
Warmtestralers



BESPAAR ENERGIE EN GELD  
 
Net als de zon zijn warmtestralers in staat mensen en 
objecten te verwarmen, het temperatuurcomfort te 
verhogen en energieverliezen te beperken. Dit maakt 
het mogelijk om de luchttemperatuur en dus ook de 
kosten omlaag te brengen. Met een warmtestraler is 
het ook mogelijk om een bepaalde zone te verwarmen 
zonder het gehele pand te verwarmen.   
 

 
CREËER COMFORT  
 
Omdat warmtestralers de lucht niet direct 
verwarmen, zorgen zij voor een zacht en comfortabel 
binnenklimaat en een gelijkmatige temperatuur 
zonder luchtverplaatsing. Ook in de buitenlucht 
presteren warmtestralers uitermate goed en zijn ze 
in staat avonden en het zomerseizoen te verlengen. 
De temperatuur kan perfect worden aangepast in 
verschillende gebieden van een ruimte of een terras. 

VIND WAT JE NODIG HEBT  
 
Of u nu op zoek bent naar een totale 
verwarmingsoplossing of een oplossing voor een 
specifieke plek, warmtestralers zijn vaak het antwoord. 
Frico heeft een uitgebreid aanbod aan warmtestralers, 
elektrisch en verwarmd met water, voor allerlei 
toepassingen; van grote industriële panden tot 
beperkter gebruik binnen en buiten. 

 
 
Welkom bij de Frico-catalogus voor straalverwarming en 
85 jaar aan ervaring met energiezuinige verwarming! 
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Toonaangevende technologie en ontwerp  
Momenteel is Frico Europees marktleider op het gebied 
van luchtgordijnen, warmtestralers en luchtverhitters 
en zijn de producten ontworpen volgens goed 
Scandinavisch gebruik. Als marktleiders zijn wij 
leidend op het gebied van ontwikkeling en bieden wij 
naast elektrische en waterverwarmde producten ook 
luchtgordijnen zonder verwarming aan.  
 

Verwarmingsexperts 
Frico kent de ins en outs van verwarming. Het bedrijf 
is opgericht in 1932 en ontwikkelde zijn eerste 
warmtestraler in 1967. Naast een hoogwaardige 
technische functionaliteit worden de producten 
van Frico sinds jaar en dag gekenmerkt door een 
uitmuntende kwaliteit. In 1956 introduceerden wij als 
eerste een laatste testronde van producten voordat ze de 
fabriek verlieten om er zeker van te zijn dat ze aan onze 
hoge kwaliteitseisen voldeden. Er worden regelmatig 
tests en metingen uitgevoerd voor de ontwikkeling 
van nieuwe producten, maar ook om onze bestaande 
producten verder te verbeteren. Wij zijn graag bereid 
onze kennis en ervaringen met u te delen en wij helpen 
u altijd graag bij de keuze van het juist product voor uw 
situatie. 

Goede redenen om voor Frico te kiezen
Vijfentachtig jaar ervaring in het ontwikkelen van producten voor het afwisselende Noord-Europese 
klimaat heeft ons een unieke databank opgeleverd. Dit vormt onze basis voor het ontwikkelen van onze 
energie-efficiënte oplossingen vandaag de dag voor een comfortabel binnenklimaat.

Slimme klimaatoplossingen
Wij van Frico zijn er trots op dat wij energie-
efficiënte producten kunnen bieden voor een beter 
binnenklimaat. Bij onze productontwikkeling 
richten wij ons op het realiseren van een maximale 
functionaliteit met het laagst mogelijke energieverbruik, 
en dat zonder afbreuk te doen aan onze kernwaarden: 
vertrouwen, competentie en design.

Dit betekent dat onze producten niet alleen het 
lokale klimaat in kantoren, fabrieken, bedrijven of 
zomerhuizen beheren; door optimale energie-efficiëntie 
garanderen wij slimme klimaatoplossingen.

Het hoofdkantoor van Frico staat even buiten 
het Zweedse Gotenburg en wij zijn onderdeel 
van de Systemair Group. Frico is op dit moment 
via dochterondernemingen of distributeurs 
vertegenwoordigd in 70 landen over de hele wereld. 
Voor actuele informatie kunt u altijd kijken op onze 
website www.frico.se.

Onze productie vindt plaats bij de productie-
eenheden in het Zweedse Skinnskatteberg en bij andere 
ISO-gecertificeerde productie-eenheden in Europa. 
Onze magazijnen staan op strategische locaties verdeeld 
over Europa.



Vertrouwen, competentie en design 
Met Frico als partner krijgt u zekerheid. Bij alles 
wat wij doen werken wij altijd conform onze 
kernwaarden - vertrouwen, competentie en design - van 
productontwikkeling tot het contact met u, onze klant. 
Omdat de meeste van onze producten op voorraad 
beschikbaar zijn, profiteert u van korte levertijden. 
Via ons goed ontwikkelde distributienetwerk hebt u 
daarnaast ook nog eens toegang tot onderhoud, service 
en ondersteuning. Dankzij onze ervaring en kennis 
kunt u vertrouwen op de beste oplossing voor een 
aangenaam binnenklimaat. De producten die wij bieden 
passen onopvallend in uw omgeving of vallen juist op als 
design-element.  
 

Gekwalificeerde lokale ondersteuning 
Frico is in zo’n 70 landen over de hele wereld actief 
met een netwerk van volle dochterondernemingen en 
onafhankelijke distributeurs. Onze hooggekwalificeerde 
vertegenwoordigers worden zorgvuldig geselecteerd 
en samen met hen zijn wij in staat om u optimaal te 
ondersteunen. Kijk voor uw dichtstbijzijnde Frico-
onderneming of -distributeur op www.frico.se.
 

Frico Academy
De Frico Academy is voor ons en onze distributeurs 
over de hele wereld een belangrijk platform voor 
netwerkactiviteiten en het uitwisselen van inspiratie en 
kennis. Via de Frico Academy wisselen wij kennis uit, 
niet alleen over theorie en technologie, maar ook op het 
gebied van productkennis en ervaring met productie en 
productontwikkeling.

De keuze voor Frico is eenvoudig 
Wij maken het dagelijkse leven eenvoudiger door te 
komen met relevante productinformatie en door onze 
kennis op het gebied van verwarming te delen. Via 
www.frico.se hebt u altijd de meest recente informatie 
binnen handbereik, kunt u hulp krijgen bij de keuze van 
het voor u juiste product, kunt u zich laten inspireren 
door onze referenties en kunt u onze nieuwtjes, 
handleidingen, bedradingsschema's enz. bekijken. 

De ecodesignverordening (EU) 2015/1188 betreffende 
lokale ruimteverwarmers is niet van toepassing op alle 
toepassingsgebieden.  
De verordening is van toepassing in het geval een installatie 
bedoeld is om mensen in het pand te voorzien van 
verwarmingscomfort. De verordening is niet van toepassing 
op verwarmingsinstallaties van een meer technische aard, 
bijv. in machinekamers/bijkeukens, in productieprocessen, 
ten behoeve van vorstbeveiliging, enz. De verordening is ook 
niet van toepassing op installaties in voertuigen, offshore of 
buiten. 

Veel van de Frico-producten kunnen zowel gebruikt 
worden als lokale ruimteverwarmers (zoals gedefinieerd 
in (EU) 2015/1188) als ten behoeve van technische 
verwarmingsdoeleinden. Het is de taak van de installateur 
die verantwoordelijk is voor de installatie om te bepalen of 
de ecodesignverordening wel of niet van toepassing is.  
Regelsystemen voor installaties die niet vallen onder de 
ecodesignverordening worden vermeld in een aparte tabel. 



De warmtestralers van Frico verwarmen als de zon. De allerbeste warmtestraler ooit is de zon. 
De warmte die deze hittebron uitstraalt, is van essentieel belang voor al het leven op aarde. De 
infraroodstralen van de zon kunnen zeer grote afstanden overbruggen met minimaal energieverlies. 
Zodra de infraroodstralen een oppervlak raken, wordt de energie omgezet in warmte. Warme 
voorwerpen verwarmen op hun beurt de omringende lucht. De zon bevindt zich dan wel ver weg, tocht 
verwarmt hij het oppervlak van de aarde zonder de tussenliggende ruimte te verwarmen. Deze unieke 
verwarmingsmethode van de natuur is fantastisch! De warmtestralers van Frico imiteren de zon, de 
meest comfortabele en goedkope warmtebron die we kennen.

Warmtestralers bieden veel voordelen:

Comfort
• Bij toepassing van het stralingsprincipe 

wordt lucht niet rechtstreeks opgewarmd. 
Dit leidt tot een mild, tochtvrij en 
comfortabel binnenklimaat en een 
gelijkmatige temperatuur.

• Genereert geen luchtverplaatsing, zoals 
traditionele verwarmingssystemen 
vaak wel doen. Het beperken van de 
verspreiding van stof, bacteriën of 
luchtjes verbetert de kwaliteit van het 
binnenmilieu. 

• Punt- en zoneverwarming bieden het juiste 
comfort in het juiste gebied.  

 

Discreet
• Het systeem is volledig stil.

• Montage aan het plafond of inbouw in een 
verlaagd plafond zorgt voor een discrete 
verwarming. 

 

Ruimte
• Door de straler aan het plafond te plaatsen, 

wordt kostbare wand- en vloerruimte 
uitgespaard.  

• Biedt bescherming tegen koude tocht, 
zodat ook het oppervlak het dichtst bij de 
ramen kan worden gebruikt. 

Warmtestralers 

Efficiënt gebruik
• Eerst mensen en objecten verwarmen die op 

hun beurt de omringende lucht verwarmen. 
Op die manier kan de temperatuur 
worden verlaagd terwijl het comfort in 
stand wordt gehouden. Een verlaging van 
de luchttemperatuur met 1 °C levert een 
energiebesparing op van ongeveer 5%. 

• Genereert directe verwarming en 
werkt dus veel sneller dan traditionele 
verwarmingssystemen. Dit is met name 
handig bij buitengebruik en in gebouwen 
die zo nu en dan worden gebruikt, zoals 
sportcentra en buitenhuizen.

• Verwarming op vloerniveau, niet bij het 
plafond.

• Mogelijkheid om slechts een beperkt gebied 
van een grote open ruimte te verwarmen. 

• Verlaagde nachttemperatuur mogelijk met de 
juiste regeling dankzij snelle opwarmtijd.  

 

Veiligheid
• Door de stralers op een hoog niveau te 

plaatsen, wordt het aanrakingsgevaar 
drastisch beperkt. De verwarming is ook 
beschermd tegen beschadiging.

• Sommige warmtestralers zijn ideaal voor 
panden met brandgevaar of zeer explosieve 
omgevingen (zie warmtestralers Aquaztrip).  

Eenvoud
• Eenvoudige en flexibele installatie.

• Minimale onderhoudsbehoefte. 

• Gebruiksvriendelijk.
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Warmtestralers 

Zone en gedeeltelijke verwarming
Met een stralingsverwarmingsysteem kunnen 
verschillende zones in een ruimte verschillende 
temperaturen hebben. Het is daardoor mogelijk 
om ruimtes te verdelen in kleinere zones en een 
verschillend comfortniveau te hebben in elke zone.

Het is ook mogelijk de warmte te richten op een 
bepaalde plek, zoals een werkplek. De toepassing 
van gedeeltelijke verwarming is net zo regelbaar als 
spotverlichting, waarbij de warmte-intensiteit naar 
wens geregeld kan worden.

Aanvullende verwarming
Als aanvulling op andere 
verwarmingssystemen en wanneer 
een bestaand systeem uitgebreid moet 
worden, zijn warmtestralers vaak een 
simpele en niet dure oplossing. Voor 
een waterverwarmd gebouw is het 
vaak gemakkelijker en simpeler om 
één of een aantal elektrische stralers 
te plaatsen dan het leidingssyteem 
van de centrale verwarming uit te 
breiden.

Bescherming tegen koude tocht
Een koud oppervlak zoals een 
raam heeft een koelend effect op 
de omgevingslucht. Warmtestralers 
zorgen voor een efficiënte en 
voordelige bescherming tegen koude 
tocht, veroorzaakt door ramen, door 
het raamoppervlak te verwarmen. 
Hoe kouder het raam, hoe meer 
stralingswarmte het kost. De 
stralingswarmte straalt "automatisch" 
op de plek waar het het meest nodig 
is, wat zorgt voor een comfortabel 
binnenklimaat.

Type verwarming 

Raadpleeg voor meer informatie over de verschillende verwarmingstypen het Technisch handboek.

Totale verwarming  
Warmtestralers verwarmen eerst de mensen en 
daarna de lucht indirect. De bedrijfstemperatuur, de 
temperatuur die iemand voelt, is daarom wat hoger 
dan de feitelijke luchttemperatuur.  

Voor een specifiek comfortniveau 
geven warmtestralers de mogelijkheid de 
luchttemperatuur te reduceren met een paar graden 
in vergelijk met een conventioneel systeem, elke 
graad reductie reduceert het energieverbruik met 
ongeveer 5 %. 
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Kies de juiste warmtestraler
 
Warmtestralers zijn verkrijgbaar in verschillende designs – de installatiehoogte, de 
omgeving en het verwarmingsmedium bepalen meestal de keuze voor het product. 
Om een goed comfort te bereiken is het essentieel dat de juiste warmtestraler wordt 
gekozen. 

Onze warmtestralers 

Onderstaande tabel en de voorbeelden op de volgende pagina's helpen u de juiste warmtestraler te kiezen. 

Een infraroodstraler met halogeenlampen op zo’n 
2000 °C zorgt voor intense kortegolfstraling. Deze 
straler is zeer geschikt voor gebruik buiten als de 
effecten van de wind opgevangen moeten worden. Voor 
een vergelijkbare, maar mildere verwarming kan een 
infraroodstraler met buiselementen van zo’n 750 °C 
worden gebruikt. De warmte die deze warmtestralers 
afgeven, is te vergelijken met de stralingswarmte die een 
open haard geeft.  
 
Thermocassette en Aquaztrip panelen met een groot 
elementoppervlak en een oppervlaktetemperatuur van 
zo’n 70-100 °C zorgen voor langegolfstraling en daarmee 
voor comfortabele verwarming en een goede spreiding 
in ruimten met een normale hoogte. 

Elztrip met een oppervlaktetemperatuur van ongeveer 
320 °C biedt middengolfstraling waardoor de unit 
geschikt is voor meerdere binnentoepassingen, 
uiteenlopend van het verwarmen van grote industriële 
panden tot zone- en puntverwarming. 
 
Voor het beste verwarmingscomfort heeft een oplossing 
met meerdere stralers met lage capaciteit de voorkeur 
boven een paar stralers met hoge capaciteit. 

Bij zone- of gedeeltelijke verwarming van een oppervlak 
moeten de stralers zo geplaatst worden dat de warmte 
van minstens twee kanten komt. Dit is helemaal van 
belang wanneer de stralers op een lage hoogte worden 
gemonteerd. 

Type Verwarming Installatie- Verwarmings- Oppervlakte Verwarmingselement

hoogte [m] capaciteit [W] temp. [°C]

Kantoren, winkels en openbare gebouwen

Thermoplus 3 2–3 300-900 180 Aluminium stralingspaneel

Thermocassette 3 < 3 300-600 100 Verwarmingsfilm

Elztrip EZ100 3 2,5–4 600-1500 320 Aluminium stralingspaneel

Industrie en grote gebouwen

Elztrip EZ200 3 3–10 800-2200 320 Aluminium stralingspaneel

Elztrip EZ300 3 4–15 3600-4500 320 Aluminium stralingspaneel

Infraroodstraler IR 3 4,5–20 3000-6000 700 Infrarood verwarmingselement

Infraroodstraler IRCF 3 3–5 1500-4500 2200*2 Halogeen lamp

Aquaztrip Plan 2 < 10 184-511 70*1 Aluminium stralingspaneel

Aquaztrip Flex 2 2,5–10 113-336*1 70*1 Aluminium stralingspaneel

Aquaztrip Comfort 2 4–30 154-237*1 70*1 Aluminium stralingspaneel

Buiten

Infraroodstraler CIR 3 2–2,5 500-2000 750 Infrarood verwarmingselement

Infraroodstraler IHC 3 1,8–3 1150-1750 1200*2 Koolstoflamp

Infraroodstraler IH 3 1,8–3,5 1000-2000 2200*2 Halogeen lamp

Infragold IHG 3 1,8–2,5 1000 1800*2 Halogeen lamp

Infraduo IHD 3 1,8–3,5 1650-2000 1800*2 Halogeen lamp

Infrasmart IHS 3 1,8–3,5 1500-2000 1800*2 Halogeen lamp

Infrapalm IHPA 3 2,5–2,7 1150-1750 1800*2 Halogeen lamp

Infraroodstraler ELIR 3 2–3 1200 2200*2 Halogeen lamp

Onze producten zijn verdeeld in drie basis toepassingsgebieden: "Kantoren, winkels en openbare gebouwen", "Industrie en grote gebouwen" 
en "buiten" maar de meeste producten kunnen bij verschillende toepassingsgebieden gebruikt worden. 
 
*1) Per meter, afhankelijk van de watertemperatuur. 
*2) Temperatuur gloeidraad.



Kantoren, winkels en openbare gebouwen 
Warmtestralers bieden vaak vele voordelen voor 
toepassingen waar een stille, discrete en efficiënte 
verwarming nodig is. Zij zorgen voor een veilige, 
hygiënische en aangename warmte.
Montage aan het plafond of inbouw in een verlaagd plafond 
zorgt voor vrije muren en geeft een discrete verwarming. 
Montage aan het plafond beschermt de stralers ook tegen 
beschadiging, zodat ze langer meegaan. Met zone- en 
spotverwarming en bescherming tegen koude tocht is 
het mogelijk om een optimaal efficiënt en comfortabel 
binnenklimaat te creëren. 

Industrie en grote gebouwen 
Het principe van warmtestralers is erg geschikt 
voor gebouwen met hoge plafonds, zoals industriële 
panden. Er is tussen de straler en de vloer geen 
sprake van warmteverlies, aangezien warmtestralers 
alleen warmte genereren wanneer zij een oppervlak 
raken. Een industrieel gebouw bestaat vaak uit 
zones waar verschillende temperaturen vereist zijn. 
Met warmtestralers kan de warmte daar worden 
gebracht waar deze nodig is en kunnen verschillende 
temperatuurzones worden gecreëerd. 

Buiten 
Met behulp van warmtestralers voor buitengebruik 
kunt u het zomerseizoen wat langer maken. Er zijn, 
afhankelijk van de omgeving, verschillende oplossingen. 
Voor terrassen zonder beschermingswanden is een 
straler met een hoge oppervlaktetemperatuur nodig. 
Hoe beter het gebied is beschermd tegen de wind, 
des te minder capaciteit er nodig is, wat betekent dat 
u niet zo afhankelijk bent van stralers met een hoge 
oppervlaktetemperatuur.
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Basiscriteria: 
1. Type pand – winkel, magazijn enz. 
2. Type verwarming – totaalverwarming, zonder 

verwarming, bescherming tegen koude tocht 
3. Hoogte: installatiehoogte 
4. Montage: wand of plafond 
5. Aansluiting: met elektrische verwarming of 

waterverwarming 

Frico warmtestralers zijn beschikbaar voor 
verschillende vormen van verwarming en verschillende 
toepassingsgebieden. Om een keuze te maken tussen 
de verschillende producten vindt u op deze pagina een 
aantal typische praktijkvoorbeelden. Meer gedetailleerde 
informatie over de belangrijkste keuzefactoren kan 
gevonden worden op de vorige pagina's.

Totaalverwarming, cafetaria

1. Type pand: cafetaria
2. Type verwarming: totaalverwarming
3. Hoogte: 2,80 meter
4. Montage: plafond
5. Aansluiting: elektrisch

Advies: Thermocassette kan worden ingebouwd in een 
verlaagd plafond. Bij het gebruik van Thermocassette 
voor totaalverwarming moeten de units over het plafond 
worden verspreid, bijvoorbeeld zoals hier weergegeven.

Installatievoorbeelden voor warmtestralers

Bescherming tegen koude tocht, kantoor

1. Type pand: kantoor
2. Type verwarming: bescherming tegen koude tocht
3. Hoogte: 3 meter
4. Montage: wand
5. Aansluiting: elektrisch
 
Advies: Thermoplus is ontwikkeld voor bescherming 
tegen koude tocht bij ramen van normaal formaat. 
De kachels worden boven de ramen gemonteerd 
en bestrijken daarbij de gehele breedte om zo een 
maximale bescherming te realiseren. 

Zoneverwarming, restaurantterras

1. Type pand: afgeschermd restaurantterras
2. Type verwarming: zoneverwarming
3. Hoogte: 2,5 meter
4. Montage: plafond (boven de tafels)
5. Aansluiting: met elektrische verwarming
 
Advies: Meerdere in lijn geplaatste CIR’s boven 
de tafels zorgen ervoor dat bij diepe terrassen 
alle klanten comfortabel zitten.
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Totaalverwarming, werkplaats

1. Type pand: werkplaats
2. Type verwarming: totaalverwarming
3. Hoogte: 5 meter
4. Montage: plafond
5. Aansluiting: met elektrische verwarming
 
Advies: Een aantal gelijkmatig over het te verwarmen 
gebied verdeelde EZ300’s zorgen voor een comfortabele 
warmte.

Zoneverwarming, horecaterras

1. Type gebied: horecaterras
2. Type verwarming: zoneverwarming
3. Hoogte: 3 meter
4. Montage: aan de muur en het plafond
5. Aansluiting: met elektrische verwarming
 
Aanbeveling: IH kan worden bevestigd aan de muur van 
het restaurant of een plafond. Het comfort is optimaal 
als de stralers vanuit twee richtingen verwarmen. 

Totaalverwarming, magazijn

1. Type pand: magazijn
2. Type verwarming: totaalverwarming
3. Hoogte: 8 meter
4. Montage: plafond
5. Aansluiting: met waterverwarming
 
Advies: Meerdere in lijn geplaatste Aquaztrip Panel’s in 
het plafond zorgen voor een comfortabel binnenklimaat 
in gebouwen met waterverwarmingssystemen. 

Zoneverwarming, fabriek

1. Type pand: werkplek in fabriek 
2. Type verwarming: zoneverwarming
3. Hoogte: 6 meter
4. Montage: plafond
5. Aansluiting: met elektrische verwarming

Advies: De IR-reflectoren beperken de warmtespreiding, 
zodat de IR warmte afgeeft naar een bepaald gebied. 
Hierdoor is IR zeer geschikt voor zoneverwarming in 
industriële toepassingen.



Thermoplus EC 
Thermoplus wordt gemonteerd boven ramen en zorgt 
daar voor een efficiënte bescherming tegen koude 
tocht. De slanke vorm maakt de unit ook geschikt 
voor het verwarmen van kamers met een beperkte 
ruimte, zoals bijvoorbeeld badkamers. Verder kan 
Thermoplus een kostenefficiënt en flexibel alternatief 
zijn voor vloerverwarming.

Thermocassette HP 
Thermocassette is bedoeld voor discrete verwarming 
in kantoren, badkamers, scholen enz. Met zijn 
design gericht op ingebouwde of zichtmontage is 
Thermocassette zeer geschikt voor totaalverwarming 
of spotverwarming van bijvoorbeeld een 
receptiebalie. Bij montage in een verlaagd plafond is 
de unit goed beschermd tegen beschadiging.

Elztrip EZ100 
EZ100 is bedoeld voor totaalverwarming en 
aanvullende verwarming alsmede voor bescherming 
tegen koude tocht bij ramen in omgevingen zoals 
kantoren, winkels, restaurants enz.

<3 m

2,5 - 4 m

2 - 3 m



Warmtestralers bieden vaak vele voordelen 
voor toepassingen waar een stille, discrete en 
efficiënte verwarming nodig is. Zij zorgen voor 
een veilige, hygiënische en aangename warmte.

Montage aan het plafond of inbouw in een 
verlaagd plafond zorgt voor vrije muren en 
geeft een discrete verwarming. Montage aan 
het plafond beschermt de stralers ook tegen 
beschadiging, zodat ze langer meegaan.

Met zone- en spotverwarming en 
bescherming tegen koude tocht is het mogelijk 
om een optimaal efficiënt en comfortabel 
binnenklimaat te creëren.

Kantoren, winkels en 
openbare gebouwen
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Thermoplus

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Thermoplus EC voor droge ruimtes (IP20)

Thermoplus ECV, voor natte ruimtes (IP44)

Thermoplus EC

• Thermoplus is verkrijgbaar in de volgende ontwerpen:

- Type EC, voor droge ruimtes. IP20.

- Type ECV, voor natte ruimtes. IP44.

- Type ECVTN, voor natte ruimtes. Met ingebouwde 
thermostaat (+5 – +37 °C). IP44.

• Om aan de vereisten van de ecodesignverordening (EU) 
2015/1188 te voldoen, moeten de units EC en ECV worden 
geïnstalleerd met thermostaat TAP16R (accessoire). De 
TAP16R is uitgerust met adaptieve start, weekprogramma 
en ‘open raam’-detectie. ECVTN is voorzien van 
een ingebouwde thermostaat die is goedgekeurd in 
overeenstemming met de ecodesignverordening.   

