabel. Benodigd gereedschap is alleen een mes, om de buiten-
mantel te strippen. Het principe is dat via een hefboom twee metalen messen door de isolatie, tegen de stroom-
voerende aders wordt gedrukt. De messen zijn verbonden met de voedingsspanningaansluiting. 

Gegarandeerd
De connectie is goed zichtbaar en de messen in de connector zorgen voor een gegarandeerde goede connectie.

Snel
Het duurt maar een paar minuten om een goede connectie te maken:
• Steek de verwarmingskabel in de metalen conus en strip de kabel op de lengte van de conus en klap de 
   aardraad om de conus.
• Steek de kabel in de DomoClick® en duw de hendel naar beneden en sluit de deksel.
• Werk het einde van de kabel af met de eindafwerkset.
• Bevestig de DomoClick® met de bundelbandjes voor buismontage of gebruik de RVS bevestigingsbeugels voor 
   wandmontage.

Installatievoorschriften
Men mag alleen spanningsloos een aansluiting met de DomoClick® maken. De DomoClick® verbindingstech-
nieken zijn goedgekeurd indien men gebruik maakt van de zelflimiterende verwarmingskabel van Enon. Alleen 
indien de buistemperatuur lager is dan +65°C kan de DomoClick® met de bijgeleverde bundelbandjes op de 
buis worden bevestigd. Anders kan men de bijgeleverde RVS wandbeugels gebruiken. De voedingskabel wordt 
rechtstreeks aangesloten op de DomoClick®. Bij buitentoepassing mag de DomoClick® niet nat worden en dient 
daarom te worden afgeschermd. Plak een sticker met “Waarschuwing elektrische tracing” bij de DomoClick®.



DomoClick®- DHB-104, aansluitset 3 verwarmingskabels en voeding

Technische specificatie en montage

Aansluitset voor drie zelflimiterende verwarmingskabels en één elektrische voedingskabel
DomoClick® aansluitset voor de verbinding tussen drie zelflimiterende verwarmingskabels en één voedingskabel. 
Deze set bestaat uit een polyamide doos en deksels, drie stuks verwarmingskabelconnector, elektrische aanslui-
ting inclusief kabelwartel PG16, één eindafwerkset, uitsparingen voor montage met bijgeleverde bundelbandjes of 
met de bijgeleverde wandbeugels.

Makkelijk
De DomoClick® is een connector waarmee  snel een verbinding kan worden gemaakt tussen één of meerdere 
zelflimiterende verwarmingskabels en/of aansluitkabel. Benodigd gereedschap is alleen een mes, om de buiten-
mantel te strippen. Het principe is dat via een hefboom twee metalen messen door de isolatie, tegen de stroom-
voerende aders wordt gedrukt. De messen zijn verbonden met de voedingsspanningaansluiting. 

Gegarandeerd
De connectie is goed zichtbaar en de messen in de connector zorgen voor een gegarandeerde goede connectie.

Snel
Het duurt maar een paar minuten om een goede connectie te maken:
• Steek de verwarmingskabel in de metalen conus en strip de kabel op de lengte van de conus en klap de 
   aardraad om de conus.
• Steek de kabel in de DomoClick® en duw de hendel naar beneden en sluit de deksel.
• Werk het einde van de kabel af met de eindafwerkset.
• Bevestig de DomoClick® met de bundelbandjes voor buismontage of gebruik de RVS bevestigingsbeugels voor 
   wandmontage.

Installatievoorschriften
Men mag alleen spanningsloos een aansluiting met de DomoClick® maken. De DomoClick® verbindingstech-
nieken zijn goedgekeurd indien men gebruik maakt van de zelflimiterende verwarmingskabel van Enon. Alleen 
indien de buistemperatuur lager is dan +65°C kan de DomoClick® met de bijgeleverde bundelbandjes op de 
buis worden bevestigd. Anders kan men de bijgeleverde RVS wandbeugels gebruiken. De voedingskabel wordt 
rechtstreeks aangesloten op de DomoClick®. Bij buitentoepassing mag de DomoClick® niet nat worden en dient 
daarom te worden afgeschermd. Plak een sticker met “Waarschuwing elektrische tracing” bij de DomoClick®.



DomoClick®- DHB-105, aansluitset 3 verwarmingskabels twee lagen

Technische specificatie en montage

Aansluitset voor drie zelflimiterende verwarmingskabels op twee niveau’s
DomoClick® aansluitset voor de verbinding tussen drie zelflimiterende verwarmingskabels op twee verschillende 
niveau´s. Deze set bestaat uit twee polyamide dozen met deksels, een verbindingskabel, drie stuks verwarmings-
kabelconnector, twee eindafwerksets, uitsparingen voor montage met bijgeleverde bundelbandjes of met de 
bijgeleverde wandbeugels.

Makkelijk
De DomoClick® is een connector waarmee  snel een verbinding kan worden gemaakt tussen één of meerdere 
zelflimiterende verwarmingskabels en/of aansluitkabel. Benodigd gereedschap is alleen een mes, om de buiten-
mantel te strippen. Het principe is dat via een hefboom twee metalen messen door de isolatie, tegen de stroom-
voerende aders wordt gedrukt. De messen zijn verbonden met de voedingsspanningaansluiting. 

Gegarandeerd
De connectie is goed zichtbaar en de messen in de connector zorgen voor een gegarandeerde goede connectie.

Snel
Het duurt maar een paar minuten om een goede connectie te maken:
• Steek de verwarmingskabel in de metalen conus en strip de kabel op de lengte van de conus en klap de 
   aardraad om de conus.
• Steek de kabel in de DomoClick® en duw de hendel naar beneden en sluit de deksel.
• Werk het einde van de kabel af met de eindafwerkset.
• Bevestig de DomoClick® met de bundelbandjes voor buismontage of gebruik de RVS bevestigingsbeugels voor 
   wandmontage.

Installatievoorschriften
Men mag alleen spanningsloos een aansluiting met de DomoClick® maken. De DomoClick® verbindingstech-
nieken zijn goedgekeurd indien men gebruik maakt van de zelflimiterende verwarmingskabel van Enon. Alleen 
indien de buistemperatuur lager is dan +65°C kan de DomoClick® met de bijgeleverde bundelbandjes op de 
buis worden bevestigd. Anders kan men de bijgeleverde RVS wandbeugels gebruiken. De voedingskabel wordt 
rechtstreeks aangesloten op de DomoClick®. Bij buitentoepassing mag de DomoClick® niet nat worden en dient 
daarom te worden afgeschermd. Plak een sticker met “Waarschuwing elektrische tracing” bij de DomoClick®.
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DomoClick®- DHB-400, eindafwerkset

Technische specificatie en montage

Eindafwerkset voor een zelflimiterende verwarmingskabel
Deze eindafwerkset wordt bijgeleverd bij de DomoClick® en is voor de afwerking van het einde van de zelflimite-
rende verwarmingskabel. De set bestaat uit een eindkap voorzien van flexibele lijm, waar het einde van de kabel 
met een borgstuk wordt ingedrukt.

Makkelijk
Benodigd gereedschap is alleen een mes, om de buitenmantel te strippen.

Gegarandeerd
De connectie is goed zichtbaar en zorgen voor een gegarandeerde goede afdichting.

Snel
Het afwerken duurt een paar seconden.

Toebehoren

• Thermostaten (regel en maximaal)
• Thermostaatsteunen
• Afwerksets
• Lasdozen
• Aluminium tape, glasvezel tape, bundelbandjes
• Leidingstickers
• Haspels
• Etc.
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