• Inclusief wandbeugels. Set voor plafondmontage als 
accessoire verkrijgbaar.  

• Frontpaneel van wit, krasvast geëmailleerd aluminium. 
Kleur: RAL 9010. Achterpaneel van gegalvaniseerde stalen 
panelen.

Thermoplus wordt gemonteerd boven ramen en 
zorgt daar voor een efficiënte bescherming tegen 
koude tocht. De slanke vorm maakt de unit ook 
geschikt voor het verwarmen van kamers met een 
beperkte ruimte, zoals bijvoorbeeld badkamers. 
Verder kan Thermoplus een kostenefficiënt en 
flexibel alternatief zijn voor vloerverwarming.
    Thermoplus is bedekt met wit email, waardoor 
de unit discreet en krasvast is. De slanke vorm 
maakt de unit praktisch onzichtbaar bij montage 
in de plafondhoek.

Slanke warmtestraler voor bescherming tegen koude tocht

Thermoplus ECVTN voor natte ruimtes met ingebouwde thermostaat. (IP44)

2018-06-15

Type Verwarmings-
capaciteit [W]

Voltage 
[V]

Stroomsterkte 
[A]

Oppervlaktetemp. 
[°C]

LxHxD 
[mm]

Gewicht 
[kg]

EC45021 450 230V~ 2,0 180 1076x100x90 2,6

EC60021 600 230V~ 2,6 180 1505x100x90 3,7

EC75021  750 230V~ 3,3 180 1810x100x90 4,4

EC90021  900 230V~ 3,9 180 2140x100x90 4,8

EC90031   900 400V2~ 2,3 180 2140x100x90 4,8

Type Verwarmings-
capaciteit [W]

Voltage 
[V]

Stroomsterkte 
[A]

Oppervlaktetemp. 
[°C]

LxHxD 
[mm]

Gewicht 
[kg]

ECV30021 300 230V~ 1,3 180 870x100x90  2,3

ECV55021 550 230V~ 2,4 180 1505x100x90 4,0

ECV55031 550 400V2~ 1,4 180 1505x100x90 4,0

ECV70021 700 230V~ 3,0 180 1810x100x90 4,7

ECV70031 700 400V2~ 1,8 180 1810x100x90 4,7

Type Verwarmings-
capaciteit [W]

Voltage 
[V]

Stroomsterkte 
[A]

Oppervlaktetemp. 
[°C]

LxHxD 
[mm]

Gewicht 
[kg]

ECVTN30021 300 230V~ 1,3 180 870x100x135  2,3

ECVTN55021 550 230V~ 2,4 180 1505x100x135 4,6

ECVTN70021 700 230V~ 3,0 180 1810x100x135 5,0
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A 
[mm]

B 
[mm]

EC450 1076 600

EC600 1505 900

EC750 1810 1200

EC900 2140 1800

ECV/ECVTN300 870 400

ECV/ECVTN550 1505 900

ECV/ECVTN700 1810 1200

ECVTNEC, ECV

ECVTNEC, ECV

135

2 - 3 m

Thermoplus
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Installatiehoogte

Afmetingen 

Montage aan de wand

Montage aan het plafond

Bevestigingsmateriaal voor plafondmontage 

Brandbaar materiaal 

Minimale afstand

 Min.afstand 
[mm]

Plafond A 60

Wand, lange zijde van de unit B 25

Brandbaar materiaal, voorkant van  
de unit

C 90

Brandbaar materiaal, onderkant van  
de unit

D 25

Vloer E 1800
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TAP16R TEP44 RTX54 TF1RB3

Thermoplus

Montage en aansluiting Regelopties 

Regelingen en accessories

De ruimte in de buurt van het raam kan worden gebruikt 
wanneer de koude tocht wordt weggenomen. Bij montage 
dicht bij elkaar vormen meerdere Thermoplus-unit een 
doorlopende plint. 

Thermoplus zorgt voor een aangename warmte in de ruimte en op de 
vloer en kan een kostenefficiënt alternatief zijn voor vloerverwarming.

[mm]

TAP16R 87x87x53

TEP44 87x87x55

RTX54 82x88x25

RB3 155x87x43

TF1

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld met RTX54. 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. NTC10KΩ, IP54 

Type Omschrijving 

Elektronische thermostaat, 16A, IP21 

HxBxD

Relaiskast 400V3N~ (400V3~/V2~, 230V3~/V2~), 16A, IP44 

Bevestigingsmateriaal voor plafondmontage (2 stuks) 

Thermoplus wordt horizontaal geïnstalleerd, bijv. in 
de hoek van het plafond boven het raam. Inclusief 
wandbeugels. Set voor plafondmontage als accessoire 
verkrijgbaar.  

Thermoplus is bedoeld voor permanente installatie. 
Er kunnen meerdere Thermoplus-unit worden 
aangesloten op één thermostaat. 

Thermoplus EC en ECV moeten worden geïnstalleerd 
met thermostaat TAP16R; een thermostaat die adaptieve 
start, weekprogramma en ‘open raam’-detectie aanbiedt. 
Let op: relaiskast RB3 is vereist voor 400V~ producten.  

Beschermklasse IP44 kan worden bereikt door 
uitbreiding met een beschermende behuizing TEP44 en 
een externe temperatuursensor RTX54 als vervanging 
voor de interne sensor.  

Thermoplus ECVTN beschikt over een ingebouwde 
thermostaat (+5 – +37 °C).

Het product kan op verschillende manieren 
worden geregeld, bijvoorbeeld via een algemeen 
regelsysteem (BMS), zolang aan de vereisten van de 
ecodesignverordening wordt voldaan. 
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Temperatuurverschillen
Het schema links betreft het temperatuurverlies bij een 
raam met een hoogte van 1,7 meter, gemeten 1,0 meter 
de kamer in vanaf het middelpunt van het raam.

Warmtebijdrage
De bijdrage aan de operatieve temperatuur wordt 
gemeten bij een plafondhoogte van 2,4 meter, één meter 
de kamer in vanaf het middelpunt van het raam.

Tekort van gerichte operatieve 
temperatuur [°C]

Buitentemperatuur [°C]

Raambreedte, type

1 m, dreidubbelglas

5 m, dubbelglas

3 m, dubbelglas

5 m, dreidubbelglas

3 m, dreidubbelglas

1 m, dubbelglas
en 2 m, dreidubbelglas

2 m, dubbelglas

Stralerlengte [m]

Bijdrage van gerichte operatieve temperatuur [°C]

Effect van de temperatuur bij de ramen

Thermoplus wordt gebruikt voor bescherming 
tegen koude tocht. Het warmtestralerprofiel is 
bijzonder discreet en is op hoogte langs een 
balk aangebracht.

Thermoplus neemt bij montage in de hoek van het plafond minimale ruimte in.
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Thermocassette HP

Thermocassette HP

• De lage oppervlaktetemperatuur (max. 100 °C) maakt 
Thermocassette zeer geschikt voor lage plafondhoogtes. Er 
bestaat hier geen gevaar voor brandwonden. 

• Om te voldoen aan de vereisten van de 
ecodesignverordening (EU) 2015/1188, moet de 
unit geïnstalleerd worden met thermostaat TAP16R 
(accessoire). De TAP16R is uitgerust met adaptieve start, 
weekprogramma en ‘open raam’-detectie.  

• Hoge beschermklasse, IP55. 

• Voldoet aan de eisen inzake brandbare omgevingen volgens 
SEMKO 111FF.  

• Corrosiebestendige behuizing van gegalvaniseerde en 
gepoederlakte stalen panelen. Kleur: wit, RAL 9016, 
NCS S 0500-N. Andere RAL-kleuren op aanvraag 
verkrijgbaar. 

Installatiehoogte

Onopvallende stralingscassette voor ingebouwde of zichtmontage

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Thermocassette HP (IP55) 

Minimale afstand

Brandbaar materiaal 

Thermocassette is bedoeld voor discrete 
verwarming in kantoren, badkamers, scholen 
enz. Met zijn design gericht op ingebouwde of 
zichtmontage is Thermocassette zeer geschikt 
voor totaalverwarming of spotverwarming van 
bijvoorbeeld een receptiebalie. Bij montage in een 
verlaagd plafond is de unit goed beschermd tegen 
beschadiging.
    Door inbouwmontage wordt de straler een 
integraal onderdeel van het plafond.

2018-06-15

Type Verwarmings- 
capaciteit 
[W]

Voltage  
 
[V]

Stroomsterkte  
 
[A]

Max. oppervlakte- 
temperatuur 
[°C]

Afmetingen 
LxBxH 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

HP3N 300 230V~ 1,3 100 593x593x80* 5,8

HP6N 600 230V~ 2,6 100 593x1193x80* 10,7
*) Hoogte met beugels
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1,8 m

1,8 m 

HP3N HP6N

Thermocassette HP
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Door Thermocassette te monteren in een verlaagd plafond, creëert u een 
aantrekkelijke en bijna onzichtbare verwarming. De stralingscassettes kunnen 
eenvoudig worden verplaatst als het meubilair anders wordt neergezet.

Montage aan het plafond beschermt Thermocassette 
tegen beschadiging.
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74701

 

74701

Thermocassette HP

Plaatsing  
Om bij benadering te schatten hoeveel warmtestralers 
er nodig zijn voor een gebied, wordt de volgende 
formule gebruikt:

Deze formule geeft een eerste schatting van het 
minimale aantal warmtestralers dat nodig is om het 
comfort op peil te houden. Om de juiste capaciteit 
voor iedere straler te berekenen, moet de totale 
verwarmingsbehoefte worden berekend. Zie hiervoor 
het Technisch handboek.

Montage 
HP kan worden ingebouwd in een verlaagd plafond, 
met beugels worden gemonteerd aan een plafond of 
worden opgehangen aan draad. Montagebeugels worden 
meegeleverd. Kit voor montage aan draad als accessoire 
verkrijgbaar. 
 
Aansluiting  
HP is voorzien van een 1,8 meter lange kabel exclusief 
stekker. 

Plaatsing, montage en aansluiting

Montage in verlaagde plafonds.

Comfortabele warmte waar u die nodig hebt. 

74701, draadmontageset
Complete montageset voor montage aan draad, levert een verlaging op 
van zo’n 0,5 meter.

Accessoires

Type Omschrijving 

Draadmontageset 

Min. aantal 
=

  Oppervlakte van de ruimte [m2] 
stralers  Installatiehoogte [m] × Installatiehoogte [m]
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TAP16R TEP44 RTX54 SKG30

[mm]

TAP16R 87x87x53

TEP44 87x87x55

RTX54 82x88x25

SKG30 115x85x40

 
[mm]

KRT1900 165x57x60

KRTV19 165x57x60

KRTV19KRT1900

Thermocassette HP
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Regelopties 

Regelingen

De straler moet worden uitgebreid met een van de volgende 
regelopties. De TAP16R is uitgerust met adaptieve start, 
weekprogramma en ‘open raam’-detectie. Beschermklasse IP44 kan 
worden bereikt door uitbreiding met een beschermende behuizing 
TEP44 en een externe temperatuursensor RTX54 als vervanging voor 
de interne sensor.  
 
Regeling via thermostaat
• TAP16R, elektronische thermostaat 
 
Regeling met thermostaat en zwarte bol sensor 
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• SKG30, zwarte bol sensor

Het product kan op verschillende manieren worden geregeld, 
bijvoorbeeld via een algemeen regelsysteem (BMS), zolang aan de 
vereisten van de ecodesignverordening wordt voldaan. 

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld met RTX54. 

Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. NTC10KΩ, IP54 

Type Omschrijving 

Elektronische thermostaat, 16A, IP21 

HxBxD

Type Omschrijving HxBxD

Capillairthermostaat met knop, IP44 
Capillairthermostaat, IP55 

Regelaars voor installaties die niet vallen onder de ecodesignverordening (EG) 2015/1188

Wanneer de straler voor technische verwarmingsdoeleinden wordt 
gebruikt, en niet als lokale ruimteverwarmer, kunnen de volgende 
regelingen worden gebruikt. 
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Brandbaar materiaal 

2,5–4 m

Elztrip EZ100

Installatiehoogte

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Elztrip EZ100
Enkel stralingspaneel voor kantoren, winkels enz.

• Geïntegreerde elementen en een oppervlaktestructuur voor 
een betere efficiency.

• De stralers zijn goedgekeurd voor seriële aansluiting.  

• Om te voldoen aan de vereisten van de 
ecodesignverordening (EU) 2015/1188, moet de 
unit geïnstalleerd worden met thermostaat TAP16R 
(accessoire). De TAP16R is uitgerust met adaptieve start, 
weekprogramma en ‘open raam’-detectie.  

• Bevestigingsmateriaal voor eenvoudige montage aan het 
plafond wordt bijgeleverd.  

• Beugel voor wandmontage is als accessoire verkrijgbaar.  

• Corrosiebestendige behuizing van gegalvaniseerde en 
gepoederlakte stalen panelen. Kleur: wit, RAL 9016, 
NCS S 0500-N. Verwarmingspaneel van natuurlijk 
geanodiseerd aluminium.

Elztrip EZ100 (IP44)

Plafond

M
u

u
r

EZ100 is bedoeld voor totaalverwarming 
en aanvullende verwarming alsmede voor 
bescherming tegen koude tocht bij ramen in 
omgevingen zoals kantoren, winkels, restaurants 
enz.
    EZ100 is en enkel stralingspaneel met een mooi 
en eenvoudig design dat prima te combineren is 
met elektrische installaties.

Minimale afstand

2018-06-15

Type Verwarmings- 
capaciteit 
[W]

Voltage 
 
[V]

Stroomsterkte 
 
[A]

Max. oppervlakte- 
temperatuur 
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

EZ106N 600 230V~ 2,6 320 870x50x150 3,2

EZ111N 1100 230V~ 4,8 320 1470x50x150 5,4

EZ115N 1500 230V~ 6,5 320 1950x50x150 7,0
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L 
[mm]

A 
[mm]

EZ106N 870 655

EZ111N 1470 1252

EZ115N 1950 1731

A

L

65

40

150

50

10040

Elztrip EZ100
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Afmetingen 

Plaatsing  
Om bij benadering te schatten hoeveel warmtestralers 
er nodig zijn voor een gebied, wordt de volgende 
formule gebruikt:

Deze formule geeft een eerste schatting van het 
minimale aantal warmtestralers dat nodig is om het 
comfort op peil te houden. Om de juiste capaciteit 
voor iedere straler te berekenen, moet de totale 
verwarmingsbehoefte worden berekend. Zie hiervoor 
het Technisch handboek. 

Bij het plannen van de installatie van een Elztrip 
moet de afstand tussen de stralers niet groter zijn dan 
de hoogte tussen straler en vloer. Dat houdt in dat (a) 
kleiner moet zijn dan (H). Zie Fig. Bij ruimtes die niet 
zo vaak worden gebruikt, zijn de comforteisen vaak 
wat lager en kan de afstand tussen de stralers worden 
opgevoerd. Bij vaak gebruikte ruimtes moet de afstand 
tussen een zittende persoon en een straler minimaal 
1,5 tot 2 meter bedragen (∆h). Als deze twee richtlijnen 
worden aangehouden, zal het verschil in operatieve 
temperatuur niet uitkomen boven het comfortniveau 
∆t

op
= 5 °C. Dat betekent dat het verschil tussen de 

daadwerkelijke temperatuur en de waargenomen 
temperatuur niet meer zal bedragen dan 5 °C.

Montage 
Elztrip wordt horizontaal geïnstalleerd aan plafonds, in 
rails, aan kabels, verlaagd, enz. Bevestigingsmateriaal 
voor eenvoudige montage aan het plafond wordt 
bijgeleverd. Als de straler wordt opgehangen aan draad, 
moeten de vier montagepunten op de straler worden 
gebruikt. Beugel voor wandmontage is als accessoire 
verkrijgbaar. 
 
Aansluiting  
De Elztrip is bedoeld voor permanente installatie. De 
stralers zijn goedgekeurd voor seriële aansluiting. 

Plaatsing, montage en aansluiting

Aanbevolen afstand voor Elztrip

Beugels voor wandmontage EZMVK (extra).

Bevestigingsmateriaal

Montagebeugel 

Min. aantal 
=

  Oppervlakte van de ruimte [m2] 
stralers  Installatiehoogte [m] × Installatiehoogte [m]
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TAP16R TEP44 RTX54 SKG30 EZMVKPDK65

KRTV19KRT1900

PDK65S

 
[mm]

TAP16R 87x87x53

TEP44 87x87x55

RTX54 82x88x25

SKG30 115x85x40

PDK65 102x70x50
88x88x39

PDK65S 102x70x50

EZMVK

Elztrip EZ100

Regelopties 

Regelingen en accessories

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld met RTX54. 

Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. NTC10KΩ, IP54 

Type Omschrijving 

Elektronische thermostaat, 16A, IP21 

HxBxD

Aanwezigheidsmelder met netvoeding (tot 5 melders), 230V~, max. 2,3 kW, IP42/IP65 

Extra aanwezigheidsmelder voor PDK65, IP42 

Montagebeugel

Regelaars voor installaties die niet vallen onder de ecodesignverordening (EG) 2015/1188

De straler moet worden uitgebreid met een van de volgende 
regelopties. De TAP16R is uitgerust met adaptieve start, 
weekprogramma en ‘open raam’-detectie. Beschermklasse IP44 kan 
worden bereikt door uitbreiding met een beschermende behuizing 
TEP44 en een externe temperatuursensor RTX54 als vervanging voor 
de interne sensor.  
 
Regeling via thermostaat
• TAP16R, elektronische thermostaat 
 
Regeling met thermostaat en zwarte bol sensor 
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• SKG30, zwarte bol sensor

Regeling met thermostaat en aanwezigheidsdetector  
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• PDK65, aanwezigheidsmelder met netvoeding 
 

Het product kan op verschillende manieren worden geregeld, 
bijvoorbeeld via een algemeen regelsysteem (BMS), zolang aan de 
vereisten van de ecodesignverordening wordt voldaan. 

Type Omschrijving HxBxD

Wanneer de straler voor technische verwarmingsdoeleinden wordt 
gebruikt, en niet als lokale ruimteverwarmer, kunnen de volgende 
regelingen worden gebruikt. 

 
[mm]

KRT1900 165x57x60

KRTV19 165x57x60Capillairthermostaat met knop, IP44 
Capillairthermostaat, IP55 



23

Elztrip EZ100
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Gebouwen die onregelmatig worden gebruikt, kunnen snel worden opgewarmd zonder 
een hoog energieverbruik. De EZ100 is prima te combineren met elektrische installaties.

Spotverwarming met EZ100 is veilig en 
hygiënisch.

Gangen zijn soms lastig te verwarmen, maar aan het 
plafond gemonteerde EZ100-units geven precies op de 
juiste plaats hun warmte af.

Bij toepassing van het stralingsprincipe wordt lucht niet rechtstreeks 
opgewarmd. Dit leidt tot een mild, tochtvrij en comfortabel binnenklimaat en 
een gelijkmatige temperatuur. 



3 - 10 m

2,5 - 30 m

3 - 10 m

4 - 15 m

4 - 20 m

2

Elztrip EZ200  
EZ200 is bedoeld voor totaalverwarming en 
aanvullende verwarming alsmede voor bescherming 
tegen koude tocht bij ramen in omgevingen zoals 
warenhuizen, aula’s, industriële gebouwen enz.

Elztrip EZ300  
EZ300 is bedoeld voor totaalverwarming en 
aanvullende verwarming in industriële omgevingen, 
zoals magazijnen, werkplaatsen enz.

Industriële infraroodstraler IR 
IR is geschikt voor totaalverwarming of aanvullende 
verwarming van gebouwen met een groot volume 
en hoge plafonds. De straler is ook geschikt voor 
buitengebruik, bijvoorbeeld voor tribunes in stadions 
of om laadsluizen droog en vorstvrij te houden.

Aquaztrip  
Aquaztrip is ons productaanbod van met 
water verwarmde stralingspanelen met brede 
toepassingsmogelijkheden in zowel commerciële als 
industriële gebouwen.  

Het assortiment bestaat uit Aquaztrip Plan, 
Aquaztrip Flex en Aquaztrip Comfort. 

Infraroodstraler IRCF 
Infraroodstraler IRCF is speciaal ontwikkeld 
voor spotverwarming van gebouwen met grote 
luchtvolumes, zoals kerken, hangars en tenten. Met 
zijn grote efficiëntie en zijn compacte formaat is de 
straler ideaal voor een heleboel lastige toepassingen.



Het principe van warmtestralers is erg geschikt 
voor gebouwen met hoge plafonds, zoals 
industriële panden. Er is tussen de straler 
en de vloer geen sprake van warmteverlies, 
aangezien warmtestralers alleen warmte 
genereren wanneer zij een oppervlak raken. 
Een industrieel gebouw bestaat vaak uit zones 
waar verschillende temperaturen vereist zijn. 
Met warmtestralers kan de warmte daar 
worden gebracht waar deze nodig is en kunnen 
verschillende temperatuurzones worden 
gecreëerd. 

Industrie en grote 
gebouwen
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Elztrip EZ200 

• Geïntegreerde elementen en een oppervlaktestructuur voor 
een betere efficiency.

• De stralers zijn goedgekeurd voor seriële aansluiting. 

• Om te voldoen aan de vereisten van de 
ecodesignverordening (EU) 2015/1188, moet de 
unit geïnstalleerd worden met thermostaat TAP16R 
(accessoire). De TAP16R is uitgerust met adaptieve start, 
weekprogramma en ‘open raam’-detectie.  

• Inclusief standaard bevestigingsmateriaal.  

• Corrosiebestendige behuizing van gegalvaniseerde en 
gepoederlakte stalen panelen. Kleur: RAL 9016, NCS S 
0500-N. Verwarmingspaneel van natuurlijk geanodiseerd 
aluminium.

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Installatiehoogte

Dubbel stralingspaneel voor warenhuizen, industriële gebouwen enz.

Elztrip EZ200

Elztrip EZ200 (IP44)

Plafond

M
u

u
r

M
u
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r

Minimale afstand

Brandbaar materiaal 

EZ200 is bedoeld voor totaalverwarming 
en aanvullende verwarming alsmede voor 
bescherming tegen koude tocht bij ramen in 
omgevingen zoals warenhuizen, aula’s, industriële 
gebouwen enz.
    EZ200 is een dubbel stralingspaneel met een 
mooi en eenvoudig design dat prima te combineren 
is met elektrische installaties.

2018-06-15

Type Verwarmings- 
capaciteit 
[W]

Voltage 
  
[V]

Stroomsterkte 
  
[A]

Max. oppervlakte- 
temperatuur 
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

EZ208 800 230V~ 3,5 320 683x64x282 4,9

EZ212 1200 230V~ 5,2 320 923x64x282 6,8

EZ217 1700 230V~ 7,4 320 1221x64x282 8,8

EZ222 2200 230V~ 9,6 320 1520x64x282 10,7

EZ20831 800 400V2~ 2,0 320 683x64x282 4,9

EZ21231 1200 400V2~ 3,0 320 923x64x282 6,8

EZ21731 1700 400V2~ 4,3 320 1221x64x282 8,8

EZ22231 2200 400V2~ 5,5 320 1520x64x282 10,7
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A 
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C 
[mm]

EZ208 683 400 90 193

EZ212 923 600 110 213

EZ217 1221 900 109 212

EZ222 1520 1200 108 212
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Elztrip EZ200
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Afmetingen 

De Elztrip is een elegante en effectieve oplossing voor problemen 
met koude tocht. Het Hilton in Malmö heeft deze oplossing 
toegepast in zijn grote glazen lobby. 

De EZ200 is ideaal voor het verwarmen van werkplekken.

Temperatuurbijdrage

Installatiehoogte
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+
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Elztrip EZ200 

De EZ200 zorgt voor directe warmte en voorverwarmen is 
niet nodig. Daardoor is de straler ideaal voor gebouwen die 
onregelmatig worden gebruikt.

Verwarming met EZ200 is hygiënisch omdat deze geen 
luchtverplaatsing genereert.

Plaatsing  
Om bij benadering te schatten hoeveel warmtestralers 
er nodig zijn voor een gebied, wordt de volgende 
formule gebruikt:

Deze formule geeft een eerste schatting van het 
minimale aantal warmtestralers dat nodig is om het 
comfort op peil te houden. Om de juiste capaciteit 
voor iedere straler te berekenen, moet de totale 
verwarmingsbehoefte worden berekend. Zie hiervoor 
het Technisch handboek. 

Bij het plannen van de installatie van een Elztrip 
moet de afstand tussen de stralers niet groter zijn dan 
de hoogte tussen straler en vloer. Dat houdt in dat (a) 
kleiner moet zijn dan (H). Zie Fig. Bij ruimtes die niet 
zo vaak worden gebruikt, zijn de comforteisen vaak 
wat lager en kan de afstand tussen de stralers worden 
opgevoerd. Bij vaak gebruikte ruimtes moet de afstand 
tussen een zittende persoon en een straler minimaal 
1,5 tot 2 meter bedragen (∆h). Als deze twee richtlijnen 
worden aangehouden, zal het verschil in operatieve 
temperatuur niet uitkomen boven het comfortniveau 
∆t

op
= 5 °C. Dat betekent dat het verschil tussen de 

daadwerkelijke temperatuur en de waargenomen 
temperatuur niet meer zal bedragen dan 5 °C.

Montage 
Elztrip wordt horizontaal geïnstalleerd aan plafonds, 
in rails, aan kabels, verlaagd, enz. Inclusief standaard 
bevestigingsmateriaal. Als de straler wordt opgehangen 
aan draad, moeten de vier montagepunten op de 
straler worden gebruikt. Standaardarmaturen voor 
montage worden bijgeleverd. Bij montage aan draad zijn 
geschikte clips nodig om te voorkomen dat het paneel 
gaat schuiven. 
 
Aansluiting  
De Elztrip is bedoeld voor permanente installatie. De 
stralers zijn goedgekeurd voor seriële aansluiting. 

Plaatsing, montage en aansluiting

Aanbevolen afstand voor Elztrip

Standaardarmatuur

Min. aantal 
=

  Oppervlakte van de ruimte [m2] 
stralers  Installatiehoogte [m] × Installatiehoogte [m]



29

TAP16R TEP44 RTX54 SKG30 PDK65

KRTV19KRT1900

PDK65S

 
[mm]

TAP16R 87x87x53

TEP44 87x87x55

RTX54 82x88x25

SKG30 115x85x40

PDK65 102x70x50
88x88x39

PDK65S 102x70x50

RB3 155x87x43

 
[mm]

KRT1900 165x57x60

KRTV19 165x57x60

RB3

Elztrip EZ200
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Regelopties 

Regelingen en accessories

Wanneer de straler voor technische verwarmingsdoeleinden wordt 
gebruikt, en niet als lokale ruimteverwarmer, kunnen de volgende 
regelingen worden gebruikt. 

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld met RTX54. 

Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. NTC10KΩ, IP54 

Type Omschrijving 

Elektronische thermostaat, 16A, IP21 

HxBxD

Aanwezigheidsmelder met netvoeding (tot 5 melders), 230V~, max. 2,3 kW, IP42/IP65 

Extra aanwezigheidsmelder voor PDK65, IP42 

Relaiskast 400V3N~ (400V3~/V2~, 230V3~/V2~), 16A, IP44 

Type Omschrijving HxBxD

Capillairthermostaat met knop, IP44 
Capillairthermostaat, IP55 

Regelaars voor installaties die niet vallen onder de ecodesignverordening (EG) 2015/1188

De straler moet worden uitgebreid met een van de volgende regelopties. 
De TAP16R is uitgerust met adaptieve start, weekprogramma en 
‘open raam’-detectie. Beschermklasse IP44 kan worden bereikt door 
uitbreiding met een beschermende behuizing TEP44 en een externe 
temperatuursensor RTX54 als vervanging voor de interne sensor. Let 
op: relaiskast RB3 is vereist voor 400V~ producten.  
 
Regeling via thermostaat
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• RB3, relaiskast 400V3N~ (EZ200 400V~) 
 
Regeling met thermostaat en zwarte bol sensor 
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• SKG30, zwarte bol sensor

• RB3, relaiskast 400V3N~ (EZ200 400V~)
 
Regeling met thermostaat en aanwezigheidsdetector  
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• PDK65, aanwezigheidsmelder met netvoeding 

• RB3, relaiskast 400V3N~ (EZ200 400V~)

Het product kan op verschillende manieren worden geregeld, 
bijvoorbeeld via een algemeen regelsysteem (BMS), zolang aan de 
vereisten van de ecodesignverordening wordt voldaan. 
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Elztrip EZ300 (IP44)
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Elztrip EZ300

Elztrip EZ300 
Driedubbel stralingspaneel voor magazijnen, werkplaatsen enz.

• Geïntegreerde elementen en een oppervlaktestructuur 
voor een betere efficiency.

• De stralers zijn goedgekeurd voor seriële aansluiting. 

• Om aan de vereisten van de ecodesignverordening (EU) 
2015/1188 te voldoen, moet de unit worden geïnstalleerd 
met thermostaat TAP16R of met capaciteitsregelaar RB123 
en aanwezigheidssensor PDK65 (accessoires).  

• Inclusief standaard bevestigingsmateriaal.  

• Behuizing van grijze staalpanelen met aluminium-
zinkcoating, zeer corrosiebestendig. Verwarmingspaneel 
van natuurlijk geanodiseerd aluminium.

Installatiehoogte

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Brandbaar materiaal 

Elztrip EZ300 (IP44)

Plafond

M
u

u
r

M
u

u
r

Minimale afstand

EZ300 is bedoeld voor totaalverwarming 
en aanvullende verwarming in industriële 
omgevingen, zoals magazijnen, werkplaatsen enz.
    EZ300 is een driedubbel stralingspaneel met 
een discreet en robuust design dat prima te 
combineren is met elektrische installaties.

2018-06-15

Type Verwarmings- 
capaciteit 
[W]

Voltage 
  
[V]

Stroomsterkte 
  
[A]

Max. oppervlakte- 
temperatuur 
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

EZ336 3600 230V3~/400V3N~ 9,0/5,2 320 1670x63x420 19,8

EZ345 4500 230V3~/400V3N~ 11,3/6,5 320 2030x63x420 24,2
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Afmetingen 

De EZ300 zorgt voor directe warmte en voorverwarmen is niet nodig. Daardoor is de straler 
ideaal voor gebouwen die onregelmatig worden gebruikt.

Warmtestralers zijn bijzonder voordelig in 
gebouwen met hoge plafonds, omdat er geen 
warmteverlies optreedt tussen de straler en 
de vloer.

Temperatuurbijdrage

Installatiehoogte
∆t
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Elztrip EZ300

Plaatsing, montage en aansluiting

Plaatsing  
Om bij benadering te schatten hoeveel warmtestralers 
er nodig zijn voor een gebied, wordt de volgende 
formule gebruikt:

Deze formule geeft een eerste schatting van het 
minimale aantal warmtestralers dat nodig is om het 
comfort op peil te houden. Om de juiste capaciteit 
voor iedere straler te berekenen, moet de totale 
verwarmingsbehoefte worden berekend. Zie hiervoor 
het Technisch handboek. 

Bij het plannen van de installatie van een Elztrip 
moet de afstand tussen de stralers niet groter zijn dan 
de hoogte tussen straler en vloer. Dat houdt in dat (a) 
kleiner moet zijn dan (H). Zie Fig. Bij ruimtes die niet 
zo vaak worden gebruikt, zijn de comforteisen vaak 
wat lager en kan de afstand tussen de stralers worden 
opgevoerd. Bij vaak gebruikte ruimtes moet de afstand 
tussen een zittende persoon en een straler minimaal 
1,5 tot 2 meter bedragen (∆h). Als deze twee richtlijnen 
worden aangehouden, zal het verschil in operatieve 
temperatuur niet uitkomen boven het comfortniveau 
∆t

op
= 5 °C. Dat betekent dat het verschil tussen de 

daadwerkelijke temperatuur en de waargenomen 
temperatuur niet meer zal bedragen dan 5 °C.

Montage 
Elztrip wordt horizontaal geïnstalleerd aan plafonds, 
in rails, aan kabels, verlaagd, enz. Inclusief standaard 
bevestigingsmateriaal. Als de straler wordt opgehangen 
aan draad, moeten de vier montagepunten op de 
straler worden gebruikt. Standaardarmaturen voor 
montage worden bijgeleverd. Bij montage aan draad zijn 
geschikte clips nodig om te voorkomen dat het paneel 
gaat schuiven. 
 
Aansluiting  
De Elztrip is bedoeld voor permanente installatie. De 
stralers zijn goedgekeurd voor seriële aansluiting. 

Aanbevolen afstand voor Elztrip

Standaardarmatuur

De warmte wordt gericht op het gebied waar deze het 
meest nodig is.

Bij warmtestralers wordt de warmte overgedragen op oppervlakken, zoals mensen, 
vloeren en interieurelementen. Dit zorgt zelfs in ruimtes met een groot volume voor 
comfort.

Min. aantal 
=

  Oppervlakte van de ruimte [m2] 
stralers  Installatiehoogte [m] × Installatiehoogte [m]
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TAP16R TEP44 RTX54 SKG30 PDK65 RB3 RB123

KRTV19KRT1900 S123

0
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[mm]

TAP16R 87x87x53

TEP44 87x87x55

RTX54 82x88x25

SKG30 115x85x40

PDK65 102x70x50
88x88x39

PDK65S 102x70x50

RB3 155x87x43

RB123 155x87x43

 
[mm]

KRT1900 165x57x60

KRTV19 165x57x60

S123 72x64x46

PDK65S

Elztrip EZ300
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Regelopties 

Regelingen en accessories

Relaiskast 400V3N~ (400V3~/V2~, 230V3~/V2~), 16A, IP44 

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld met RTX54. 

Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. NTC10KΩ, IP54 

Type 

Elektronische thermostaat, 16A, IP21 

HxBxD

Aanwezigheidsmelder met netvoeding (tot 5 melders), 230V~, max. 2,3 kW, IP42/IP65 

Omschrijving 

Relaiskast met 3-staps capaciteitsregeling, 400V3N~, 16A, IP44 

Regelaars voor installaties die niet vallen onder de ecodesignverordening (EG) 2015/1188

Wanneer de straler voor technische verwarmingsdoeleinden wordt 
gebruikt, en niet als lokale ruimteverwarmer, kunnen de volgende 
regelingen worden gebruikt. 

De straler moet worden uitgebreid met een van de volgende regelopties. 
De TAP16R is uitgerust met adaptieve start, weekprogramma en ‘open 
raam’-detectie. Bij gebruik van TAP16R kan beschermklasse IP44 
worden bereikt door uitbreiding met een beschermende behuizing 
TEP44 en een externe temperatuursensor RTX54 als vervanging voor 
de interne sensor. Let op: relaiskast RB is ook nodig.  
 
Regeling via thermostaat
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• RB3, relaiskast 400V3N~/230V3~ 
 
Regeling met thermostaat en zwarte bol sensor 
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• SKG30, zwarte bol sensor

• RB3, relaiskast 400V3N~/230V3~
 
3-staps capaciteitsregeling en aanwezigheidsdetector  
• RB123, relaiskast met 3-staps capaciteitsregeling  

• PDK65, aanwezigheidsmelder met netvoeding

Het product kan op verschillende manieren worden geregeld, 
bijvoorbeeld via een algemeen regelsysteem (BMS), zolang aan de 
vereisten van de ecodesignverordening wordt voldaan. 

Type Omschrijving HxBxD

Capillairthermostaat met knop, IP44 
Capillairthermostaat, IP55 

Extra aanwezigheidsmelder voor PDK65, IP42 

Handmatige schakelaar voor 1-2-3 standen, 20A, IP42 
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Industriële infraroodstraler IR

Voor gebouwen met grote volumes en hoge plafonds

• Reflectoren van glanzend geanodiseerd aluminium voor een 
optimale warmteverdeling.

• Door de montagescharnieren kan de straler in vijf 
verschillende hoeken worden gezet.

• Om aan de vereisten van de ecodesignverordening (EU) 
2015/1188 te voldoen, moet de unit worden geïnstalleerd 
met thermostaat TAP16R of met capaciteitsregelaar RB123 
en aanwezigheidssensor PDK65 (accessoires).  

• Klemmenstrook voor aansluiting van een regelaar of voor 
seriële aansluiting van meerdere stralers.

• Als accessoire is een beschermrooster verkrijgbaar.  

• Behuizing van grijze staalpanelen met aluminium-
zinkcoating, zeer corrosiebestendig. 

Installatiehoogte

Industriële infraroodstraler IR

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Minimale afstand

Brandbaar materiaal 

Industriële infraroodstraler IR (IP44)

IR is geschikt voor totaalverwarming of 
aanvullende verwarming van gebouwen met een 
groot volume en hoge plafonds. De straler is ook 
geschikt voor buitengebruik, bijvoorbeeld voor 
tribunes in stadions of om laadsluizen droog en 
vorstvrij te houden.
    IR heeft een robuust industrieel design.

2018-06-15

Type Capaciteitsstappen 
 
[kW]

Voltage 
  
[V]

Stroomsterkte 
 
[A]

Max. element- 
temperatuur 
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

IR3000 1/2/3 400V3N~* 4,3 700 1125x83x358 9,0

IR4500 1,5/3/4,5 400V3N~* 6,5 700 1500x83x358 11,1

IR6000 2/4/6 400V3N~* 8,7 700 1875x83x358 13,2
*) Kan ook worden aangesloten op 400V3~, maar dan vervallen de capaciteitsstappen. Bij neutraal kan er één elementbuis tegelijk worden 
aangesloten.
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L2 
[mm]

IR3000 600 1125

IR4500 900 1500

IR6000 1200 1875

Industriële infraroodstraler IR
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Het onderverdelen van een grote ruimte in verschillende zones is erg 
energie-efficiënt, met name in gebouwen waar sporadische gebruik wordt 
gemaakt van iedere zone. Beschermrooster IRG, verkrijgbaar als accessoire, 
kan worden gebruikt om de straler te beschermen in bijvoorbeeld 
sportcentra.

De IR-straler kan in gehoekte stand worden gemonteerd om 
de verwarming op de juiste plaats te krijgen. Buiten gebruikte 
stralers moeten onder een dak worden geplaatst. 

Temperatuurbijdrage

Installatiehoogte

Afmetingen 
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Industriële infraroodstraler IR

Plaatsing  
Voor spotverwarming moeten de infraroodstralers zo 
worden geplaatst dat mensen van voren en van achteren 
worden verwarmd. De afstand ten opzichte van de 
straler mag niet kleiner zijn dan 2 meter. Meer hierover 
leest u in het Technisch handboek.

Montage 
De industriële infraroodstraler IR wordt horizontaal 
geïnstalleerd met behulp van montagebeugels die direct 
aan het plafond of de wand kunnen worden geplaatst. 
Bij de montage kan de verwarmingshoek in elke richting 
30° worden bijgesteld. De stralers kunnen ook aan een 
draad worden opgehangen (minimaal Ø 3 mm). Als 
accessoire is een beschermrooster verkrijgbaar. 
 
Aansluiting  
De industriële infraroodstraler IR is bedoeld voor 
permanente installatie. Dubbele aansluitplinten in de 
aansluitdoos maken extra aansluiting van een straler 
naar een andere straler mogelijk.

Plaatsing, montage en aansluiting

Bijdrage straalverwarming IR 4,5 kW Bijdrage straalverwarming IR 6 kW

Capaciteit [W/m²]
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Verwarmingsbijdrage direct onder IR 4,5-6 kW

Verwarmingsbijdrage [°C]

Afstand tot IR [m]
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TAP16R TEP44 RTX54 SKG30 PDK65 RB3 RB123

KRTV19KRT1900 S123
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PDK65S

[mm]

TAP16R 87x87x53

TEP44 87x87x55

RTX54 82x88x25

SKG30 115x85x40

PDK65 102x70x50
88x88x39

PDK65S 102x70x50

RB3 155x87x43

RB123 155x87x43

IRG3000 869x362x40

IRG4500 1235x362x40

IRG6000 1615x362x40

 
[mm]

KRT1900 165x57x60

KRTV19 165x57x60

S123 72x64x46

IRG

Industriële infraroodstraler IR
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De straler moet worden uitgebreid met een van de volgende regelopties. De 
TAP16R is uitgerust met adaptieve start, weekprogramma en ‘open raam’-
detectie. Bij gebruik van TAP16R kan beschermklasse IP44 worden bereikt 
door uitbreiding met een beschermende behuizing TEP44 en een externe 
temperatuursensor RTX54 als vervanging voor de interne sensor. Let op: 
relaiskast RB is ook nodig.  
 
Regeling via thermostaat
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• RB3, relaiskast 400V3N~/400V3~ 
 
Regeling met thermostaat en zwarte bol sensor 
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• SKG30, zwarte bol sensor

• RB3, relaiskast 400V3N~/400V3~
 
3-staps capaciteitsregeling en aanwezigheidsdetector  
• RB123, relaiskast met 3-staps capaciteitsregeling  

• PDK65, aanwezigheidsmelder met netvoeding

Het product kan op verschillende manieren worden geregeld, bijvoorbeeld 
via een algemeen regelsysteem (BMS), zolang aan de vereisten van de 
ecodesignverordening wordt voldaan. 

Regelopties 

Regelingen en accessories

Relaiskast 400V3N~ (400V3~/V2~, 230V3~/V2~), 16A, IP44 

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld met RTX54. 

Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. NTC10KΩ, IP54 

Type 

Elektronische thermostaat, 16A, IP21 

HxBxD

Aanwezigheidsmelder met netvoeding (tot 5 melders), 230V~, max. 2,3 kW, IP42/IP65 

Omschrijving 

Relaiskast met 3-staps capaciteitsregeling, 400V3N~, 16A, IP44 

Extra aanwezigheidsmelder voor PDK65, IP42 

Regelaars voor installaties die niet vallen onder de ecodesignverordening (EG) 2015/1188
Wanneer de straler voor technische verwarmingsdoeleinden wordt 
gebruikt, en niet als lokale ruimteverwarmer, kunnen de volgende 
regelingen worden gebruikt. 

Type Omschrijving HxBxD

Capillairthermostaat met knop, IP44 

Capillairthermostaat, IP55 

Handmatige schakelaar voor 1-2-3 standen, 20A, IP42 

Beschermrooster voor de IR3000 

Beschermrooster voor de IR4500 

Beschermrooster voor de IR6000 



38

50

500

2300

50

180

500

2300

3–5 m

Infraroodstraler IRCF

Voor spotverwarming van grote gebouwen

• Voorzien van één tot drie halogeenlampen en reflectoren 
met glansafwerking.

• Eenvoudige montage met montagebeugel aan wand of 
plafond. De straler kan in verschillende hoeken worden 
gedraaid.

• Als accessoire is een beschermrooster verkrijgbaar.

• Om aan de vereisten van de ecodesignverordening (EU) 
2015/1188 te voldoen, moet de unit worden geïnstalleerd 
met thermostaat TAP16R of met capaciteitsregelaar RB123 
en aanwezigheidssensor PDK65 (accessoires).  

• Corrosiebestendige behuizing van aluminium.

• Kleur: RAL 9006.

Installatiehoogte

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Infraroodstraler IRCF

Infraroodstraler IRCF (IP20)

Infraroodstraler IRCF is speciaal ontwikkeld 
voor spotverwarming van gebouwen met grote 
luchtvolumes, zoals kerken, hangars en tenten. 
Met zijn grote efficiëntie en zijn compacte formaat 
is de straler ideaal voor een heleboel lastige 
toepassingen.
    Discreet en compact design. Voorzien van 
één tot drie halogeenlampen en reflectoren met 
glansafwerking.

Minimale afstand

2018-06-15

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage  
 
[V]

Afmetingen 
LxHxD 
[mm]

Aantal lampen Gewicht  
 
[kg]

IRCF1500 1500 230V~ 490x230x140 1 1,7

IRCF3000 3000 230V~ 490x375x140 2 2,4

IRCF4500 4500 230V~/ 400V3~ 490x515x140 3 3,0
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Afmetingen 

De IRCF kan in verschillende 
hoeken worden gedraaid.

De IRCF wordt vaak geïnstalleerd in grote 
magazijnen. Zij zorgen voor directe en 
effectieve verwarming, waardoor ze zichzelf snel 
terugverdienen.

De ICRF kan aan de wand of aan het plafond worden gemonteerd en is geschikt voor 
gebouwen die sporadisch worden gebruikt, zoals deze startzone van een kartbaan.
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IRCG1

Infraroodstraler IRCF

LIRCF, extra lamp
Halogeenlampen van 1,5 kW zijn vervangbaar en 
hebben een levensduur van zo’n 5000 uur bij normaal 
gebruik. 
 
IRCG1, beschermrooster voor de IRCF 
Een rooster om de IRCF in open gebieden te 
beschermen. Voor de IRCF1500 is één rooster 
voldoende, maar de IRCF3000 vereist twee roosters en 
de IRCF4500 vereist drie roosters. 

Accessoires

Plaatsing, montage en aansluiting
Plaatsing  
Voor het verwarmen van een werkplek is het goed om 
twee units te gebruiken waarvan de warmtestromen 
elkaar kruisen.
 
Montage 
IRCF wordt met behulp van de meegeleverde beugel 
horizontaal aan het plafond of de wand geïnstalleerd. 
IRCF kan bijvoorbeeld met behulp van kettingen 
worden opgehangen. De hoek van de straler kan voor 
optimaal comfort worden afgesteld. Als accessoire is een 
beschermrooster verkrijgbaar. 
 
Aansluiting  
De IRCF is bedoeld voor permanente installatie.

Het kleinste IRCF-model is uitstekend geschikt voor lastige toepassingen, zoals kerken.

Type Omschrijving HxBxD 
[mm]

LIRCF Extra lamp

IRCG1 Beschermrooster voor IRCF1500. IRCF3000 vereist 2 st., IRCF4500 vereist 3 st. 10x480x134
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KRTV19KRT1900 S123

0

1
2

[mm]

TAP16R 87x87x53

TEP44 87x87x55

RTX54 82x88x25

SKG30 115x85x40

PDK65 102x70x50
88x88x39

PDK65S 102x70x50

RB3 155x87x43

RB123 155x87x43

 
[mm]

KRT1900 165x57x60

KRTV19 165x57x60

S123 72x64x46

TAP16R TEP44 RTX54 SKG30 PDK65 RB3 RB123PDK65S

Infraroodstraler IRCF

In
du

st
rie

 e
n 

gr
ot

e 
ge

bo
uw

en

Regelopties 

Regelingen

Handmatige schakelaar voor 1-2-3 standen, 20A, IP42 

Relaiskast 400V3N~ (400V3~/V2~, 230V3~/V2~), 16A, IP44 

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld met RTX54. 

Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. NTC10KΩ, IP54 

Type 

Elektronische thermostaat, 16A, IP21 

HxBxD

Aanwezigheidsmelder met netvoeding (tot 5 melders), 230V~, max. 2,3 kW, IP42/IP65 

Omschrijving 

Relaiskast met 3-staps capaciteitsregeling, 400V3N~, 16A, IP44 

Extra aanwezigheidsmelder voor PDK65, IP42 

Regelaars voor installaties die niet vallen onder de ecodesignverordening (EG) 2015/1188
Wanneer de straler voor technische verwarmingsdoeleinden wordt 
gebruikt, en niet als lokale ruimteverwarmer, kunnen de volgende 
regelingen worden gebruikt. 

Type Omschrijving HxBxD

Capillairthermostaat met knop, IP44 

Capillairthermostaat, IP55 

IRCF1500 / IRCF3000 
 
Regeling via thermostaat
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• RB3, relaiskast  (IRCF3000) 
 
Regeling met thermostaat en zwarte bol sensor 
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• SKG30, zwarte bol sensor

• RB3, relaiskast  (IRCF3000)
 
Regeling met thermostaat en 
aanwezigheidsdetector  
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• PDK65, aanwezigheidsmelder met netvoeding 

• RB3, relaiskast  (IRCF3000)

IRCF4500 
 
Regeling via thermostaat
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• RB3, relaiskast  
 
Regeling met thermostaat en zwarte bol sensor 
• TAP16R, elektronische thermostaat 

• SKG30, zwarte bol sensor

• RB3, relaiskast 
 
3-staps capaciteitsregeling en 
aanwezigheidsdetector  
• RB123, relaiskast met 3-staps capaciteitsregeling  

• PDK65, aanwezigheidsmelder met netvoeding

De straler moet worden uitgebreid met een van de volgende regelopties. De TAP16R is 
uitgerust met adaptieve start, weekprogramma en ‘open raam’-detectie. 

Het product kan op verschillende manieren worden geregeld, bijvoorbeeld via een algemeen regelsysteem (BMS), 
zolang aan de vereisten van de ecodesignverordening wordt voldaan. 
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< 10 m

Aquaztrip Plan 

Installatiehoogte Afstand tussen panelen

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Aquaztrip Plan 
Waterverwarmd stralingspaneel voor inbouwmontage in verlaagde plafonds

• De panelen zijn leverbaar in lengten tot 3 meter. 
Breedte: 600 mm.  

• Lage installatiematen: 40 mm.  

• Voor maximale warmteafgifte zijn de koperen leidingen 
lasergelast op aluminium platen. 

• De koppen zijn bij levering omhoog gebogen.  

• De bovenkant van het paneel is geïsoleerd met steenwol en 
afgedekt met plastic papier voor eenvoudige reiniging. 

• Verstelbare ophangbeugels worden meegeleverd. 

• In overeenstemming met EN14037. 

• Warmtestralingspaneel van gepoedercoat aluminium. Kleur: 
wit, RAL 9003. Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag. 

Aquaztrip Plan wordt gebruikt voor watersystemen 
voor verwarming/koeling. Het is met name 
bedoeld voor montage in zwevende plafonds en 
is ideaal voor fraaie omgevingen, zoals kantoren, 
winkels enz. De unit kan echter ook vrijhangend 
gemonteerd worden.

De paneelafmetingen zijn speciaal ontworpen 
om plafondtegels van 600x600 mm te kunnen 
vervangen. Door de lage installatiematen zijn ze 
voor de meeste verlaagde plafonds geschikt.  

Voor een snelle installatie worden de panelen 
met isolatie en ophangbeugels geleverd. 

Aquaztrip Plan 

*) Toepasbaar bij watertemperatuur 60/40 °C, kamertemperatuur +20 °C. 

2018-06-15

Type Verwarmings-
capaciteit*1 
[W/paneel]

Lengte 
 
[mm]

Breedte 
 
[mm]

Max.  
bedrijfsdruk 
[bar]

Max. bedrijfs-
temperatuur  
[°C]

Gewicht met 
water 
[kg]

Gewicht zonder 
water 
[kg]

AZP612 184 1190 592 10 90 4,5 4,2

AZP618 276 1790 592 10 90 6,8 6,3

AZP624 409 2390 592 10 90 9,2 8,5

AZP630 511 2990 592 10 90 11,5 10,6
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Aquaztrip Plan 

Afmetingen 

kPa

Warmtestralers bieden een perfecte bescherming tegen koude tocht. 
Hier worden de ramen beschermd met verlaagd Aquaztrip Plan met 
een zwarte afwerking. 

Drukverlies  
Het waterdebiet moet hoog zijn om turbulente stroming 
door de buizen te bewerkstelligen. Aanbevolen minimaal 
debiet: 0,02 l/s. 

Panelen met een breedte van 900 mm zijn 
op bestelling leverbaar. 

Aansluitingen zijn gladde buizen met een 
diameter van 12 mm. Panelen met een 
buisdiameter van 10 mm zijn op bestelling 
leverbaar. 

Waterstroom 
[l/s]

L 
[mm]

AZP612 1190

AZP618 1790

AZP624 2390

AZP630 2990

Bij toepassing van het stralingsprincipe wordt lucht niet rechtstreeks 
opgewarmd. Dit leidt tot een mild, tochtvrij en comfortabel 
binnenklimaat en een gelijkmatige temperatuur. 
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2,5 - 10 m

Aquaztrip Flex 

Aquaztrip Flex 

Installatiehoogte

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Flexibele warmtestraler met waterverwarming 

• De panelen kunnen worden besteld in lengten van 1 m tot 
6 m, met tussenstappen van 0,1 m en met 3 verschillende 
leidingaansluitingen. De lengten kunnen worden 
gecombineerd tot maximaal 25 m.  

• In overeenstemming met EN14037.  

• Optimale warmteverdeling. Voor het best mogelijke 
contact zijn de koperen leidingen in een warmtegeleidende 
pasta tegen de aluminium panelen geperst, die 
vervolgens zijn afgedicht met aluminium tape en 28 mm 
polyurethaanschuim. 

• Montageonderdelen voor ophanging zijn als optie leverbaar.  

• Warmtestralingspaneel van gepoedercoat aluminium. Kleur: 
wit, RAL 9003. Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag. 

Dankzij het lichte en robuuste ontwerp is 
Aquaztrip Flex bij uitstek geschikt voor kantoren, 
winkels, scholen, enz. Flexibele montage aan 
het plafond, zowel aan verhoogde als verlaagde 
plafonds.  

Aquaztrip Flex heeft een elegant, gepoedercoat 
wit oppervlak dat in praktisch alle omgevingen 
goed past. Voor omgevingen met een hoog 
afwerkingsniveau zijn afdekpanelen als optie 
leverbaar. Deze panelen houden de koppelingen 
effectief uit het zicht en brengen de paneellengten 
bijeen in één eenheid. 

Afstand tussen panelen

Aquaztrip Flex 

*) Toepasbaar bij watertemperatuur 60/40 °C, kamertemperatuur +20 °C. 

2018-06-15

Type Verwarmings-
capaciteit*1 
[W/paneel]

Breedte 
 
[mm]

Max.  
bedrijfsdruk 
[bar]

Max. bedrijfs-
temperatuur  
[°C]

Gewicht met 
water 
[kg/m]

Gewicht zonder 
water 
[kg/m]

AZF400 113 400 600 80 3,5 2,6

AZF800 225 800 600 80 7,2 5,2

AZF1200 336 1200 600 80 10,8 7,8
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∆tmv (°C)

25 30 35 40 45 50 55 60

AZF400 95 115 130 150 170 195 215 235

AZF800 190 225 260 300 340 390 425 465

AZF1200 285 335 375 450 510 585 635 700
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Aquaztrip Flex 

Afmetingen 

L: 1000 - 6000 

AZF400S

AZF800S

AZF1200S

Δt °C               20            15                      10

0.016 0.05 0.1 0.15 0.2   0.22
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Pv (kW)

Verwarmingscapaciteit Pv (W/strekkende meter)  
De capaciteit is een functie van het verschil tussen de 
gemiddelde temperatuur van de warmtedrager en de 
kamertemperatuur. 

Waterstroom  
Het waterdebiet is een functie van de 
verwarmingscapaciteit Pv en het temperatuurverschil 
in de warmtedrager ∆tv. Het waterdebiet moet hoog 
zijn om turbulente stroming door de buizen te 
bewerkstelligen. Aanbevolen minimaal debiet: 0,02 l/s. Type 

Wateraansluiting 

AZF400 AZF800 AZF1200

Aansluiting P Aansluiting P Aansluiting P

Aansluiting D Aansluiting D Aansluiting D

Aansluiting S Aansluiting S
Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 22 mm
AZF400P AZF400D AZF1200D
AZF800S AZF800P/D
AZF1200P/S

Het systeem kan worden aangesloten 
op gladde buizen met de volgende 
afmetingen: 

Bij bestelling is AZF leverbaar met andere 
aansluitopties. 

Aquaztrip is de perfecte oplossing voor panden met hoge plafonds. 

l/s
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4 - 30 m

Aquaztrip Comfort 

Installatiehoogte Afstand tussen panelen

Aquaztrip Comfort 

• De panelen worden in serie aangesloten in lengten tot ca. 
125 meter. De maximale lengte per paneel is 6 meter.  

• Inclusief bescherming tegen convectie.  

• In overeenstemming met EN14037. 

• Het stralingswarmtepaneel bestaat uit platen van gerold 
aluminium gevormd rond de waterleidingen voor optimaal 
contact en optimale energieverdeling.  

• De bovenkant van het paneel is geïsoleerd met steenwol en 
afgedekt met plastic papier voor eenvoudige reiniging. 

• Warmtestralingspaneel van gelakt aluminium.  
Kleur: lichtgrijs, NCS S 3500 N. Andere kleuren 
verkrijgbaar op aanvraag. 

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Krachtige warmtestraler voor uiterst hoge installatiehoogten 

Aquaztrip Comfort 

Dankzij de sterke constructie en de mogelijkheid 
van seriële aansluiting tot 125 m is Aquaztrip 
Comfort ideaal voor sporthallen, terminals, 
magazijnen, industriële panden en werkplaatsen.  

Aquaztrip kan ten opzichte van traditionele 
verwarmingssystemen kostenbesparingen 
opleveren tot wel 25%, met name in panden die 
slecht geïsoleerd zijn, hoge plafonds hebben en 
onregelmatig worden gebruikt. 

*) Toepasbaar bij watertemperatuur 60/40 °C, kamertemperatuur +18 °C. 

2018-06-15

Type Verwarmings-
capaciteit*1 
[W/m]

Breedte 
 
[mm]

Max.  
bedrijfsdruk 
[bar]

Max. bedrijfs-
temperatuur  
[°C]

Gewicht met 
water 
[kg/m]

Gewicht zonder 
water 
[kg/m]

AZC615 154 615 600 90 7,2 5,2

AZC900 237 900 600 90 10,8 7,8
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AZC615

AZC900

Δt °C                          20

0.036 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

15

10

60

50

40

30

20

10

∆tmv (°C)

25 30 35 40 45 50 55 60

AZC615 114 142 171 200 231 261 293 325

AZC900 176 219 263 309 355 403 451 500

Pv (kW)

AZC615 AZC900
P 0,036 0,072
D 0,072 0,108
S - 0,036

AZC615

AZC900

l/s

In
du

st
rie

 e
n 

gr
ot

e 
ge

bo
uw

en

Aquaztrip Comfort 

Verwarmingscapaciteit Pv (W/strekkende meter)  
De capaciteit is een functie van het verschil tussen de 
gemiddelde temperatuur van de warmtedrager en de 
kamertemperatuur. 

Waterstroom  
Het waterdebiet is een functie van de 
verwarmingscapaciteit Pv en het temperatuurverschil 
in de warmtedrager ∆tv. Het waterdebiet moet hoog 
zijn om turbulente stroming door de buizen te 
bewerkstelligen. 

Afmetingen 

Aansluiting 

Type 

Aanbevolen minimaal debiet[l/s] 

Aansluiting P

Aansluiting D

Aansluiting P

Aansluiting D

Aansluiting S

Aansluitingen zijn gladde buizen met een 
diameter van 35 mm. 

Wateraansluiting 

Voor het op elkaar aansluiten van 
panelen worden perskoppelingen met 
een diameter van 35 mm gebruikt. 



Infraroodstraler CIR 
De CIR zorgt het hele jaar door voor comfort op terrassen, 
balkons en buitenterrassen. De CIR creëert geen gloed en 
is de perfecte keuze als u op zoek bent naar een discrete 
oplossing. 

Infraroodstraler ELIR 
De ELIR geeft een intense warmte, geschikt voor alle 
buitentoepassingen. Doordat de ELIR licht, stabiel 
en draagbaar is, is deze zeer geschikt voor tijdelijke 
verwarming van bouwlocaties en evenementen. 

Koolstofvezel-infraroodstraler IHC  
De koolstof-infraroodstraler IHC produceert een zachte 
en directe warmte, die ideaal is voor buitenterrassen waar 
design van belang is.  

Infraroodstraler IH 
De halogeen infraroodverwamer IH is krachtig met een 
oppervlaktetemperatuur van 2200 °C. IH is de perfecte 
keuze voor die buitenomgevingen waar design belangrijk is. 

Infragold  
Infragold is een compacte, gebruiksvriendelijke halogeen 
infraroodstraler voor buitengebruik. Infragold is leverbaar 
in wit, zwart en grijs met een onopvallend ontwerp dat voor 
praktisch alle omgevingen geschikt is.  

Infraduo  
Infraduo IHD is een halogeen infraroodstraler voorzien van 
LED-spotjes aan de zijkanten, waardoor het systeem uiterst 
handig is in situaties waarbij er behoefte is aan zowel 
verwarming als verlichting. 

Infrasmart 
Infrasmart is een compacte halogeen 
infraroodstraler die aangestuurd kan worden via een 
app, afstandsbediening (meegeleverd) of ingebouwde 
schakelaar. 

Infrapalm 
Infrapalm is een stijlvolle en handige vrijstaande 
straler voor privéterrassen en horecaterrassen zonder 
muren of andere bevestigingsmogelijkheden. 



Buiten

Warmtestralers zorgen voor een intense, 
comfortabele warmte en voor een verlenging van het 
zomerseizoen. Het ontbreken van bewegende delen 
zorgt voor een stil systeem dat geen luchtverplaatsing 
genereert en de spreiding van stof en andere deeltjes 
tegengaat. Warmtestralers zorgen voor directe 
warmte, zijn eenvoudig en flexibel te installeren en 
het vereiste onderhoud is minimaal. Mensen en 
objecten worden verwarmd, maar de omringende 
lucht niet. Hierdoor werkt een warmtestraler bijzonder 
efficiënt. Dit is met name buiten zeer effectief. Een 
warmtestraler is ook zuiniger met energie, veiliger en 
schoner dan een gasstraler. 
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Infraroodstraler CIR

Infraroodstraler CIR

• Infraroodstraler CIR is verkrijgbaar in twee versies: 

- CIR100 met capaciteiten tussen 500 en 2000 W. 

- CIR200 met dezelfde capaciteiten en ingebouwde 
schakelaar.

- CIRC met capaciteiten 1000 W. 1,8 m kabel en stekker.

• Reflectoren van hoogglanzend gepolijst aluminium met 
maximale weerstand tegen corrosie. Grijze aansluitdozen 
van hitte- en weerbestendig polycarbonaat. 

• Verstelbare montagebeugels voor eenvoudige montage aan 
de wand of aan het plafond. 

• Behuizing van wit gelakte aluminium-zinkpanelen. Kleur: 
RAL 9002. Roestvrijstalen beschermrooster.

Voor toepassingen waar een discreet design en een discrete werking nodig zijn

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Infraroodstraler CIR zonder ingebouwde schakelaar (IP24)

Infraroodstraler CIR met ingebouwde schakelaar (IP24)

Infraroodstraler CIRC met 1,8 m kabel en stekker (IP24)

CIR zorgt het hele jaar door voor comfort op 
terrassen, balkons of horecaterrassen. Heeft geen 
bescherming nodig tegen slecht weer en wordt 
geleverd met vijf jaar corrosiegarantie.
    De CIR is discreet met zijn slanke design en zijn 
stille, onzichtbare werking en heeft maar weinig 
ruimte nodig.

2018-06-15

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 
 
[V]

Stroomsterkte 
 
[A]

Max. element- 
temperatuur 
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht  
 
[kg]

CIR20521 500 230V~ 2,2 750 710x44x94 1,5

CIR21021 1000 230V~ 4,3 750 1250x44x94 2,2

CIR21031 1000 400V2~ 2,5 750 1250x44x94 2,2

CIR21531 1500 400V2~ 3,8 750 1755x44x94 3,0

CIR22031 2000 400V2~ 5,0 750 2180x44x94 3,7

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 
  
[V]

Stroomsterkte 
 
[A]

Max. element- 
temperatuur 
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht  
 
[kg]

CIR10521 500 230V~ 2,2 750 710x44x94 1,5

CIR11021 1000 230V~ 4,3 750 1250x44x94 2,2

CIR11031 1000 400V2~ 2,5 750 1250x44x94 2,2

CIR11521 1500 230V~ 6,5 750 1755x44x94 3,0

CIR11531 1500 400V2~ 3,8 750 1755x44x94 3,0

CIR12021 2000 230V~ 8,7 750 2180x44x94 3,7

CIR12031 2000 400V2~ 5,0 750 2180x44x94 3,7

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 
 
[V]

Stroomsterkte 
 
[A]

Max. element- 
temperatuur 
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht  
 
[kg]

CIR11021C 1000 230V~ 4,3 750 1250x44x94 2,2
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A 
[mm]

B*¹ 
[mm]

BMIN*² 
[mm]

CIR105/205 710 500 300

CIR110/210 1250 900 600

CIR115/215 1755 1200 800

CIR120/220 2180 1500 1000
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Afmetingen 

*1) Advies 
*2) Minimumafstand tussen beugels

Installatiehoogte

De CIR is met zijn slanke design eenvoudig 
te plaatsen. De stralers moeten voor een 
gelijkmatige verwarming vanuit minimaal 
twee richtingen werken.

Temperatuurbijdrage

Minimale afstand

Brandbaar materiaal 

∆t
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ruimte

+
∆t

rad.

  2
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Infraroodstraler CIR

Plaatsing, montage en aansluiting

Plaatsing  
De infraroodkachels moeten rond het te verwarmen 
gebied worden geplaatst (zie figuur 1 en 2). De 
eenheden worden normaal gesproken 2-2,5 m boven 
de grond/vloer geplaatst. In het algemeen geldt voor 
infraroodstralers voorzien van metalen buiselementen 
dat 750–1000 W/m² de temperatuur met zo’n 10 °C 
verhoogt. De capaciteitsbehoefte kan worden beperkt 
als het te verwarmen gebied ommuurd is. Als het gebied 
alleen een dak heeft, is minimaal 1000 W/m² nodig. 
750 W/m² is voldoende als het gebied 3 muren heeft. 
Voor ommuurde gebieden moet de capaciteitsbehoefte 
worden berekend. Voor een serre is bijvoorbeeld 250-
300 W/m² nodig. Optimaal comfort realiseert u als de 
warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.

Montage 
CIR wordt met behulp van de meegeleverde instelbare 
montagebeugels horizontaal aan het plafond of de wand 
geïnstalleerd. De hoek van de straler kan voor optimaal 
comfort worden afgesteld. De standaard beugels kunnen 
niet worden gebruikt voor gekantelde montage aan een 
plafond, omdat de afstand dan kleiner wordt dan de 
minimale afstand. CIR kan ook worden opgehangen aan 
draad. 
 
Aansluiting  
CIR11021C is voorzien van een 1,8 meter lange 
kabel en een stekker voor aansluiting op een geaard 
stopcontact. Andere modellen zijn bestemd voor vaste 
installatie. De stralers zijn goedgekeurd voor seriële 
aansluiting. 

De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit 
minimaal twee richtingen werken.

Goed voorbeeld van plaatsing, van bovenaf gezien. 
Capaciteitsbehoeften ca. 1000 W/m².

CC-afstand tussen de stralers [m]

Installatiehoogte 
[m]

Stralers gemonteerd in lijn∆ t [°C]

Extra warmtebijdrage

Warmtestralers zijn de perfecte buitenoplossing, omdat ze mensen 
en objecten direct verwarmen en niet de omringende lucht. 
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De CIR is een ideale oplossing voor het comfort van klanten bij horecaterrassen. De stralers kunnen tegen de muur van het restaurant worden 
gemonteerd of in lijn worden geplaatst, direct boven de tafels van grote terrassen.

Infraroodstraler CIR kan ook binnen 
worden gebruikt voor een tijdelijke 
warmtebijdrage. Let er echter wel op 
dat de modellen 1500W en 2000W 
met thermostaat TAP16R (accessoire) 
moeten worden geïnstalleerd om aan de 
ecodesignverordening (EU) 2015/1188 te 
voldoen. Modellen met minder dan 1200W 
kunnen binnen echter met dezelfde 
regelingen als buiten worden gebruikt. 
(CIR 500W, 1000W). Zie hierboven. 

Regelaars voor CIR 1500W en 2000W bij binnengebruik 

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld 
met RTX54. 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. 
NTC10KΩ, IP54 

Type Omschrijving 

Elektronische thermostaat, 16A, IP21 

Aanwezigheidsmelder met netvoeding (tot 5 melders), 230V~, max. 2,3 
kW, IP42/IP65 

Extra aanwezigheidsmelder voor PDK65, IP42 

Relaiskast 400V3N~ (400V3~/V2~, 230V3~/V2~), 16A, IP44 

Regelingen

Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen". 

Regelopties 

Capaciteitsregeling met timer
Traploze regeling, met name geschikt voor spot- en 
zoneverwarming. De warmtebijdrage wordt aangestuurd 
voor optimaal comfort. Ingebouwde timer wordt 
ingesteld op gewenste tijd.

• CIRT, traploze capaciteitsregeling met timer

Regeling met timer
De timer kan op gewenste tijd worden ingesteld. Als de 
belasting buiten het instelbereik van de timer komt of 
als u een groter systeem wilt aansturen, kan gebruik 
worden gemaakt van een magneetschakelaar.

• CBT, elektronische timer

Naast deze regelingen kan elektrische 
verwarmingsregeling ERP worden gebruikt om de 
capaciteit binnen of in glasomgevingen te beperken. 

Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30 

Type Omschrijving HxBxD 
[mm]

CIRT Traploze capaciteitsregeling, IP44 155x87x43

CBT Elektronische timer, IP44 155x87x43

ERP Elektrische verwarmingsregeling, IP20 157x93x40
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Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Installatiehoogte

Voor zachte, maar intense warmte

• De IHC bestaat uit een koolstoflamp met een hoge 
intensiteit, geel-oranje gloed, en een hooggepolijste 
reflector voor een optimale warmteverdeling. 

• Geleverd met verstelbare montagebeugel voor wand- en 
plafondmontage.

• De IH is voorzien van een 0,9 meter lange kabel met 
stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact.

• Behuizing van geanodiseerd aluminium en gepoederlakte 
lichtmetaallegering. RAL9006.

Koolstofvezel-infraroodstraler IHC 

Koolstofvezel-infraroodstraler IHC (IP44)

Minimale afstand

Brandbaar materiaal 

De koolstof-infraroodstraler IHC produceert 
een zachte en directe warmte, die ideaal is voor 
buitenterrassen waar design van belang is. De IHC 
heeft een warmteverdeling die perfect geschikt is 
voor nauwe installatie iets meer de hoogte in.  
    De IHC is eenvoudig te plaatsen dankzij het 
compacte design. De discrete en aantrekkelijke 
uitstraling maakt de IHC geschikt voor 
buitentoepassingen waar design meetelt.

Koolstofvezel-infraroodstraler IHC 

2018-06-15

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 
 
[V]

Stroomsterkte 
 
[A]

Max. 
gloeidraadtemperatuur  
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

IHC12 1150 230V~ 5,0 1200 500x77x169 1,9

IHC18 1750 230V~ 7,6 1200 676x77x169 2,5
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Afmetingen 

Plaatsing, montage en aansluiting

Fig. 1: De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit 
minimaal twee richtingen werken. 

Plaatsing  
De infraroodstralers moeten rond het te verwarmen 
gebied worden geplaatst (zie figuur 1). De eenheden 
worden normaal gesproken 2-3 m boven de grond/vloer 
geplaatst. In het algemeen geldt voor infraroodstralers 
dat 600–800 W/m² de temperatuur met zo’n 10 °C 
verhoogt. De capaciteitsbehoefte kan worden beperkt 
als het te verwarmen gebied ommuurd is. Als het gebied 
alleen een dak heeft, is minimaal 800 W/m² nodig. 
600 W/m² is voldoende als het gebied 3 muren heeft. 
Voor ommuurde gebieden moet de capaciteitsbehoefte 
worden berekend. Optimaal comfort realiseert u als de 
warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.

Montage 
De IHC horizontaal geïnstalleerd aan wanden met 
behulp van de meegeleverde beugel. De verhitter 
kan tot maximaal 45° worden gekanteld. De straler 
kan ook gemonteerd in bijvoorbeeld een parasol of 
aan een stang, een geschikte U-bout (niet inclusief) 
wordt voor dit gebruikt tezamen met de geleverde 
console. Maak voor installatie aan het plafond gebruik 
van plafondbeugel IHE (accessoire). Voor overige 
montagemogelijkheden, zie de accessoires. 
 
Aansluiting  
De IHC is voorzien van een 0,9 meter lange kabel met 
stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact. 

Muur beugel

Een intensieve koolstof-infraroodstraler en een hooggepolijste 
reflector staan garant voor een optimale warmteverdeling in 
combinatie met een zachte gloed. 
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KLS1KS

IHAF

BHSS-3IHUB IHXH IHXL

IHT+IHTWIHE

IHP IHP+IHT

Koolstofvezel-infraroodstraler IHC 

IHUB, universele beugel 
Een beugel waarmee u de IH/IHC zelfs zijwaarts in een 
hoek kunt plaatsen. U kunt de beugel ook monteren op 
bijvoorbeeld een beschutting tegen de wind met behulp 
van een klemschroef.

IHE, plafondbeugel
Gebruikt om de IH/IHC aan het plafond te bevestigen.

IHXH, neerhangende verlengbeugel voor een hoog 
montageniveau 
Gebruikt om de IH/IHC hoog te installeren, bijvoorbeeld 
boven een raam. Inclusief wandbeugel.

IHXL, gebogen verlengbeugel voor een laag 
montageniveau 
Gebruikt om de IH/IHC laag te installeren, bijvoorbeeld 
op een windscherm. Inclusief wandbeugel.
 
IHT, driehoekige beugel 
Er kunnen drie IH/IHC-eenheden op de IHT-beugel 
worden gemonteerd om warmte in alle richtingen te 
produceren. Kan worden opgehangen aan het plafond 
met behulp van drie kabels of worden gemonteerd op 
een IHP-stang. Te gebruiken voor IH10, IH15 en IHC12. 

Accessoires

Vloerstandaard, tot 2,1 m 

Beugel met klittenband 

Adapteraansluiting voor KLS1KS en BHSS-3 

Met behulp van een verlengbeugel kan de verhitter 
onder het montagepunt worden gemonteerd. 

IHTW, draadset
Set van drie glansverzinkte draden voor het eenvoudig 
ophangen van de IHT.

IHP, stang voor vrijstaande installatie 
Stang om IH/IHC op de vloer te plaatsen. De driehoekige 
beugel IHT kan worden bevestigd om warmte in 
alle richtingen te produceren. De IH/IHC kan ook 
rechtstreeks op de stang worden gemonteerd met een 
standaardbeugel en een U-bout.
 
BHSS-3, vloerstandaard
Vloerstandaard voor draagbare toepassingen. Hoogte tot 
2,1 m.  

KLS1KS, beugel met klittenband
Beugel met klittenband voor snelle en flexibele montage 
onder een parasol of zonwering. 
 
IHAF, adapteraansluiting
Adapteraansluiting voor het vastzetten van IH/IHC op 
vloerstandaard BHSS-3 en beugel KLS1KS. 

Type Omschrijving

IHUB Universele beugel voor IH

IHE Plafondbeugel

IHXH Verlengbeugel voor hoge installaties

IHXL Verlengbeugel voor lage installaties

IHT Driehoekige beugel

IHTW Draadset

IHP Stang voor vrijstaande installatie

BHSS-3                                    

KLS1KS

IHAF
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Timerregeling  
De timer kan op een gewenste tijd worden ingesteld. Als 
de stroombelasting buiten het instelbereik van de timer 
komt of als u een groter systeem wilt aansturen, kan 
gebruik worden gemaakt van een contactgever. 

• CBT, elektronische timer

Regelopties 

Infraroodstraler IHC kan ook binnen 
worden gebruikt voor een tijdelijke 
warmtebijdrage. Let er echter wel op dat 
model IHC18 met thermostaat TAP16R 
(accessoire) moet worden geïnstalleerd 
om aan de ecodesignverordening 
(EU) 2015/1188 te voldoen. Modellen met 
minder dan 1200W kunnen binnen echter 
met dezelfde regelingen als buiten worden 
gebruikt. (IHC12). Zie hierboven. 

Regelaars voor IHC1800W bij binnengebruik 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. 
NTC10KΩ, IP54 

Type Omschrijving 

Elektronische thermostaat, 16A, IP21 

Aanwezigheidsmelder met netvoeding (tot 5 melders), 230V~, max. 2,3 
kW, IP42/IP65 

Extra aanwezigheidsmelder voor PDK65, IP42 

Relaiskast 400V3N~ (400V3~/V2~, 230V3~/V2~), 16A, IP44 

Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen". 

Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30 

Comfortregeling  
De comfortregeling maakt het mogelijk om een of 
meer infraroodstralers draadloos aan te sturen via 
een app (iOS of Android) of via de meegeleverde 
afstandsbediening. De IHBD3 biedt traploze bediening 
via de Frico Infra app of 5-steps bediening bij gebruik 
van de afstandsbediening. 
 
• IHBD3, comfortregeling 

Comfortregeling voor infraroodstraler, 3000 W, 230 V~, IP65

Omschrijving Type 

De IHC is ideaal voor omgevingen waarin design belangrijk is en biedt een warmteverdeling die het best geschikt is voor nabije en iets 
hogere installaties. 

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld 
met RTX54. 

Elektronische timer, IP44 
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Infraroodstraler IH

Infraroodstraler IH

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Geschikt voor zwaardere buitentoepassingen waar het design meetelt

• Er zijn twee IH-versies verkrijgbaar:

- IHW zorgt voor een brede warmteverdeling (60°), 
aanbevolen installatiehoogte 1,8– 2,5 m.

- IHF zorgt voor een gerichte warmteverdeling (40°), 
aanbevolen installatiehoogte 2,3– 3,5 m.

• De IH bestaat uit een halogeenlamp met een zeer hoge 
intensiteit met lichte rode gloed en een hooggepolijste 
reflector voor een optimale warmteverdeling.

• Geleverd met verstelbare montagebeugel voor wand- en 
plafondmontage.

• De IH is voorzien van een 0,9 meter lange kabel met 
stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact.

• Behuizing van geanodiseerd aluminium en gepoederlakte 
lichtmetaallegering. RAL9006.

Infraroodstraler IHW met brede warmtedistributie (IP44) 

Infraroodstraler IHF met geconcentreerde warmtedistributie (IP44) 

De halogeen infraroodverwamer IH is krachtig 
met een oppervlaktetemperatuur van 2200 °C. IH 
is de perfecte keuze voor die buitenomgevingen 
waar design belangrijk is. IH is verkrijgbaar in 
twee verschillende designs. De IHW zorgt van 
dichtbij voor een comfortabele warmte in het 
verblijfsgebied en zorgt ook voor een verdere 
warmteverdeling. De IHF heeft een directe 
warmteverdeling en is ontworpen voor hogere 
montage.
     De IH is eenvoudig te plaatsen dankzij het 
compacte design. De discrete en aantrekkelijke 
uitstraling maakt de IH geschikt voor 
buitentoepassingen waar design meetelt.

2018-06-15

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 
 
[V]

Stroomsterkte 
 
[A]

Max. 
gloeidraadtemperatuur  
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

IHW10 1000 230 V~ 4,3 2200 500x77x169 1,9

IHW15 1500 230 V~ 6,5 2200 500x77x169 1,9

IHW20 2000 230V~ 8,7 2200 676x77x169 2,5

Type Verwarmings- 
capaciteit 
[W]

Voltage 
 
[V]

Stroomsterkte 
 
[A]

Max. 
gloeidraadtemperatuur  
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

IHF10 1000 230V~ 4,3 2200 500x77x169 1,9

IHF15 1500 230V~ 6,5 2200 500x77x169 1,9

IHF20 2000 230V~ 8,7 2200 676x77x169 2,5
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Installatiehoogte

Afmetingen 

Minimale afstand

Brandbaar materiaal 

Muur beugel

Dankzij een hoge temperatuur van 2200 °C en de aangepaste 
reflector is de IH uitzonderlijk efficiënt en zorgt hij voor een 
comfortabele warmte. 

Warmtestralers zorgen voor een intense, comfortabele warmte en 
voor een verlenging van het zomerseizoen. 
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IHBD3 CBT

 

IHBD3 

CBT

Infraroodstraler IH

Regelopties 

Timerregeling  
De timer kan op een gewenste tijd worden ingesteld. Als 
de stroombelasting buiten het instelbereik van de timer 
komt of als u een groter systeem wilt aansturen, kan 
gebruik worden gemaakt van een contactgever. 

• CBT, elektronische timer

Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen".

Als optie is een stang voor vloermontage verkrijgbaar. Met een 
driehoekige beugel kunt u drie infraroodstralers op dezelfde stang 
monteren, zodat de warmte in alle richtingen kan worden gericht. 

Comfortregeling  
De comfortregeling maakt het mogelijk om een of 
meer infraroodstralers draadloos aan te sturen via 
een app (iOS of Android) of via de meegeleverde 
afstandsbediening. De IHBD3 biedt traploze bediening 
via de Frico Infra app of 5-steps bediening bij gebruik 
van de afstandsbediening. 
 
• IHBD3, comfortregeling 

Comfortregeling voor infraroodstraler, 3000 W, 230 V~, IP65

Omschrijving Type 

Plaatsing, montage en aansluiting

Fig. 1: De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit 
minimaal twee richtingen werken. 

Plaatsing  
De infraroodstralers moeten rond het te verwarmen 
gebied worden geplaatst (zie figuur 1). De eenheden 
worden normaal gesproken 2-3 m boven de grond/vloer 
geplaatst. In het algemeen geldt voor infraroodstralers 
dat 600–800 W/m² de temperatuur met zo’n 10 °C 
verhoogt. De capaciteitsbehoefte kan worden beperkt 
als het te verwarmen gebied ommuurd is. Als het gebied 
alleen een dak heeft, is minimaal 800 W/m² nodig. 
600 W/m² is voldoende als het gebied 3 muren heeft. 
Voor ommuurde gebieden moet de capaciteitsbehoefte 
worden berekend. Optimaal comfort realiseert u als de 
warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.

Montage 
De IH horizontaal geïnstalleerd aan wanden met 
behulp van de meegeleverde beugel. De verhitter 
kan tot maximaal 45° worden gekanteld. De straler 
kan ook gemonteerd in bijvoorbeeld een parasol of 
aan een stang, een geschikte U-bout (niet inclusief) 
wordt voor dit gebruikt tezamen met de geleverde 
console. Maak voor installatie aan het plafond gebruik 
van plafondbeugel IHE (accessoire). Voor overige 
montagemogelijkheden, zie de accessoires. 
 
Aansluiting  
De IH is voorzien van een 0,9 meter lange kabel met 
stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact. 

Elektronische timer, IP44 
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Accessoires

IHUB, universele beugel 
Een beugel waarmee u de IH/IHC zelfs zijwaarts in een 
hoek kunt plaatsen. U kunt de beugel ook monteren op 
bijvoorbeeld een beschutting tegen de wind met behulp 
van een klemschroef.

IHE, plafondbeugel
Gebruikt om de IH/IHC aan het plafond te bevestigen.

IHXH, neerhangende verlengbeugel voor een hoog 
montageniveau 
Gebruikt om de IH/IHC hoog te installeren, bijvoorbeeld 
boven een raam. Inclusief wandbeugel.

IHXL, gebogen verlengbeugel voor een laag 
montageniveau 
Gebruikt om de IH/IHC laag te installeren, bijvoorbeeld 
op een windscherm. Inclusief wandbeugel.
 
IHT, driehoekige beugel 
Er kunnen drie IH/IHC-eenheden op de IHT-beugel 
worden gemonteerd om warmte in alle richtingen te 
produceren. Kan worden opgehangen aan het plafond 
met behulp van drie kabels of worden gemonteerd op 
een IHP-stang. Te gebruiken voor IH10, IH15 en IHC12. 

Met behulp van een verlengbeugel kan de verhitter 
onder het montagepunt worden gemonteerd. 

IHTW, draadset
Set van drie glansverzinkte draden voor het eenvoudig 
ophangen van de IHT.

IHP, stang voor vrijstaande installatie 
Stang om IH/IHC op de vloer te plaatsen. De driehoekige 
beugel IHT kan worden bevestigd om warmte in 
alle richtingen te produceren. De IH/IHC kan ook 
rechtstreeks op de stang worden gemonteerd met een 
standaardbeugel en een U-bout.
 
BHSS-3, vloerstandaard
Vloerstandaard voor draagbare toepassingen. Hoogte tot 
2,1 m.  

KLS1KS, beugel met klittenband
Beugel met klittenband voor snelle en flexibele montage 
onder een parasol of zonwering. 
 
IHAF, adapteraansluiting
Adapteraansluiting voor het vastzetten van IH/IHC op 
vloerstandaard BHSS-3 en beugel KLS1KS. 

Vloerstandaard, tot 2,1 m 

Beugel met klittenband 

Adapteraansluiting voor KLS1KS en BHSS-3 

Type Omschrijving

IHUB Universele beugel voor IH

IHE Plafondbeugel

IHXH Verlengbeugel voor hoge installaties

IHXL Verlengbeugel voor lage installaties

IHT Driehoekige beugel

IHTW Draadset

IHP Stang voor vrijstaande installatie

BHSS-3                                    

KLS1KS

IHAF
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Infragold 
Halogeen infraroodstraler voor langdurige, comfortabele verwarming 

• Halogeenlamp met gouden infraroodbuis en reflector van
gepolijst aluminium.

• Inclusief wandbeugel. Andere montagemogelijkheden
zijn beschikbaar als accessoires, bijv. plafondbeugel of
vloerstandaard.

• De IH is voorzien van een 1,9 meter lange kabel met
stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact.

• Behuizing van gepoedercoat aluminium. Kleuren: wit
RAL9010, zwart RAL9005 of grijs RAL7016.

Infragold is een compacte, gebruiksvriendelijke 
halogeen infraroodstraler voor buitengebruik. Voor 
een eenvoudige installatie is deze voorzien van een 
gouden infraroodbuis en een snoer met stekker.  

Infragold is leverbaar in wit, zwart en grijs met 
een onopvallend ontwerp dat voor praktisch alle 
omgevingen geschikt is. 

Infragold (IP44)

Installatiehoogte Minimale afstand

Brandbaar materiaal 

Infragold 

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 

[V]

Kleur Max. 
gloeidraadtemperatuur  
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 

[kg]

IHG10W 1000 230V~ Wit 1800 464x125x95 2,1

IHG10B 1000 230V~ Zwart 1800 464x125x95 2,1

IHG10G 1000 230V~ Grijs 1800 464x125x95 2,1

2018-06-15
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Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Afmetingen 

Infragold 

Plaatsing, montage en aansluiting

Fig. 1: De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit 
minimaal twee richtingen werken. 

464

231

55

165 

80 

125 

95

T-beugel meegeleverd

Plaatsing  
De infraroodstralers moeten rond het te verwarmen 
gebied worden geplaatst (zie figuur 1). De eenheden 
worden normaal gesproken 2-3 m boven de grond/vloer 
geplaatst. In het algemeen geldt voor infraroodstralers 
dat 600–800 W/m² de temperatuur met zo’n 10 °C 
verhoogt. De capaciteitsbehoefte kan worden beperkt 
als het te verwarmen gebied ommuurd is. Als het gebied 
alleen een dak heeft, is minimaal 800 W/m² nodig. 
600 W/m² is voldoende als het gebied 3 muren heeft. 
Voor ommuurde gebieden moet de capaciteitsbehoefte 
worden berekend. Optimaal comfort realiseert u als de 
warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.

Montage 
De IHG horizontaal geïnstalleerd aan wanden met 
behulp van de meegeleverde beugel. De verhitter kan tot 
maximaal 45° worden gekanteld. Zie accessoires voor 
overige montagemogelijkheden, bijvoorbeeld aan het 
plafond, op een vloerstandaard, onder een parasol of 
zonwering. 

Aansluiting  
De IHG is voorzien van een 1,9 meter lange kabel met 
stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact. 
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KLS1KS

BHSS-3

BCSF9010

BCSF9005

BCSF7016

BCDF209010

BCDF209005

BCDF207016

MB40402009010

MB40402009005

MB40402007016

 

IHBD3 

CBT

Accessoires

Vloerstandaard, tot 2,1 m 

Adapteraansluiting voor KLS1KS en BHSS-3 voor infraroodstralers met T-beugel, wit

Adapteraansluiting voor KLS1KS en BHSS-3 voor infraroodstralers met T-beugel, zwart

Beugel met klittenband 

Plafondbeugel, 200 mm, wit

Plafondbeugel, 200 mm, zwart

Plafondbeugel, 200 mm, grijs

Adapteraansluiting voor KLS1KS en BHSS-3 voor infraroodstralers met T-beugel, grijs

Comfortregeling voor infraroodstraler, 3000 W, 230 V~, IP65

Zonweringbeugel voor infraroodstraler met T-beugel, 200 mm, wit

Zonweringbeugel voor infraroodstraler met T-beugel, 200 mm, zwart

IHBD3 CBT

Regelopties 
Timerregeling  
De timer kan op een gewenste tijd worden ingesteld. Als 
de stroombelasting buiten het instelbereik van de timer 
komt of als u een groter systeem wilt aansturen, kan 
gebruik worden gemaakt van een contactgever. 

• CBT, elektronische timer

Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen". 

Comfortregeling  
De comfortregeling maakt het mogelijk om een of 
meer infraroodstralers draadloos aan te sturen via 
een app (iOS of Android) of via de meegeleverde 
afstandsbediening. De IHBD3 biedt traploze bediening 
via de Frico Infra app of 5-steps bediening bij gebruik 
van de afstandsbediening. 
 
• IHBD3, comfortregeling 

Omschrijving Type 

KLS1KS BHSS-3 BCSFBCDF MB4040200

Omschrijving Type 

KLS1KS, beugel met klittenband
Beugel met klittenband voor snelle en flexibele montage 
onder een parasol of zonwering. Te gebruiken met BCSF 
voor infraroodstralers met T-beugel.  
 
BHSS-3, vloerstandaard
Vloerstandaard voor draagbare toepassingen. Hoogte tot 
2,1 m. Te gebruiken met BCSF voor infraroodstralers 
met T-beugel. 
 
BCSF, adapteraansluiting
Adapteraansluiting voor het vastzetten van 
infraroodstralers met T-beugel op accessoires zoals 
BHSS-3 en KLS1KS. 

BCDF, plafondbeugel
Gebruikt om de infraroodstraler aan het plafond te 
bevestigen.  
 
MB4040200, zonweringbeugel
Gebruikt voor de installatie van infraroodstralers met 
T-beugel onder een zonwering. 

T-beugel meegeleverd

Zonweringbeugel voor infraroodstraler met T-beugel, 200 mm, grijs

Elektronische timer, IP44 

Infragold 
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Infraduo 
Halogeen infraroodstraler met de perfectie combinatie van verwarming en verlichting 

• Voorzien van dubbele LED-spotjes (2x3,5W) die 180°
gedraaid kunnen worden.

• De verwarming en de verlichting kunnen afzonderlijk van
elkaar worden aangestuurd.

• Halogeenlamp met gouden infraroodbuis en reflector van
gepolijst aluminium.

• Hoge beschermklasse, IP65.

• Inclusief wandbeugel. Andere montagemogelijkheden
zijn beschikbaar als accessoires, bijv. plafondbeugel of
vloerstandaard.

• Behuizing van gepolijst aluminium.

Infraduo IHD is een halogeen infraroodstraler 
voorzien van LED-spotjes aan de zijkanten, 
waardoor het systeem uiterst handig is in situaties 
waarbij er behoefte is aan zowel verwarming als 
verlichting.  

De LED-spotjes kunnen 180° draaien en 
afzonderlijk vanaf de verwarming worden 
aangestuurd.  

Vanwege het aantrekkelijke design van Infraduo 
met gepolijst aluminium past dit systeem perfect 
in iedere omgeving. Dankzij de hoge IP-klasse is 
de straler ook geschikt voor gebruik in vochtige 
omstandigheden. 

Infraduo (IP65)

Installatiehoogte Minimale afstand

1,5 kW: 1800
2 kW: 2100

1,5 kW: 150 
2kW: 200

Brandbaar materiaal 

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Infragold Infraduo

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 

[V]

Max. 
gloeidraadtemperatuur  
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 

[kg]

IHD17 1650 230V~ 1800 825x125x95 3,4

IHD20 2000 230V~ 1800 825x125x95 3,4

2018-06-15
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Afmetingen 

Plaatsing, montage en aansluiting

Fig. 1: De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit 
minimaal twee richtingen werken. 

L-beugel meegeleverd

Plaatsing  
De infraroodstralers moeten rond het te verwarmen 
gebied worden geplaatst (zie figuur 1). De eenheden 
worden normaal gesproken 2-3 m boven de grond/vloer 
geplaatst. In het algemeen geldt voor infraroodstralers 
dat 600–800 W/m² de temperatuur met zo’n 10 °C 
verhoogt. De capaciteitsbehoefte kan worden beperkt 
als het te verwarmen gebied ommuurd is. Als het gebied 
alleen een dak heeft, is minimaal 800 W/m² nodig. 
600 W/m² is voldoende als het gebied 3 muren heeft. 
Voor ommuurde gebieden moet de capaciteitsbehoefte 
worden berekend. Optimaal comfort realiseert u als de 
warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.

Montage 
De IHD horizontaal geïnstalleerd aan wanden met 
behulp van de meegeleverde beugel. De verhitter kan tot 
maximaal 45° worden gekanteld. Zie accessoires voor 
overige montagemogelijkheden, bijvoorbeeld aan het 
plafond, op een vloerstandaard, onder een parasol of 
zonwering. 
 
Aansluiting  
IHD is bedoeld voor permanente installatie. 

Infraduo 
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IHBD3 CBT

 

IHBD3 

CBT

 

KLS1KS

BHSS-3

BCDF209010

BCDF209005

BCDF207016
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Accessoires

KLS1KS BHSS-3 BCDF

Comfortregeling voor infraroodstraler, 3000 W, 230 V~, IP65

Infraduo 

Vloerstandaard, tot 2,1 m 

Beugel met klittenband 

Plafondbeugel, 200 mm, wit

Plafondbeugel, 200 mm, zwart

Plafondbeugel, 200 mm, grijs

Regelopties 

Timerregeling  
De timer kan op een gewenste tijd worden ingesteld. Als 
de stroombelasting buiten het instelbereik van de timer 
komt of als u een groter systeem wilt aansturen, kan 
gebruik worden gemaakt van een contactgever. 

• CBT, elektronische timer

Comfortregeling  
De comfortregeling maakt het mogelijk om een of 
meer infraroodstralers draadloos aan te sturen via 
een app (iOS of Android) of via de meegeleverde 
afstandsbediening. De IHBD3 biedt traploze bediening 
via de Frico Infra app of 5-steps bediening bij gebruik 
van de afstandsbediening. 
 
• IHBD3, comfortregeling 

Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen". 

Omschrijving Type 

Omschrijving Type 

KLS1KS, beugel met klittenband
Beugel met klittenband voor snelle en flexibele montage 
onder een parasol of zonwering.  
 
BHSS-3, vloerstandaard
Vloerstandaard voor draagbare toepassingen. Hoogte tot 
2,1 m. 
 
BCDF, plafondbeugel
Gebruikt om de infraroodstraler aan het plafond te 
bevestigen. 

L-beugel meegeleverd

Elektronische timer, IP44 

Infraduo 
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Infrasmart 

• Infrasmart is verkrijgbaar in de volgende
versies:

- Infrasmart IP67: 1,5-2 kW, minder gloed.
Kleuren: wit RAL9010, zwart RAL9005 of grijs RAL7016.

- Infrasmart IP24: 2 kW. Kleuren: wit RAL9010, zwart
RAL9005 of zilver RAL9006.

• Afstandsbediening meegeleverd, voor regeling in 5 stappen.
Kan ook worden aangestuurd via de Frico Infra app.
Ingebouwde schakelaar.

• Halogeen lamp met reflector van gepolijst aluminium.

• Inclusief wandbeugel. Andere montagemogelijkheden
zijn beschikbaar als accessoires, bijv. plafondbeugel of
vloerstandaard.

• De IH is voorzien van een 1,9 meter lange kabel met
stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact.

• Behuizing van gepoedercoat aluminium.

Infrasmart is een compacte halogeen 
infraroodstraler die aangestuurd kan worden 
via een app, afstandsbediening (meegeleverd) of 
ingebouwde schakelaar.  

De Frico Infra app is beschikbaar voor iOS en 
Android en kan met een bereik van 50 m tot 8 
infraroodstralers aansturen.  

Infrasmart is leverbaar in verschillende IP-
klassen en kleuren. Ze zijn geschikt voor balkons, 
buitengebieden en terrassen. 

Halogeen infraroodstraler met intelligente functies 

Infrasmart IP24 (IP24)

Infrasmart IP67, minder gloed (IP67)

Infrasmart IP67

Infrasmart IP24

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Infrasmart 

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 

[V]

Kleur Max. 
gloeidraadtemperatuur  
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 

[kg]

IHS20W24 2000 230V~ Wit 1800 480x112x145 2,5

IHS20B24 2000 230V~ Zwart 1800 480x112x145 2,5

IHS20S24 2000 230V~ Zilver 1800 480x112x145 2,5

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 

[V]

Kleur Max. 
gloeidraadtemperatuur  
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 

[kg]

IHS15W67 1500 230V~ Wit 1800 710x125x100 2,5

IHS15B67 1500 230V~ Zwart 1800 710x125x100 2,5

IHS15G67 1500 230V~ Grijs 1800 710x125x100 2,5

IHS20W67 2000 230V~ Wit 1800 710x125x100 2,5

IHS20B67 2000 230V~ Zwart 1800 710x125x100 2,5

IHS20G67 2000 230V~ Grijs 1800 710x125x100 2,5

2018-06-15
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Infrasmart IP67

Infrasmart IP24
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Installatiehoogte Minimale afstand

2–3,5 m1,8–2,5 m

Infrasmart 

Afmetingen 

T-beugel meegeleverd

L-beugel meegeleverd

Bereik van de IR-afstandsbediening: 
120°

Bereik van de IR-afstandsbediening: 
120°

Brandbaar materiaal 
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Plaatsing, montage en aansluiting

Fig. 1: De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit 
minimaal twee richtingen werken. 

Regelopties 

Plaatsing  
De infraroodstralers moeten rond het te verwarmen 
gebied worden geplaatst (zie figuur 1). De eenheden 
worden normaal gesproken 2-3 m boven de grond/vloer 
geplaatst. In het algemeen geldt voor infraroodstralers 
dat 600–800 W/m² de temperatuur met zo’n 10 °C 
verhoogt. De capaciteitsbehoefte kan worden beperkt 
als het te verwarmen gebied ommuurd is. Als het gebied 
alleen een dak heeft, is minimaal 800 W/m² nodig. 
600 W/m² is voldoende als het gebied 3 muren heeft. 
Voor ommuurde gebieden moet de capaciteitsbehoefte 
worden berekend. Optimaal comfort realiseert u als de 
warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.

Montage 
De IHS horizontaal geïnstalleerd aan wanden met 
behulp van de meegeleverde beugel. De verhitter kan tot 
maximaal 45° worden gekanteld. Zie accessoires voor 
overige montagemogelijkheden, bijvoorbeeld aan het 
plafond, op een vloerstandaard, onder een parasol of 
zonwering. 
 
Aansluiting  
De IHS is voorzien van een 1,9 meter lange kabel met 
stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact. 

Infrasmart wordt aangestuurd via een app, de 
meegeleverde afstandsbediening of de ingebouwde 
schakelaar. 

Frico Infra app  
De Frico Infra app is beschikbaar voor iOS en Android 
en kan met een bereik van 50 m tot 8 infraroodstralers 
aansturen. Iedere straler wordt apart beheerd en 
aangestuurd. Traploze verwarmingsregeling (0-100%). 
Inclusief timerfunctie. 
 
Afstandsbediening 
Verwarming in 5 stappen. Het maximale bereik is 7 m 
met vrij zicht. 

Infrasmart 
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KLS1KS

BHSS-3

BCSF9010

BCSF9005

BCSF7016

BCDF209010

BCDF209005

BCDF207016

MB40402009010

MB40402009005

MB40402007016
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Accessoires

Vloerstandaard, tot 2,1 m 

Adapteraansluiting voor KLS1KS en BHSS-3 voor infraroodstralers met T-beugel, wit

Adapteraansluiting voor KLS1KS en BHSS-3 voor infraroodstralers met T-beugel, zwart

Beugel met klittenband 

Plafondbeugel, 200 mm, wit

Plafondbeugel, 200 mm, zwart

Plafondbeugel, 200 mm, grijs

Adapteraansluiting voor KLS1KS en BHSS-3 voor infraroodstralers met T-beugel, grijs

KLS1KS

BHSS-3BCSF BCDF MB4040200

Zonweringbeugel voor infraroodstraler met T-beugel, 200 mm, wit

Zonweringbeugel voor infraroodstraler met T-beugel, 200 mm, zwart

Omschrijving Type 

Infrasmart 

T-beugel L-beugel 
Meegeleverd bij Infrasmart IP67 Meegeleverd bij Infrasmart IP24

KLS1KS, beugel met klittenband
Beugel met klittenband voor snelle en flexibele montage 
onder een parasol of zonwering. Te gebruiken met BCSF 
voor infraroodstralers met T-beugel. (Infrasmart IP67).  
 
BHSS-3, vloerstandaard
Vloerstandaard voor draagbare toepassingen. Hoogte tot 
2,1 m. Te gebruiken met BCSF voor infraroodstralers 
met T-beugel. (Infrasmart IP67). 
 
BCSF, adapteraansluiting
Adapteraansluiting voor het vastzetten van 
infraroodstralers met T-beugel op accessoires zoals 
BHSS-3 en KLS1KS. 

Zonweringbeugel voor infraroodstraler met T-beugel, 200 mm, grijs

BCDF, plafondbeugel
Gebruikt om de infraroodstraler aan het plafond te 
bevestigen.  
 
MB4040200, zonweringbeugel
Gebruikt voor de installatie van infraroodstralers met 
T-beugel onder een zonwering. (Infrasmart IP67). 

Infrasmart 
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Infrapalm 

Infrapalm is een stijlvolle en handige vrijstaande 
straler voor privéterrassen en horecaterrassen zonder 
muren of andere bevestigingsmogelijkheden.  

Infrapalm heeft een modern, ergonomisch ontwerp 
en is daarom eenvoudig te plaatsen en in iedere 
omgeving te gebruiken.  

Inclusief 2 of 3 infraroodstralers voor comfortabele 
verwarming in meerdere richtingen.  
 

• Uitgerust met 2 of 3 infraroodstralers en een totale 
verwarmingscapaciteit van 3000 - 6000 W.  

• Halogeenlamp met gouden infraroodbuis en 
reflector van gepolijst aluminium. 

• Voorzien van een kantelbeveiliging die de stralers 
uitschakelt als de paal omvalt.  

• Hoge beschermklasse, IP67. 

• Tafel als accessoire leverbaar.  

• Behuizing van gepoedercoat aluminium. Kleuren: 
wit RAL9010 of zwart RAL9005. 

Een elegante, draagbare verwarmingsoplossing 

Infrapalm 

Infrapalm (IP67)

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage 
 
[V]

Kleur 
 

Max. 
gloeidraadtemperatuur  
[°C]

Afmetingen 
BxH 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

IHPA30W 3000 (2x1500) 400V3N~ Wit 1800 1100x2500-2700 45

IHPA30B 3000 (2x1500) 400V3N~ Zwart 1800 1100x2500-2700 45

IHPA40W 4000 (2x2000) 400V3N~ Wit 1800 1100x2500-2700 45

IHPA40B 4000 (2x2000) 400V3N~ Zwart 1800 1100x2500-2700 45

IHPA60W 6000 (3x2000) 400V3N~ Wit 1800 1100x2500-2700 45

IHPA60B 6000 (3x2000) 400V3N~ Zwart 1800 1100x2500-2700 45

2018-06-15
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[mm]

IHMC6 170x280x87

IHMC6S 170x280x87

IHPAT 30x600x600
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Accessoires

Infrapalm 

Afmetingen 

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

IHMC6

IHPAT

IHMC6S

IHMC6, centraal regelsysteem met toetsenblok  
Centraal regelsysteem dat 3 x 2 kW aanstuurt. Het 
toetsenblok kan maximaal 54 kW in totaal regelen 
in negen zones of minimaal 3 x 2 kW in 3 zones, in 
negen stappen. 6000W, 400V3~, IP65.  

IHMC6S, centraal regelsysteem (slave)   
Slave-eenheid zonder toetsenblok. Centraal 
regelsysteem dat 3 x 2 kW aanstuurt. 6000W, 
400V3~, IP65. 

IHPAT, tafel
Tafel voor Infrapalm. Gemaakt van 
geperst hout en melamine. Kleur: zwart. 
Afmetingen: 600x600x30 mm. 

Omschrijving Type 

Tafel voor Infrapalm 

Centraal regelsysteem met toetsenblok, 6000 W, 400V3~, IP650
Centraal regelsysteem (slave), 6000 W, 400V3~, IP65

HxBxD

Minimale afstand

Montage en aansluiting
Montage 
Infrapalm is een zelfstandige straler die gebruikt 
kan worden als er geen muren of andere 
bevestigingsmogelijkheden voorhanden zijn. Omdat 
het systeem draagbaar is, kan Infrapalm direct op 
de vloer worden geplaatst in gebieden die verwarmd 
moeten worden. Voor grotere gebieden zijn meerdere 
stralers nodig. Optimaal comfort realiseert u als de 
warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.  
 
Aansluiting  
Sluit tijdens de installatie een verlengsnoer met een 
geschikte lengte op het apparaat aan. 
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2–3 m 2 m

Infraroodstraler ELIR

Infraroodstraler ELIR

Installatiehoogte

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Voor alle buitentoepassingen waar een grote mate van flexibiliteit nodig is

• Alle onderdelen zijn corrosiewerend.

• Inclusief wandbeugel. Sokkel en kettingen voor installatie 
aan het plafond zijn als accessoires verkrijgbaar.  

• Behuizing/reflectoren van hoogglanzend gepolijst 
aluminium met maximale weerstand tegen corrosie.

• Grijze aansluitdozen van hitte- en weerbestendig 
kunststof. Kleur: RAL 7035.

Infraroodstraler ELIR (IP65)

De ELIR geeft een intense warmte, geschikt voor 
alle buitentoepassingen. Doordat de ELIR licht, 
stabiel en draagbaar is, is deze zeer geschikt 
voor tijdelijke verwarming van bouwlocaties en 
evenementen. Door de hoge beschermklasse (IP65) 
kan de straler in elke omgeving geïnstalleerd 
worden. Vanwege de geconcentreerde warmte is 
ELIR een goede aanvulling op ontvochtigers bij het 
drogen van ruimtes.  
    Een gedegen design in een compact formaat. 
Eenvoudig, robuust en licht (1 kg). De ELIR heeft 
geen veiligheidsglas, wat zorgt voor 10-15% extra 
efficiëntie ten opzichte van een straler met glas en 
met dezelfde beschermklasse.

2018-06-15

Type Verwarmings-
capaciteit 
[W]

Voltage  
 
[V]

Stroomsterkte  
 
[A]

Max. 
lamptemperatuur 
[°C]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht  
 
[kg]

ELIR12 1200 230V~ 5,2 2200 712x112x83 1,0
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Afmetingen 

Minimale afstand

ELIR wordt horizontaal geïnstalleerd op een sokkel, aan een wand of 
opgehangen aan kettingen. 

Brandbaar materiaal 
Brandbaar materiaal 

Een hoge beschermklasse (IP65) maakt het mogelijk om de straler in 
vrijwel iedere omgeving te installeren.
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Infraroodstraler ELIR

Plaatsing, montage en aansluiting
Plaatsing  
De infraroodstralers moeten rond het te verwarmen 
gebied worden geplaatst (zie figuur 1). De eenheden 
worden normaal gesproken 2-3 m boven de grond/vloer 
geplaatst. In het algemeen geldt voor infraroodstralers 
dat 600–800 W/m² de temperatuur met zo’n 10 °C 
verhoogt. De capaciteitsbehoefte kan worden beperkt 
als het te verwarmen gebied ommuurd is. Als het gebied 
alleen een dak heeft, is minimaal 800 W/m² nodig. 
600 W/m² is voldoende als het gebied 3 muren heeft. 
Voor ommuurde gebieden moet de capaciteitsbehoefte 
worden berekend. Optimaal comfort realiseert u als de 
warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.

Montage 
ELIR wordt horizontaal geïnstalleerd op een sokkel, 
aan een wand of opgehangen aan kettingen. De hoek 
van de straler kan voor optimaal comfort worden 
afgesteld. Inclusief wandbeugel. Sokkel en kettingen 
voor installatie aan het plafond zijn als accessoires 
verkrijgbaar.  

Aansluiting  
De ELIR is bedoeld voor zowel draagbare toepassingen 
als permanente installatie. Kabel en stekker worden 
bijgeleverd.

Fig. 1: De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit 
minimaal twee richtingen werken. 

Hoek afstellen

De ELIR is compact en licht. Op een standaard gemonteerd is de 
ELIR draagbaar en uitstekend geschikt voor tijdelijke verwarming.

Vanwege de geconcentreerde warmte is ELIR een goede aanvulling 
op ontvochtigers bij het drogen van ruimtes. 
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Timerregeling  
De timer kan op een gewenste tijd worden ingesteld. Als 
de stroombelasting buiten het instelbereik van de timer 
komt of als u een groter systeem wilt aansturen, kan 
gebruik worden gemaakt van een contactgever. 

• CBT, elektronische timer
 
 

Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk 
"Regelingen".

Regelopties 

Accessoires
ELIRC, ketting voor plafondmontage

ELIRSTP, vloerstandaard voor draagbare 
toepassingen
Vloerstandaard (driepoot) met beugel voor ELIR 
bijgeleverd.

IREL12, extra lamp
De halogeenlamp van 1,2 kW is vervangbaar. De 
levensduur van de lamp is afhankelijk van o.a. de 
omgevingstemperatuur en de plaatsing.

Type Omschrijving HxBxD 
[mm]

CBT Elektronische timer 155x87x43

ELIRC Ketting voor plafondmontage L: 2500

ELIRSTP Vloerstandaard voor draagbare toepassingen H: 2000

IREL12 Extra lamp
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Thermostaten

Overige regelingen 

Het regelsysteem is het intelligente centrum en het "brein" van 
een verwarmingssysteem en is essentieel voor een aangenaam 
comfortniveau en een laag energieverbruik. De temperatuur van 
een elektrisch verwarmingssysteem kan snel, gemakkelijk en 
precies geregeld worden en is meer ontvankelijk dan elk ander 
verwarmingssyteem. 

Comfortregeling 
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Comfortregeling IHBD3 
Voor draadloze regeling van infraroodstralers 

IHBD3 is een comfortregeling voor alle typen 
infraroodstralers, ongeacht het merk.  

De comfortregeling maakt het mogelijk om een of 
meer infraroodstralers draadloos aan te sturen via 
een app (iOS of Android) of via de meegeleverde 
afstandsbediening. Met de IHBD3 behoort handmatige 
bediening ook tot de mogelijkheden. 

De afstandsbediening kan gebruikt worden om 
een of meer IHBD3-units aan te sturen, die op 
hun beurt ieder een of meer infraroodstralers 
kunnen aansturen. Verwarming in 5 stappen. 
Het maximale bereik is 7 m met vrij zicht. 

Frico Infra app Afstandsbediening 

Het is ook mogelijk om de stralers in 3 
stappen handmatig te bedienen met de 
comfortregeling. 

Handmatige bediening 

De Frico Infra app is beschikbaar voor Android 
en iOS en heeft een bereik van 50 m, zelfs 
zonder vrij zicht.  

De app kan tot 8 IHBD3-units aansturen, 
die op hun beurt ieder een of meer 
infraroodstralers kunnen aansturen. Iedere 
comfortregeling wordt apart beheerd en 
aangestuurd. Traploze verwarmingsregeling 
(0-100%). Inclusief timerfunctie. 

Comfortregeling IHBD3 (IP65)

• App, afstandsbediening en handmatige bediening.  

• Traploze regeling via de Frico Infra app.  

• Afstandsbediening meegeleverd, voor regeling in 5 
stappen. 

• Verwarmingseffect tot 3000 W.  

• Hoge beschermklasse, IP65. 

• Aluminium behuizing. 

IHBD3

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

Type Voltage 
 
[V]

Max. 
onderbrekingsvermogen 
[A]

Afmetingen 
LxHxB 
[mm]

Gewicht 
 
[kg]

IHBD3 230V~ 13 88x118x48 0,9
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TAP16R KRT1900/1 
KRT2800

KRTV19 TBK10 TBKS10RTI2 RTI2VT10S TK10S TKS16(400) TD10

Regelingen

Thermostaten

TAP16R, elektronische thermostaat  
Programmeerbare thermostaat voor ruimte-/
vloerverwarming. Processorgestuurd met 
digitale display en ingebouwde klok. Eenvoudige 
programmering aan de hand van een aantal vooraf in 
te stellen weekprogramma's. Meerdere geavanceerde 
functies, zoals aanpassingsfunctie, ‘open raam’-
stand, energiebesparende en vorstbeschermende 
programma's. Instelbereik: +5 - +37 °C. 230 V. Max. 
onderbrekingsvermogen: 16 A. IP21. 
 
T, TK, TD, basisaanbod thermostaten
Processorgestuurde thermostaten voor ruimte/
vloerverwarming. Verkrijgbaar met verborgen/zichtbare 
knop of digitaal display. Model met zichtbare knop ook 
verkrijgbaar met schakelaar en met 400 V. 

Aan/uit-regeling (voor trage systemen) of 
proportionele regeling (voor snellere systemen) in 
dezelfde thermostaat. TD10 heeft verstelbare P-band en 
cyclustijd. 

Interne en/of externe sensoren (externe sensor RTS01 
verkrijgbaar als accessoire) bieden de mogelijkheid om 
de sensorfunctie te selecteren, bijv. door het begrenzen 
van externe sensoren (min/max). Besparingsfunctie via 
ingebouwde handmatige schakelaar of via externe timer. 
Voldoet aan CE. 

RTI2, elektronische 2-standen thermostaten
Processorgestuurde 2-standen thermostaten voor 
ruimteverwarming/-koeling. Verkrijgbaar met verborgen 
of zichtbare knop. Verstelbaar temperatuurverschil 
tussen de stappen (1-10 graden). Besparingsfunctie via 
een externe aansluitingstimer (1-10 graden). Externe 
sensor (RTS01) verkrijgbaar als accessoire. Hoge 
beschermklasse (IP44). Voldoet aan CE.
 
KRT, capillairthermostaten
Capillairthermostaten voor verwarming/koeling van 
een ruimte. Beschikbaar met verborgen en zichtbare 
knop en regeling in 1 of 2 stappen. KRT2800 regelt in 2 
stappen en heeft een verstelbaar temperatuurverschil 
tussen de stappen (1–4 graden). KRT1901 heeft 
een temperatuurbereik van -35–+10 °C. Hoge 
beschermklasse (resp. IP44 en IP55). 
Voldoet aan CE.

TBK, bimetalen thermostaten
Mechanische bimetalen thermostaten met 
acceleratieweerstand voor ruimteverwarming/-koeling. 
TBKS10 heeft ook een 1-polige schakelaar. Voldoet aan 
CE.

Technische specificaties 
Type Voltage 

(voeding) 
 
 [V]

Max. input [A] Instelbereik  
 
 
[°C]

Begrenzing 
vloerverw.  
 
[°C]

Besparing  
 
 
[K]

Proportionele 
regeling*  
 
[K/min]

Statisch 
verschil  
 
[K]

Bescherm-
klasse

Afmetingen 
HxBxD  
 
[mm]

TAP16R 230V~ 16 5–37 5-45 Adjustable - 0,3 IP21 87x87x52

T10S 230V~ 10 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x31

TK10S 230V~ 10 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x31

TKS16 230V~ 16 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x39

TKS16400 400V2~ 16 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x39

TD10 230V~ 10 5–37 5–37 Adjustable Adjustable 0,3 IP30 80x80x31

RTI2 230V~ 16/10, 230/400V~ 5–35 - Adjustable - 0,5 IP44 155x87x43

RTI2V 230V~ 16/10, 230/400V~ 5–35 - Adjustable - 0,5 IP44 155x87x43

KRT1900 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRT1901 - 16/10, 230/400V~ -35–+10 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRTV19 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP44 165x57x60

KRT2800 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

TBK10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 85x82x39

TBKS10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 80x80x43

*) P-band [K]/cyclustijd [min] 
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[mm]

TEP44 87x87x55

RTX54 82x88x25

SKG30 115x85x40

RTS01

RegelingenRegelingen
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RTX54 SKG30TAP16R + TEP44

TEP44, beschermende behuizing voor TAP16R 
Behuizing die verplicht is in het geval TAP16R gebruikt 
wordt in omgevingen die beschermingsklasse IP44 
vereisen en gebruikt in combinatie met externe sensor 
kamertemperatuur (RTX54) in plaats van de interne 
sensor. 
 
RTX54, externe sensor kamertemperatuur  
Vervangt de interne sensor indien gebruik wordt 
gemaakt van TEP44. Kan ook gebruikt worden om 
een beter detectiepunt in de ruimte te verkrijgen bij 
het plaatsen van de regeleenheid als de interne sensor 
kamertemperatuur geen relevante waarde weergeeft. 
Kabellengte: max. 50 m. NTC10KΩ. IP54. 

SKG30, zwarte bol sensor 
Meet de lucht- en stralingstemperatuur. Hoogwaardige 
thermistor. NTC10KΩ. IP30.  
 
RTS01, externe sensor voor kamertemperatuur 
Externe sensor met 3 m kabel. NTC10KΩ. 

Accessoires

RTS01

Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld met RTX54. 

Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30 

Externe sensor voor kamertemperatuur. Vervangt de interne sensor. NTC10KΩ, IP54 

Type Omschrijving HxBxD

Functies 

Externe sensor kamertemperatuur, NTC10KΩ 

Programmeerbare Basisserie Elektronisch 
2-standen

Capillairbuis Bimetalen

TA
P

16
R

T
10

S

T
K

10
S

T
K

S
16

(4
00

)

T
D

10

R
T

I2

R
T

I2
V

K
R

T
19

00
/1

90
1

K
R

TV
19

K
R

T
28

00

T
B

K
10

T
B

K
S

10

Adaptief X

‘Open raam’-stand X

Interne sensor X X X X X X X X X X X X

Externe sensor X*4 X*¹ X*¹ X*¹ X*¹ X*¹ X*¹

Energie-spaarfunctie X*² X*² X*² X*² X*² X*²

1-polige schakelaar X X X

Spanningsvrij contact X X X X X X X X X

Contact, 1-polig sluitend X X X X

Contact, 1-polig wissel X X X X X X X

Digitaal display X X

Geavanceerde extra functies*³ X X

Interne wijzerplaat X X X X

Processorgestuurd X X X X X X X

Bimetaal acc. weerstand X X

Capillairbuis X X X

Past in muurdozen X X X X X X X

Verwarmings- of koelfunctie X X X X X X X X X X X

2-standen X X X

Aanpasbaar temp.verschil tussen 
de standen

X X X

*¹) Externe sensor (RTS01) als accessoire leverbaar. 
*²) Kan gebruikt worden met een externe timer. 
*³) Zie handleiding op www.frico.se.
*4) Externe sensor (RTX54) als accessoire, kabel max. 50 m. 
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CIRT
ERP

Regelingen

CIRT, traploze capaciteitsregeling met timer
Traploze capaciteitsregeling met timer, bedoeld 
voor infraroodstralers en andere warmtestralers. 
Bedoeld voor eenfase (3600W/230V~) of twee fase 
(6000W/400V2~) elektrische stralers. Speciaal geschikt 
voor spot- en zoneverwarming. De warmte bijdrage 
wordt geregeld voor het beste comfort (25-100%). De 
ingebouwde timer kan ingesteld worden voor 0.5 tot 4 of 
4 tot 24 uur. Hoge beschermingsklasse. IP44.

ERP, elektrische verwarmingsregeling
ERP is een moderne, instelbare regeling die het 
energiegebruik precies aanpast aan de daadwerkelijke 
behoefte. Bedoeld voor enkel-fase of 2-fase elektrische 
stralers. De regeling wordt in serie aangesloten tussen 
het elektriciteitsnet en de straler. De stroom wordt 
elektrisch, zonder bewegingen, geschakeld met een 
triac. Hierdoor is de ERP stil en onderhoudsvrij. 
ERP maakt de temperatuur van de stralers gelijk 
voor maximaal comfort. De stroom wordt als sinus-
nuldoorgang geschakeld om netwerkstoringen te 
voorkomen.

ERP heeft een ingebouwde temperatuursensor, 
maar externe sensoren (extra) kunnen aangesloten en 
gemonteerd worden in een ruimte of aanzuigkanaal. 
Voor grotere capaciteiten kan een slave unit (ERPS) 
aangesloten worden. Elke ERPS kan dezelde capaciteit 
aan als een ERP. IP20.

Overige regelingen 

Type Voltage 
[V]

Max input 
[A]

HxBxD 
[mm]

ERP 230/400V~ 16 153x93x40

ERPS 230/400V~ 16 153x93x40

Accessoires ERP 
Type Omschrijving 

ERPRG Ruimtesensor ERP

ERPGG Vloer-/kanaalsensor ERP

Type Voltage 
[V]

Max input 
[A]

HxBxD 
[mm]

CIRT 230/400V2~ 16 155x87x43



83

RB3 RB123PDK65 PDK65S
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Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 

S123, handmatige schakelaar voor 1-2-3 standen
Regelt de capaciteit in drie standen 0-1/3-2/3-3/3. IP44. 

RB3, relaiskast 400V3N~ 
Relaiskast die verplicht is om 230V3~/400V2~/400V3N 
~ units aan te sturen met TAP16R. Max. 
onderbrekingsvermogen: 16 A. IP44. 

RB123, relaiskast met 3-staps capaciteitsregeling  
Relaiskast die verplicht is om 230V3~/400V2~/400V3N 
~ units aan te sturen met TAP16R. 3-staps 
capaciteitsregeling en aan/uit. Max. 
onderbrekingsvermogen: 16 A. IP44. 

Overige regelingen 

PDK65, aanwezigheidsmelder met netvoeding 
Compleet systeem, inclusief eenvoudige installatie, voor 
aanwezigheidsdetectie in kleinere ruimten. Bestaat uit 
een aanwezigheidsdetector, voedingsbron en 3 meter 
kabel. De aanwezigheidsdetector (IP42) is een passieve 
IR-detector die via een laagspanningskabel wordt 
aangesloten en op de voor detectie beste locatie wordt 
geplaatst. Op de voedingsbron (IP65) kunnen tot 5 
detectors worden aangesloten. Externe potentiaalvrije 
contacten kunnen worden aangesloten. 230V~, max. 2,3 
kW. Max. startstroom: 288 A.  
 
PDK65S, extra aanwezigheidsmelder voor PDK65 
Met de PDK65 kunnen op dezelfde voedingsbron tot 5 
detectors worden aangesloten. De passieve IR-detectors 
kunnen worden aangesloten met behulp van een 
laagspanningskabel en op de voor detectie beste locatie 
worden geplaatst. IP42.  

CBT, elektronische timer 
Elektronische timer met wisselcontact. Instelbereik 
respectievelijk 1/2-1-2-4 of 4-8-16-24 uur. Het 
instelbereik kan worden beperkt tot een maximale duur 
van ½ uur. Hoge beschermklasse (IP44). Voldoet aan 
CE.

Type Voltage 
[V]

Max input 
[A]

HxBxD 
[mm]

CBT 230V~ 16 155x87x43

Type Voltage 
[V]

Max input 
[A]

HxBxD 
[mm]

CBT 230V~ 16 155x87x43

Type Voltage 
[V]

Max input 
[A]

HxBxD 
[mm]

PDK65 230V~ 10 102x70x50 
88x88x39

PDK65S 230V~ 10 102x70x50

Type Voltage 
[V]

Max input 
[A]

HxWxD 
[mm]

RB3 400V3~ 16 155x87x43

RB123 400V3~ 16 155x87x43
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Even klikken

Wij maken het dagelijkse leven eenvoudiger door 
te komen met relevante productinformatie en door 
onze kennis op het gebied van verwarming te delen. 
Via www.frico.se hebt u altijd de meest recente 
informatie binnen handbereik, kunt u hulp krijgen bij 
de keuze van het voor u juiste product, kunt u zich 
laten inspireren door onze referenties en kunt u onze 
nieuwtjes, handleidingen, bedradingsschema's enz. 
bekijken. 
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Energiebehoefte[kWh]

Buitentemperatuur
Temperatuur [°C] 

Gemiddelde jaartemperatuur

Buitentemperatuur

Temperatuur [°C] 

Tijd [u/jaar]

Binnentemperatuur 
Temperatuur [°C] 

Buitentemperatuur

Energiebehoefte

Tijd [u/jaar]

Verwarming - Energie

Capaciteit [W] 

Ontwerp-capaciteitsbehoefte

Capaciteitsbehoefte [W]
Gewenste binnentemperatuur

Tijdsduurgrafiek 
Een veelgebruikte methode voor het aangeven van de 
energiebehoefte voor verwarming is het gebruik van 
een tijdsduurgrafiek. De tijdsduurgrafiek heeft twee 
assen. De x-as toont het aantal uren in één jaar, de y-as 
de buitentemperatuur in °C. We kunnen een curve 
uittekenen om de tijdsduur van de buitentemperatuur 
op iedere locatie aan te geven. Als de gemiddelde 
jaartemperatuur +8 °C is, is het gedurende 6 maanden 
of 4380 uur kouder dan +8 °C. 

Als we een lijn voor de gewenste 
binnenluchttemperatuur in de grafiek zetten, bijv. 
20 °C, zal deze lijn de tijdsduurgrafiek snijden bij het 
aantal graaduren dat nodig is voor verwarming tot 20 °C. 
Het aantal graaduren is een maatstaf die evenredig is 
aan de energiebehoefte voor de verwarming. Voor elke 
willekeurige plaats kan worden gerekend op basis van 
een dergelijke grafiek of kunnen klimaattabellen worden 
geraadpleegd.

De behoefte aan verwarming in een gebouw is 
afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de lucht 
in de ruimte en de buitenlucht.  
 
Energieverliezen in een pand kunnen in twee groepen 
worden verdeeld:

• Transmissieverliezen: verliezen via constructies (dak, 
muren, enz.). 

• Ventilatieverliezen: verliezen als gevolg van ventilatie, 
lekken en openingen. 

Terwijl de temperatuur van de buitenlucht per seizoen 
en locatie verschilt, moet de temperatuur in een pand 
op een gebalanceerd en comfortabel niveau blijven.  
 
De energiebehoefte voor een pand is de energie die 
gedurende een jaar wordt verbruikt, d.w.z. het gekleurde 
oppervlak in de onderstaande grafiek. 
 
De ontwerp-capaciteitsbehoefte voor een pand is de 
capaciteit die vereist is om de kamertemperatuur vast te 
houden als het buiten koud is. 
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Straalverwarming
Bij straalverwarming wordt warmte afgegeven aan 
oppervlakken en objecten zonder de lucht onderweg 
op te warmen. Oppervlakken worden verwarmd en 
warmen op hun beurt de lucht in de ruimte op. Mensen 
ervaren de directe bijdrage van straalverwarming 
als warmte. De ruimte voelt comfortabel aan 
terwijl de luchttemperatuur relatief laag is. 
Straalverwarming voorkomt ook dat oververwarmde 
lucht zich ophoopt onder het plafond. De gelijkmatige 
verticale verdeling van temperatuur alsmede de 
wat lagere luchttemperatuur dragen bij aan grote 
energiebesparingen. 

Straalverwarming gaat op een effectieve manier koude 
straling en koude tocht tegen bij bijvoorbeeld grote 
ramen.

Luchtverwarming
Verwarming met warme lucht werkt tegen transmissie- 
en ventilatieverliezen door de afgifte van opgewarmde 
lucht aan het gebouw. De warme lucht koelt af langs de 
buitenmuren door transmissieverliezen. Daarom moet 
de aanvoerluchttemperatuur hoger zijn dan de gewenste 
kamertemperatuur. 

Omdat de opgewarmde lucht lichter is en opstijgt 
in de ruimte, kunnen er grote temperatuurverschillen 
optreden tussen het plafond en de vloer. Soms kan het 
nodig zijn om de verschillen weg te nemen met behulp 
van bijv. plafondventilatoren.

Convectieverwarming 
Bij convectieverwarming wordt warmte afgegeven 
aan de ruimte door de lucht op te warmen die langs 
hete oppervlakken, radiatoren of convectoren komt. 
De luchtstroom langs de radiator of convector wordt 
in stand gehouden door thermische stromen. De 
opgewarmde lucht stijgt op en wordt vervangen 
door koudere lucht. Er is sprake van rotatie, oftewel 
convectie, van de lucht.

Koude tocht bij bijv. ramen wordt effectief 
tegengegaan door de stijgende stroom warme lucht als 
de warmtebron onder het raam wordt geplaatst.

Het verwarmingssysteem moet alle energieverliezen, zowel door transmissie als door 
ventilatie, opvangen.
De drie hoofdtypen van verwarmingssystemen zijn:

• Straalverwarming  

• Luchtverwarming

• Convectieverwarming, d.w.z. radiatoren en convectoren

Verwarmingssystemen 
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Warmteverliezen

Ventilatieverliezen
De ventilatie in een gebouw wordt mechanisch 
of natuurlijk geregeld. Mechanische ventilatie 
bestaat vaak uit een toevoer en een retourunit die 
warmteterugwinning mogelijk maakt. Natuurlijke en 
ongecontroleerde ventilatie bestaat uit thermische 
stromingen die warme lucht laten stijgen en ontsnappen 
via openingen en onafgedichte delen.

Transmissieverliezen
Het totale transmissieverlies, afhankelijk van het 
oppervlak van de delen van het gebouw en de isolatie. 
Het verlies is evenredig aan de temperatuurverschillen 
tussen binnen- en buitenlucht.

Verbeterde isolatie van een gebouw beperkt natuurlijk de warmteverliezen en bevordert de energiebesparing, maar er 
zijn nog andere methoden om de verwarmingskosten terug te dringen.

Buitentemperatuur

Temperatuur [°C] 

Energiebesparing Tijd [u/jaar]

Energiebesparing

Methoden om warmteverliezen en verwarmingskosten te verminderen

Binnentemperatuur in de 
verblijfszone 

Plafondtemperatuur

Uitvlakken van temperatuurverschillen
Warme lucht is lichter dan koude lucht en verzamelt 
zich op de hoogste plek van een gebouw. Verticale 
temperatuurverschillen tussen vloer en plafond kunnen 
voorkomen. De temperatuurgradiënt (°C/m) is een 
maatstaf voor de temperatuurstijging per meter hoogte 
en varieert afhankelijk van het verwarmingssysteem 
en het seizoen. In ruimtes met een hoog plafond 
is het temperatuurverschil tussen de verblijfszone 
en het plafond vaak erg groot, tussen de 10-15 °C. 
Door de temperatuurverschillen uit te vlakken 
kunnen de warmteverliezen met tot wel 30% worden 
teruggedrongen terwijl de warmte optimaal wordt 
gebruikt.

 Warmtestralers 
Verwarming door aan het plafond gemonteerde 
warmtestralers is indirect. De warmte ontwikkeld zich 
wanneer de stralen het oppervlak raken zoals vloeren, 
muren, machines, etc. Het oppervlak verwarmt dan de 
lucht in de leefzone. Het temperatuurverschil tussen 
plafond en vloer wordt hierdoor erg klein.

Plafondventilatoren
Verwarming met bijv. luchtverhitters of radiatoren zorgt 
voor relatief grote temperatuurgradiënten. De installatie 
van plafondventilatoren is een hele eenvoudige en 
goedkope manier om het temperatuurverschil weg te 
nemen. De verwarmde lucht wordt vanaf het plafond 
omlaag gedrukt naar de verblijfszone.
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• Tijdregeling
Als er niemand in het gebouw is, bijv. ’s nachts of in de 
vakantie, kan de temperatuur omlaag. 

Binnentemperatuur 
vóór reductie

Temperatuur [°C] 

Binnentemperatuur na 
reductie

Buitentemperatuur

Tijd [u/jaar]

Energiebesparing 

Lagere binnentemperatuur
Een andere methode voor energiebesparing is het 
verlagen van de binnentemperatuur. Dit moet echter 
gebeuren zonder concessies te doen op het gebied van 
comfort. 

• Zone- en spotverwarming
Met warmtestralers kunnen verschillende zones in een 
gebouw ook verschillende temperaturen hebben. Het 
hele gebouw hoeft niet dezelfde hoge temperatuur te 
hebben als bijvoorbeeld de werkplekken ver uit elkaar 
liggen. Ook het comfortaspect houdt in dat er voor 
verschillende werksituaties verschillende temperaturen 
nodig zijn. Spotverwarming kunt u zich voorstellen als 
spotverlichting. Als er iemand aanwezig is, wordt de 
verwarming of de verlichting opgevoerd.

Temperatuur [°C] 

Verblijfszone

Temperatuurgradiënt 
bij bijv. convectoren

Temperatuurgradiënt 
bij warmtestralers

Hoogte [m]

• Lage temperatuurgradiënt
Verwarming met warmtestralers zorgt voor een erg 
gelijkmatige verticale temperatuurverdeling. De warmte 
ontwikkelt zich als de stralen oppervlakken raken, 
zoals vloeren, wanden, machines enz. De oppervlakken 
verwarmen vervolgens de lucht in de verblijfszone. De 
temperatuurverschillen tussen het plafond en de vloer 
worden erg klein en de “oververwarming” is minimaal. 
Met name in gebouwen met hoge plafonds kunnen ten 
opzichte van conventionele verwarmingssystemen grote 
energiebesparingen worden gerealiseerd.

De temperatuurgradiënt [°C/m], de temperatuurstijging 
per meter hoogte, is bijzonder laag voor warmtestralers, 
zo’n  0,3 °C/m. Verwarming met warme lucht of 
verwarming met conventionele radiatoren zorgt voor 
aanzienlijk grotere temperatuurverschillen per meter 
hoogte, met temperatuurgradiënten van respectievelijk 
2,5 en 1,7 °C/m bij volledige capaciteit.

• Lagere luchttemperatuur
Met behulp van warmtestralers kan de luchttemperatuur 
in een ruimte een paar graden worden verlaagd 
terwijl de gevoelstemperatuur even hoog blijft, de 
zogenaamde operatieve temperatuur. Een verlaging 
van de temperatuur met 1 °C leidt tot zo’n 5% 
energiebesparing. Operatieve temperaturen zijn de 
temperaturen die wij als mensen voelen. Zij zijn de som 
van de luchttemperatuur en stralingstemperaturen. 
Alle objecten zorgen voor veranderingen in de 
stralingstemperatuur. Koude oppervlakken zorgen voor 
afkoeling en warme oppervlakken voor opwarming. 
Operatieve temperaturen kunnen als volgt worden 
beschreven:

waarbij 
 t

lucht 
 =  luchttemperatuur

 t
stral. 

 =  stralingstemperatuur (incl. luchttemperatuur)
 ∆t

stral. 
 =  stralingstemperatuur, bijdrage (excl. luchttemperatuur)

   t
op

 =                      =                                         = t
lucht

 + t
lucht

 + t
stral.

       2  
t

lucht
 + (t

lucht
 + ∆t

stral.
)

               2
 ∆t

stral.

   2  
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Warmteterugwinning
Om bij mechanische ventilatie de ventilatieverliezen 
te beperken, kan een deel van de energie-inhoud van 
de retourlucht worden teruggewonnen. Een eenvoudige 
methode is delen van de warme retourlucht direct te 
recyclen naar de toevoerluchteenheid, zogenaamde 
retourlucht. Een andere manier is het gebruik van een 
warmtewisselaar voor het opnemen en retourneren van 
delen van de verwarmingsenergie naar het gebouw.

Temperatuur [°C] 

Binnentemperatuur 

Aanvoerluchttemp. na 
warmteterugwinning

Tijd [u/jaar]

Buitentemperatuur

Energiebesparing 

Gelijkmatigere temperaturen
Er kan gebruik worden gemaakt van een standaard 
aan/uit-thermostaat om de temperatuur rond een 
instelwaarde te laten fluctueren. Als de gewenste 
temperatuur nooit onder de 20 °C mag komen, ligt 
de gemiddelde temperatuur op ongeveer 22 °C. Met 
een capaciteitsregelaar met triac-regeling kan de 
kampertemperatuur worden ingesteld op 20 °C en 
zal de temperatuur niet afwijken van de instelling. 
Een verlaging van de temperatuur met 1 °C levert een 
energiebesparing op van 5%.

Temperatuur [°C] 

Tijd

Energiebesparing 

Minder lekkage
Er is vaak sprake van enorme energieverliezen via 
openingen, zoals deuren en poorten. Er verdwijnt dure 
verwarmde of gekoelde lucht (van de airconditioning) 
door de opening. Dit kan worden voorkomen door het 
plaatsen van luchtgordijnen. Luchtgordijnen vormen 
een blokkade tussen verschillende temperatuurzones. 
Gebalanceerde ventilatie en kortere openingstijden 
dragen ook bij aan het beperken van de energielekkage. 
Op onze website is meer informatie beschikbaar over de 
luchtgordijnen van Frico. 
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IR

Elektromagnetisch spectrum

Toepassingsvoorbeelden van diverse warmtestralers

Laadsluis: Industriële infraroodstraler 
IR

Magazijn met hoog plafond: Elztrip EZ300 of industriële infraroodstralertraler IR

Winkel: Elztrip EZ100

Caissière: Thermocassette HP

Wat is straalverwarming? 
Temperatuurstraling treedt op omdat alle lichamen energie afgeven in de vorm 
van elektromagnetische straling. Omdat de straling afkomstig is van een warm 
lichaam, wordt deze warmtestraling genoemd. De onderstaande figuur laat zien 
waar temperatuurstraling zich bevindt in het elektromagnetisch spectrum. 
Golflengte en stralingsintensiteit uit warmtestralers zijn afhankelijk van de 
temperatuur. Hoe hoger de elementtemperatuur van de warmtestraler, des te 
korter de golflengte en des te hoger de stralingsintensiteit.  

Twee lichamen wisselen alleen straling uit als er sprake is van een onderling 
temperatuurverschil. Mensen wisselen voortdurend warmte uit met hun omgeving. 
Als u veel warmte kwijtraakt, hebt u het koud. Er moet een thermisch punt 
worden bereikt waar sprake is van evenwicht. Dit punt komt overeen met de 
zogenaamde comforttemperatuur. De comforttemperatuur wordt bepaald door 
de luchttemperatuur, de wandtemperatuur, de luchtsnelheid en de atmosferische 
vochtigheid. Verwarming met straalverwarming is ideaal voor het aanhouden van 
een goed comfort. 
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Aanbevolen afstand voor Elztrip

Ontwerptekening: Temperatuurzones met warmtestralers.

Aanwijzing - straalverwarming binnen 
Totale verwarming  
De capaciteitsbehoeften van een pand moeten al 
tijdens de ontwerpfase van het verwarmingssysteem 
worden berekend. Op de volgende pagina's wordt meer 
informatie gegeven over berekeningen van capaciteit 
en energie. Voor warmtestralers met een lagere 
elementtemperatuur (bijv. Thermocassette HP en 
Elztrip) is er een vuistregel om in te schatten hoeveel 
warmtestralers nodig zijn om een gebouw te verwarmen:

 

 
Deze formule geeft een eerste schatting van het 
minimale aantal warmtestralers dat nodig is om het 
comfort op peil te houden. Om de juiste capaciteit 
voor iedere straler te berekenen, moet de totale 
verwarmingsbehoefte worden berekend. 

Aanbevolen afstand voor Elztrip
Bij het plannen van de installatie van een Elztrip moet 
de afstand tussen de stralers niet groter zijn dan de 
hoogte tussen straler en vloer. Dat houdt in dat (a) 
kleiner moet zijn dan (H). Zie Fig. Bij ruimtes die niet 
zo vaak worden gebruikt, zijn de comforteisen vaak 
wat lager en kan de afstand tussen de stralers worden 
opgevoerd. Bij vaak gebruikte ruimtes moet de afstand 
tussen een zittende persoon en een straler minimaal 
1,5 tot 2 meter bedragen (∆h). Als deze twee richtlijnen 
worden aangehouden, zal het verschil in operatieve 
temperatuur niet uitkomen boven het comfortniveau 
∆top= 5 °C. Dat betekent dat het verschil tussen de 
daadwerkelijke temperatuur en de waargenomen 
temperatuur niet meer zal bedragen dan 5 °C.  
 

Zoneverwarming
Verschillende werksituaties vereisen verschillende 
temperaturen. Met warmtestralers is het eenvoudig om 
het gebouw onder te verdelen in temperatuurzones 
of in afzonderlijke werkplekken met spotverwarming. 
Dit leidt tot lagere verwarmingskosten en meer 
verwarmingscomfort.  

Aanvullende verwarming
Als aanvulling op andere verwarmingssystemen en 
wanneer een bestaand systeem uitgebreid moet worden, 
zijn warmtestralers vaak een simpele en niet dure 
oplossing. Voor een waterverwarmd gebouw is het 
vaak gemakkelijker en simpeler om één of een aantal 
elektrische stralers te plaatsen dan het leidingssyteem 
van de centrale verwarming uit te breiden.

Voorbeeld van totale verwarming met Thermocassette HP 
geïnstalleerd in een verlaagd plafond. 

Voor zoneverwarming geschikte warmtestralers zijn Thermocassette 
HP, Elztrip, IR en Aquaztrip, afhankelijk van de installatiehoogte en 
de omstandigheden in het gebouw. 

Min. aantal 
=

  Oppervlakte van de ruimte [m2] 
stralers  Installatiehoogte [m] × Installatiehoogte [m]
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Verbetert de energiezuinigheid nog 
meer   
 
Verwarming met behulp van warmtestralers is 
uiterst energiezuinig, maar er zijn nog betere opties 
voor energiebesparing zonder verlies aan comfort. 
Er kunnen betere resultaten behaald worden door 
aanvullend gebruik te maken van een zwarte bol 
sensor (die de bedrijfstemperatuur meet) of een 
aanwezigheidssensor (die ervoor zorgt dat de 
verwarmer alleen gebruikt wordt als dat nodig is). 

Bescherming tegen koude tocht
Een koud oppervlak zoals een raam heeft een koelend 
effect op de omgevingslucht. Warmtestralers zorgen voor 
een efficiënte en voordelige bescherming tegen koude 
tocht, veroorzaakt door ramen, door het raamoppervlak 
te verwarmen. Hoe kouder het raam, hoe meer 
stralingswarmte het kost. De stralingswarmte straalt 
"automatisch" op de plek waar het het meest nodig is, 
wat zorgt voor een comfortabel binnenklimaat.

Warmtestralers geschikt voor bescherming tegen koude tocht 
zijn Thermoplus, Thermocassette HP, Elztrip en Industriinfra IR, 
afhankelijk van de installatiehoogte en het raamoppervlak. 

Zwarte bol sensor 
De toevoeging van de directe warmte 
van straalverwarming betekent dat de 
luchttemperatuur in het pand met een 
paar graden omlaag kan zonder dat het 
comfortniveau wordt aangetast. Op de voorgaande 
pagina's wordt meer informatie gegeven over 
gevoelstemperaturen en bedrijfstemperaturen. 

Om deze capaciteit optimaal te benutten, 
wordt er op de thermostaat een zwarte bol sensor 
aangesloten die de ervaren combinatie van lucht- 
en stralingstemperatuur meet. Als het koud is, is 
de toevoeging van stralingswarmte het hoogst en 
kunnen de grootste besparingen worden behaald 
dankzij de zwarte bol sensor. Een verlaging 
van de luchttemperatuur met 1 °C levert een 
energiebesparing op van ongeveer 5%. 

Aanwezigheidssensor 
Omdat een warmtestraler bij inschakeling 
direct warmte begint af te geven, is 
dit systeem ideaal in combinatie met 
een aanwezigheidssensor. Op deze 
manier wordt de warmtestraler alleen 
gebruikt als dat nodig is en kunnen er aanzienlijke 
energiebesparingen worden behaald. 
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De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit 
minimaal twee richtingen werken. 

Aanwijzing - straalverwarming buiten
Plaatsing  
De infraroodstralers moeten rond het te verwarmen 
gebied worden geplaatst. Optimaal comfort realiseert u 
als de warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.  
 

Capaciteitsbehoefte  
Om in te schatten hoeveel en welke typen 
warmtestralers er nodig zijn, kan een vuistregel voor de 
capaciteit gehanteerd worden. De capaciteitsbehoefte 
kan worden beperkt als het te verwarmen gebied 
ommuurd is. Voor ommuurde gebieden moet de 
capaciteitsbehoefte worden berekend.  

Als er veel wind is, moet een straler met een 
hogere capaciteit worden gebruikt om zeker te zijn 
van afdoende verwarming. Datzelfde geldt voor de 
installatiehoogte; worden de verwarmers relatief hoog 
geïnstalleerd, dan is een hogere capaciteit vereist.  

Infraroodstraler met buisvormige elementen  
750-1000 W/m2 verhoogt de gevoelstemperatuur met 
ongeveer 10 °C.  
Als het gebied alleen een dak heeft: minimaal 
1000 W/m2.
Als het gebied drie muren heeft: 750 W/m2.  

Halogeen en koolstof infraroodstralers 
600–800 W/m2 verhoogt de gevoelstemperatuur met 
ongeveer 10 °C.  
Als het gebied alleen een dak heeft: minimaal 800 W/m2.
Als het gebied drie muren heeft: 600 W/m2. 

Installatiehoogte
Als de straler verhoogd wordt gemonteerd, moet de 
warmteverdeling dusdanig gericht worden dat de 
warmte beneden in het zitgebied voelbaar is.  Als de 
straler echter laag wordt gemonteerd, kan gerichte 
stralingswarmte als oncomfortabel worden ervaren en 
is een warmtestraler met een brede verdeling aan te 
bevelen. 

Oplossingen voor buiten  
Warmtestralers worden niet alleen gebruikt voor horecaterrassen en 
privéterrassen, maar zijn ook geschikt voor vele andere 
verwarmingsproblemen in de buitenlucht.  

Het verwarmen van zittende toeschouwers bij een 
sportwedstrijd is iets wat warmtestralers perfect 
aankunnen.  

Problemen met ijsvorming op bijvoorbeeld 
laadsluizen kunnen eenvoudig worden opgelost met 
infraroodstralers voor buitengebruik gemonteerd op 
een buitenmuur.   

Bij evenementen in de buitenlucht is vaak tijdelijke 
verwarming nodig. Een warmtestraler op een draagbare 
standaard die eenvoudig kan worden verplaatst is een 
handige oplossing.  

CIR is een voorbeeld van een infraroodstraler met buisvormige 
elementen. 

Halogeen infraroodstraler IH en koolstof infraroodstraler IHC zien 
er hetzelfde uit, maar hebben verschillende lampen en een andere 
warmteverdeling. 
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Vergelijking tussen elektrische infraroodstralers en gasstralers (LPG)

Een alternatief voor een elektrische infraroodstraler is een terrasstraler op 
LPG. Dat een gasstraler niet op de elektriciteit hoeft te worden aangesloten 
is dan wel handig, maar toch zijn er meer voordelen aan het gebruik van 
elektrische infraroodstralers.  
 

Voordelen van elektrische infraroodstralers:  
 

• Energiezuinig - bijna alle extra energie wordt omgezet in warmte  

• Veilig in gebruik  

• Kan beter omgaan met weer en wind 

• Vereist minimaal onderhoud 

• Begint direct te verwarmen zodra de aan-knop wordt ingedrukt 

• Kan ook worden gebruikt in kleinere ruimten waar de zuurstoftoevoer 
beperkt is 

• Beter voor het milieu 

• Bespaart ruimte 

• Lage bedrijfskosten 

Gebied: 15 m2

Gebruik: 8 uur/dag
Gebruik: 100 dagen/jaar 

Bedrijfskosten per jaar 

Elektriciteitskosten (Europees 
gemiddelde) 

Bedrijfskosten per dag 

Bedrijfskosten per uur 

Bedrijfskosten per jaar 

Gasverbruik 

Bedrijfskosten per dag 

Bedrijfskosten per uur 

Gasfles 11 kg 

Rekenvoorbeeld - bedrijfskosten

Infraroodstraler IHW10 (2 stuks) Gasstraler (LPG)

De vergelijking tussen infraroodstraler IHW van Frico en een gasstraler (LPG) toont aan dat de gasstraler 
minder lang meegaat en een variabel resultaat oplevert. 
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Berekening capaciteit en energie 

Energiebehoefte
De energiebehoefte voor verwarming wordt bepaald 
door de capaciteitsbehoefte en het aantal graaduren 
dat nodig is voor het verwarmen naar de gewenste 
temperatuur. De theoretische energiebehoefte gaat 
omlaag door de interne verwarmingsenergie E

1
.

Daadwerkelijke energiebehoefte

 Pt    Pv
E = ————— ×°Ch + ————— ×°Ch - E

1

        t
ruimte

 - DOT           t
ruimte

 - DOT

Interne warmte-energie
E

1
 = P

1
 × A

vloer
 × Bedrijf × 8760

°Ch =  aantal graaduren voor verwarming
E

1
 =   interne warmte-energie [Wh/jaar] (afhankelijk 

van activiteiten in ruimte, af te lezen uit tabellen en 
grafieken)
P

1
 = interne verwarmingscapaciteit [W/m²]

Bedrijf = bedrijfstijdfactor voor interne 
verwarmingscapaciteit

Bedrijfstijdfactor wordt berekend op basis van de 
bedrijfstijd voor de activiteit en is:
Bedrijf = (uren/24) × (dagen/7)
uren = aantal uren per dag in bedrijf
dagen = aantal dagen per week in bedrijf

Ventilatiesystemen kunnen ook bedrijfstijdfactoren 
hebben als ze ‘s nachts op halve snelheid of helemaal
niet werken.

Technische ondersteuning
Gratis technische ondersteuning van Frico:

• Berekening capaciteit en energie

• Oplossingen voor verwarmingsproblemen en 
energiebesparingsadvies

• Maat- en positiebepaling

• Oplossingen voor verwarming en comfort

Neem contact met ons op om te praten over verwarming 
en energiebesparing.

Op onze website www.frico.se kunt u eenvoudig een 
capaciteitsberekening uitvoeren door gegevens in 
te voeren over het gebouw en over temperaturen. 
Hoe nauwkeuriger uw informatie, des te zekerder de 
resultaten van de berekening.  

Capaciteitsbehoeften
Warmteverliezen uit een gebouw bestaan uit twee delen. 
Transmissieverliezen via muren, vloeren, ramen, deuren 
en het dak en ventilatieverliezen.

Transmissieverliezen: 
P

T
 = A × U × (t

ruimte
 - DUT)

Ventilatieverliezen:
P

v
 = q × c × ρ × (t

ruimte
 - DUT)

of
P

v
 = Q × (1- α) × (t

ruimte
 - DUT) × 0.33

waarbij

• U  = warmtedoorgangscoëfficiënt [W/m² °C] 
(=K-waarde)

• A  = oppervlakte van binnenopp. [m²]

• t
ruimte

  = kamertemperatuur [°C]

• DUT  = laagste ontwerp-buitentemperatuur van het 
district [°C]

• q  = berekende luchtstroom buiten [m³/s]; geen 
rekening houden met geforceerde luchtstroom

• c  = soortelijke warmtecapaciteit [J/kg°C]

• ρ  = dichtheid [kg/m³]

• Q  = luchtstroom [m³/s]

• α  = efficiency van warmteterugwinning, 0 - 1

De warmtedoorgangscoëfficiënten, U-waarden, kunnen 
worden afgelezen uit tabellen en grafieken of worden 
berekend wanneer de materiaalsamenstelling bekend is.
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Voor mensen die niet beschikken over alle gegevens 
met betrekking tot het pand kan nog altijd een 
schatting worden gemaakt van de capaciteitsbehoefte. 
Als u het volume van de ruimte weet en de gewenste 
kamertemperatuur, kunt u de capaciteitsbehoefte 
aflezen uit de onderstaande grafiek. Aan de 
grafiek liggen berekeningen ten grondslag van de 
capaciteitsbehoefte op basis van algemeen aanvaarde 
methoden. Bij de berekeningen wordt de luchtstroom 
vastgestel op één luchtwisseling in de ruimte of het 

Rekenhulp, capaciteitsbehoefte

Capaciteitsbehoefte, grafiek A
Gemiddelde U-waarde 0,25 

Capaciteitsbehoefte, grafiek B
Gemiddelde U-waarde 0,4

Capaciteitsbehoefte, grafiek C
Gemiddelde U-waarde 1,0

Capaciteitsbehoefte van de ruimte [kW] Capaciteitsbehoefte van de ruimte [kW] 

Capaciteitsbehoefte van de ruimte [kW] 

gebouw per uur. Er wordt voor de vier wanden uitgegaan 
van vier buitenmuren en een buitendak boven het 
plafond. Bij grafiek A voor de capaciteitsbehoefte is 
de gemiddelde U-waarde vastgesteld op 0,4. Dit komt 
overeen met een goed geïsoleerd gebouw. In grafiek 
B is de gemiddelde U-waarde vastgesteld op 1,0. Dit 
geeft aan dat het gebouw minder goed geïsoleerd is. De 
curves ∆t in de grafiek laten het verschil zien tussen 
kamertemperatuur en de laagste buitentemperatuur.



98

Technisch handboek

Rekenvoorbeeld

Input
Object: Industrieel gebouw

Afmetingen gebouw
Lengte:  40 m
Breedte:  20 m
Hoogte:  8 m
Raamoppervlak: 130 m²
Deuren:  25 m²

Bouwmaterialen
Muren:  Lichtbetonnen blok 30 cm  U = 0,6
Dak: Lichtbetonnen blok 30 cm  U = 0,6
Ramen:  2 panelen, 6 m boven vloer  U = 3,0
Deuren:  Is. plaatwerk, vouwdeur  U = 1,0

Tijd in bedrijf:  12 uur/dag, 5 dagen per week

Ventilatie
Natuurlijke ventilatie, dag:  0,4 wiss./u
Natuurlijke ventilatie, nacht: 0,3 wiss./u
Interne warmtecap.:  5 W/m²

Binnentemperatuur
Gewenste dagtemperatuur: +18 °C
Gewenste nachttemperatuur: +15 °C

Districtgegevens
Ontwerp-buitentemperatuur DOT:  -18 °C
Gemiddelde jaartemperatuur:   5 °C
Gemiddelde windsnelheid:   4,0 m/s

Schatting

Capaciteitsbehoefte
Transmissieverliezen: P

T
 =  A × U × ∆t

Oppervlakte 
[m²]

U-waarde ∆t 
[°C]

Capaciteit 
[W]

Buitenmuur 805 0.6 36 17388

Dak 800 0.6 36 17280

Vloer 800 0.3 36/2 4320

Raam 130 3.0 36 14040

Deuren 25 1.0 36 900

Totale transmissieverliezen: 53 928 W

Ventilatieverliezen: P
V
 =V

gebouw
 × n × ∆t × 0,33

Luchtvolume 
geb. 
[m³]

Luchtwisselingen 
[wiss./u]

∆t 
[°C]

Capaciteit 
[W]

Dag 6400 0.4 36 30413

Nacht 6400 0.3 33 20909

De maximale ventilatieverliezen gedurende de dag.

Ontwerp-capaciteitsbehoefte: 
53 928 + 30 413 = 85 kW

Energiebehoefte
Transmissie-energie: E

T
 = P

T
/∆t × °Ch

E
T
 = 53 928/36 × 97 330 = 146 MWh/jr

Ventilatie-energie: E
V
 = P

V
/∆t × °Ch

Dag: 30413/36 × 97330 × 12/24 × 5/7 = 29 MWh/jr
Nacht: 20909/33 × 97330 × (1 - 12/24 × 5/7)= 40 MWh/jr

Interne warmte: E
I
 = P

I
 × A

vloer
 × 8760

E
I
 = 5 × 800 × 8760 × 12/24 = 12,5 MWh/jr

Totale energiebehoefte: E
T
+ E

V
-E

I
 = 202,5 MWh/jr
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Stel dat het industriële gebouw in het voorbeeld moet 
worden verwarmd met warmtestralers, bijvoorbeeld 
industriële infraroodkachel IR, of luchtverhitters. 
Op basis hiervan maken we speciaal voor deze 
verwaringsmethoden een computerberekening van 
capaciteits- en energiebehoeften.

Rekenvoorbeeld
Het rekenprogramma houdt ook rekening met de 
temperatuurgradiënt °C/m (temperatuurstijging 
per meter hoogte), die van groot belang is met 
betrekking tot de hoogte van het gebouw en de 
verwarmingsmethode. 

Oppervlakte en hoogte
Grondoppervlak gebouw 800 m²

Dakoppervlak 800 m²

Hoogte gebouw 8 m

Raamoppervlak 130 m²

Montagehoogte, raam 6 m

Deuroppervlak 25 m²

Buitenmuuroppervlak 805 m²

Infiltratie
Luchtwisselingen, dag 0,4 wiss./u

Luchtwisselingen, nacht 0,3 wiss./u

Warmtestralers Ventilatorkachels Ventilatorkachels met 
plafondventilatoren

Temperatuur
Ontwerp-binnentemepratuur 17 18 18 °C

Ontwerp-buitentemepratuur -18 -18 -18 °C

Gemiddelde jaartemp. 5 5 5 °C

Temperatuurgradiënt 0,3 2,5 0,3 °C/m

Nachttemperatuur 14 15 15 °C

Tijd in bedrijf
TIO dagtemperatuur 11 12 12 u/dag

TIO nachttemperatuur 13 12 12 u/dag

Dagen/week in bedrijf 5 5 5 dagen

RESULTATEN
Capaciteit
Transmissieverliezen 54 201 68 684 55 699 W

Ventilatieverliezen + 30 202 + 35 693 + 31 046 W

Totale verliezen 84 402 104 377 86 745 W

Interne warmte - 4 000 - 4 000 - 4 000 W

Totale nettocapac.beh. 80 402 100 377 82 745 W

Capaciteitsbeh./m² 101 125 103 W/m2

Capaciteitsbeh./m³ 13 16 13 W/m3

Energie kWh/jr
Energiebeh. overdag 88 075 130 340 103 787 kWh/jr

Energiebeh. ‘s nachts + 70 252 + 88 309 + 71 975 kWh/jr

Totale bruto energiebeh. 158 327 218 649 175 761 kWh/jr

Interne warmte - 12 514 - 12 514 - 12 514 kWh/jr

Totale netto energiebeh. 145 813 206 135 163 247 kWh/jr

Jaarlijkse bedrijfskosten 29 163 41 227 32 649 €/jr

U-waarde
U-waarde raam 3,0 W/m² °C

U-waarde deur 1,0 W/m² °C

U-waarde buitenmuur 0,6 W/m² °C

U-waarde dak 0,6 W/m² °C

U-waarde vloer 0,3 W/m² °C

Extra warmtebronnen
Interne warmte 5 W/m²

Energieprijs
Elektriciteitskosten 
(Europees gemiddelde)

0,2 €/kWh
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Temperatuurgradiënt bij volledige capaciteit

Verblijfszone

Temperatuur [°C] 

Hoogte [m]

Temperatuur op 
verschillende 
hoogtes met bijv. 
ventilatorkachels

Temperatuur op 
verschillende hoogtes met 
straalkachels

Capaciteit [W/m²]
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• Snelle verwarming
Verwarming met straalkachels werkt sneller dan warmte 
via de lucht. Als we ’s nachts een lagere temperatuur 
hebben, zoals in het voorbeeld, kunnen we de 
nachttemperatuur verlengen. 

Advies en plaatsing
De capaciteitsbehoefte voor het industriële gebouw bij 
verwarming met infraroodkachel IR is iets meer dan 80 
kW.

Bijdrage straalverwarming IR 4500

Energiebesparing

Een vergelijking van de resultaten van de berekeningen 
qua energiebehoeften:
Industriële infraroodstraler IR: 146 MWh/jaar
Luchtverhitters: 206 MWh/jaar
Luchtverhitters en plafondventilatoren ICF: 163 MW/
jaar
Energiebesparing met warmtestralers: 60 MWh/jaar

Warmtestraler IR leidt tot een ca. 30% lager 
energieverbruik dan bij ventilatorkachels. Als 
er plafondventilatoren worden gebruikt bij de 
luchtverhitters is het verschil 20%. 

Besparingsfactoren
• Lage temperatuurgradiënt
Warmtestralers hebben een relatief lage 
temperatuurgradiënt (ca. 0,3 °C/m) ten opzichte van 
luchtverhitters (ca. 2,5 °C/m). De verticale temperatuur 
wordt gelijkmatiger, wat betekent dat er minder warmte 
verloren gaat er beter gebruik wordt gemaakt van de 
geleverde verwarmingscapaciteit in de verlijfszone.

• Bijdrage stralingstemperatuur
Industriële infraroodstralers leveren ook “gratis” 
een bijdrage aan de stralingstemperatuur. De 
luchttemperatuur in de ruimte kan iets worden verlaagd 
terwijl de operatieve temperatuur (gevoelstemperatuur) 
gelijk blijft. De onderstaande grafiek laat zien hoe groot 
de bijdrage aan de stralingstemperatuur is met de IR 
4500. De kachels zijn aan het plafond gemonteerd op 
een hoogte van 8 meter boven de vloer. De meting is 
uitgevoerd op 1,5 meter boven de vloer. (Hoogte boven 
meetpunt = 6,5 m)

De grafiek voor stralingstemperatuurbijdrage laat het 
volgende zien:
∆t

rad
 = 2 °C, A-afstand 6,5 meter tussen de eenheden.

∆t = t
ruimte

 + ∆t
rad

/2 => t
ruimte

 = t
op

 - ∆t
rad

/2

In ons voorbeeld: t
ruimte

 = 18 - 2/2 = 17 °C 



I=U/R=P/U If=I I=If √3

U=RI U=Uf √3 Uf=U

P=UI P=  √3UIcosϕ P= √3 UI cosϕ
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Stroomsterkte 

U = bedrijfsvoltage in Volt: met gelijkstroom en eenfasige 
wisselstroom tussen de twee geleiders, met driefasige 
wisselstroom twee fasen (niet tussen fase en nul).
U

f
 = voltage tussen fase en nul in een driefasige kabel.

√3 ≅ 1.73
I = stroomsterkte in ampère
I

f
 = stroomsterke in ampère in fasedraad

R = weerstand in ohm
P = capaciteit in watt
 

Elektrische basisformules 

Symbolen voor modeltypen 
= normaal ontwerp (geen symbool) 
= druppeldicht ontwerp, IPX1 
= spatwaterdicht ontwerp, IPX4 
= straalbestendig ontwerp, IPX5
 

Beschermingsklassen voor elektrische materialen

Selectietabel 

Selectietabel voor kabels en bedrading

Stroomsterkte bij verschillende capaciteiten en voltages

IP, eerste 
waarde  Bescherming tegen vaste objecten 

0 Geen bescherming 

1 Bescherming tegen vaste objecten ≥ 50 mm

2 Bescherming tegen vaste objecten ≥ 12,5 mm

3 Bescherming tegen vaste objecten ≥ 2,5 mm

4 Bescherming tegen vaste objecten ≥ 1,0 mm

5 Bescherming tegen stof

6 Stofbestendig 

IP, tweede 
waarde Bescherming tegen water 

0 Geen bescherming

1 Bescherming tegen verticaal druppelend water

2 Bescherming tegen druppelend water max. 15°

3 Bescherming tegen sproeiwater

4 Bescherming tegen sproeien met water

5 Bescherming tegen waterstralen

6 Bescherming tegen watermassa’s

7 Bescherming tegen korte onderdompeling in water

8 Bescherming tegen de effecten van langdurige 

onderdompeling in water 

Driefasige 
wisselstroom 
Y-aansluiting 

Driefasige 
wisselstroom 
Y-aansluiting 

Driefasige 
wisselstroom 
Y-aansluiting 

Driefasige 
wisselstroom 
∆-aansluiting 

Driefasige 
wisselstroom 
∆-aansluiting 

Driefasige 
wisselstroom 
∆-aansluiting 

Capaciteit

Gelijkspanning 
en Enkelfasige 
wisselspanning bij 
cosϕ=1 

Gelijkspanning 
en Enkelfasige 
wisselspanning bij 
cosϕ=1 

Gelijkspanning 
en Enkelfasige 
wisselspanning bij 
cosϕ=1 

Tabellen voor maatbepaling 

Voltage 

Installatie kabels, open of 
in kanaal

Aansluitkabels

Oppervlakte 
[mm²]

Zekering 
[A]

Oppervlakte 
[mm²]

Continue 
stroom [A]

Zekering 
[A]

1.5 10 0.75 6 10
2.5 16 1 10 10
4 20
6 25 1.5 16 16
10 35 2.5 25 20
16 63 4 32 25
25 80 6 40 35
35 100 10 63 63
50 125
70 160
95 200
120 250
150 250
185 315
240 315
300 400
400 500

Capaciteit Aansluitkabels

[kW] 127/1 230/1 400/1 230/3 400/3 500/3
1.0 7.85 4.34 2.50 2.51 1.46 1.16
1.1 8.65 4.78 2.75 2.76 1.59 1.27
1.2 9.45 5.22 3.00 3.02 1.73 1.39
1.3 10.2 5.65 3.25 3.27 1.88 1.50
1.4 11.0 6.09 3.50 3.52 2.02 1.62
1.5 11.8 6.52 3.75 3.77 2.17 1.73
1.6 12.6 6.96 4.00 4.02 2.31 1.85
1.7 13.4 7.39 4.25 4.27 2.46 1.96
1.7 14.2 7.83 4.50 4.52 2.60 2.08
1.9 15.0 8.26 4.75 4.78 2.75 2.20
2.0 15.8 8.70 5.00 5.03 2.89 2.31
2.2 17.3 9.67 5.50 5.53 3.18 2.54
2.3 18.1 10.0 5.75 5.78 3.32 2.66
2.4 18.9 10.4 6.00 6.03 3.47 2.77
2.6 20.5 11.3 6.50 6.53 3.76 3.01
2.8 22.0 12.2 7.00 7.03 4.05 3.24
3.0 23.6 13.0 7.50 7.54 4.34 3.47
3.2 25.2 13.9 8.00 8.04 4.62 3.70
3.4 26.8 14.8 8.50 8.54 4.91 3.93
3.6 28.4 15.7 9.00 9.05 5.20 4.15
3.8 29.9 16.5 9.50 9.55 5.49 4.39
4.0 31.15 17.4 10.0 10.05 5.78 4.62
4.5 35.4 19.6 11.25 11.31 6.50 5.20
5.0 39.4 21.7 12.50 12.57 7.23 5.78
5.5 43.3 23.9 13.75 13.82 7.95 6.36
6.0 47.3 26.1 15.0 15.1 8.67 6.94
6.5 51.2 28.3 16.25 16.3 9.39 7.51
7.0 55.0 30.4 17.50 17.6 10.1 8.09
7.5 59.0 32.6 18.75 18.8 10.8 8.67
8.0 63.0 34.8 20.0 20.1 11.6 9.25
8.5 67.0 37.0 21.25 21.4 12.3 9.83
9.0 71.0 39.1 22.5 22.6 13.0 10.4
9.5 75.0 41.3 23.75 23.9 13.7 11.0
10.0 78.5 43.5 25.0 25.1 14.5 11.6

Voor capaciteiten tussen 0,1 en 1 kW dient de weergegeven 
stroomsterkte met 0,1 te worden vermenigvuldigd. Voor capaciteiten 
tussen 10 en 100 kW dient de weergegeven stroomsterkte met 10 te 
worden vermenigvuldigd.
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Klimaatgegevens

Plaats

Gem. 
dagtemp. 
[°C]

Extremen 
in dec.  
[°C]

Gem. 
windsnelheid 
[m/s]

Scandinavië

Tromsö 2.9 -14.9 3.0

Karesoando -1.5 -30.2 1.5

Sodankyle -0.4 -43.1 3.0

Trondheim 4.9 -20.2 3.2

Vaasa 3.5 -30.2 3.8

Bergen 7.8 -8.4 3.2

Oslo 5.9 -20.2 2.2

Stockholm 6.6 -16.3 3.8

Gotenburg 7.6 -15.8 4.0

Kopenhagen 8.5 -11.4 2.3

Britse eilanden, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg

Londen 10.4 (-12) -

Eelde 8.7 -14.6 5.3

De Bilt 9.3 -20.8 3.3

Oostende 9.9 -13.5 6.5

Brussel 9.9 -16.0 3.8

Lille 9.7 -14.0 4.5

Luxemburg-Stad 8.8 -15.2

Le Havre 10.6 -7.8 -

Parijs 10.9 -13.2 3.9

Straatsburg 9.7 -21.0 2.2

Brest 10.8 -5.0 5.0

Tours 11.2 -18.0 3.7

Nantes 11.7 -10.8 3.6

Lyon 11.4 -24.6 3.0

Bordeaux 12.3 -13.4 3.1

Tolouse 12.5 -10.5 3.6

Marseille 14.2 -12.8 4.4

Ajaccio, Corsica 14.7 -3.6 2.6

Iberisch schiereiland

Santander 13.9 -0.2 3.6

Barcelona 16.4 -2.5 2.2

Porto 14.4 -3.7 5.1

Madrid 13.9 -6.5 2.7

Palma de Mallorca 16.8 -1.5 2.8

Lissabon 16.6 0.0 4.1

Sevilla 18.8 -2.8 1.7

Malaga 18.5 2.0 2.1

Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije

Gdynia 7.9 -14.8 3.6

Warschau 8.1 -18.9 4.1

Krakau 8.6 -17.1 2.7

Praag 7.9 -20.4 -

Ostrava 8.1 -27.9 -

Bratislava 9.6 -22.8 3.4

Boedapest 11.2 -19.1 2.3

Pecs 11.5 - 3.3

Plaats

Gem. 
dagtemp. 
[°C]

Extremen 
in dec.  
[°C]

Gem. 
windsnelheid 
[m/s]

Centraal-Europa

List auf Sylt 8.4 -8.0 6,7

Greifswald 8.3 -17.4 5,3

Hamburg 8.4 -16.4 4,2

Dresden-Wahnsdorf 8.6 -20.3 4,9

Aschen 9.7 -16.5 3,0

Karlsruhe 10.1 -21.5 2,3

Wenen 9.8 -15.3 3,0

Salzburg 8.1 -27.7 2,0

Garmisch-Partenkirchen 6.3 -22.7 1,3

Zürich 8.5 -19.3 2,8

Innsbruck 8.6 -24.8 1,3

Graz 8.3 -19.0 1,4

Genève 10.3 -

Italië

Milaan 3.8 -7.0 -

Genua 9.2 -2.8 -

Florence 14.4 -8.0 -

Rome 15.6 -5.0 -

Napels 16.8 -1.6 -

Messina 17.9 -0.2 -

Zuidoost-Europa

Zagreb 11.6 -26.3 -

Belgrado 11.8 -19.3 -

Boekarest 11.1 -19.9 2,0

Sarajevo 9.8 -22.4 1,4

Sofia 10.4 -20.3 2,0

Skopje 12.4 -21.8 -

Tirana 16.0 -8.0 1,5

Thessalonki 16.1 - -

Athene 17.8 - 2,0

Oost-Europa en Rusland

Regio Moermansk -0.6 - 4,2

Regio Archangelsk -1.0 - -

Moskou 4.9 - -

Regio St. Petersburg 4.4 - 3,6

Baltische staten 6.2 - 5,0

Wit-Rusland 6.3 - 3,4

Kiev 7.6 - -

Novosibirsk 1.0 - -
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Materiaal U-waarde 
[W/m² °C]

Muren

Nieuw gebouw 

Houtbouw met 15 cm isolatie en pleister 0,27

Houtbouw met 20 cm isolatie en pleister 0,25

Houtbouw met 25 cm isolatie en pleister 0,22

Baksteen met 15 cm isolatie en pleister 0,27

Baksteen met 20 cm isolatie en pleister 0,24

Licht beton met 15 cm isolatie 0,25

Licht beton met 20 cm isolatie 0,2

Staalbouw met 5 cm isolatien 0,8

Staalbouw met 10 cm isolatie 0,4

Staalbouw met 15 cm isolatie 0,3

Nieuwe constructie voor een laag energieverbruik 
huis

0,18

Magazijn 0,3

Een laag PVC 5,0

Geïsoleerde hal (Thermohal) 0,6

Ouder gebouw 

Enkele steen 12 cm 1,8

1 1/2 steen 18 cm 1,1

Lichtbetonnen blok 20 cm  0,8

Lichtbetonnen blok 30 cm 0,6

Beton 15 cm 2,8

Beton met 5 cm isolatie 0,8

Beton met 10 cm isolatie 0,4

Draagmuur met 5 cm isolatie  0,8

Draagmuur met 10 cm isolatie 0,4

Draagmuur met 15 cm isolatie  0,3

Nieuwe constructie 0,3

Dak

Nieuw gebouw 

Golfplaten dak, met 20 cm isolatie 0,24

Pannen, met 20 cm isolatie 0,23

Ouder gebouw 

Betonnen balkframe 15 cm  2,8

Betonnen balkframe met 5 cm isolatie 0,8

Betonnen balkframe met 10 cm isolatie 0,4

Lichtbeton 20 cm 0,8

Lichtbeton 30 cm 0,6

Golfplaten dak, ongeïsoleerd 4,0

Golfplaten dak met 5 cm isolatie 0,8

Golfplaten dak met 10 cm isolatie  0,6

Golfplaten dak met 25 cm isolatie 0,2

Materiaal U-waarde 
[W/m² °C]

Ramen

Nieuw gebouw 

1+1 raampanelen (1 buitenraampaneel en 1 
geïsoleerd raampaneel)

2,5

2 raampanelen (2 geïsoleerde raampanelen) 2,7

2+1 raampanelen (1 buitenraampaneel en 2 
geïsoleerde raampanelen)

1,0

3 raampanelen (3 geïsoleerde raampanelen) 1,2

Energieklasse A 0,9

Energieklasse B 1,0

Energieklasse C 1,1

Energieklasse D 1,2

Energieklasse E 1,3

Energieklasse F 1,4

Energieklasse G 1,5

Ouder gebouw 

Raam met 1 panelen 5,0

Raam met 2 panelen 3,0

Raam met 3 panelen 2,0

Raam met 3 panelen isolatiepaneel 1,8

Deur

Schuifdeur met dichte panelen 0,8

Schuifdeur met ramen en deur 1,3

Vouwdeur met ramen 2,2

Vouwdeur volledig uit glas 3,4

Enkele voordeur zonder glas 1,0

Enkele voordeur met glas 3,4

Dubbele deur zonder glas 0,7

Dubbele deur met glas 1,7

Vloer

Nieuw gebouw

Vloer met 10 cm isolatie 0,2

Vloer met 15 cm isolatie 0,16

Vloer met 20 cm isolatie 0,13

Ouder gebouw 

< 300 m² 0,4

> 300 m² 0,3

Warmte-isolatie, U-waarde 

U = warmtedoorgangscoëfficiënt [W/m² °C]
U-waarden geven het warmte-isolerend vermogen aan van een deel van een gebouw. 
Voor de berekening van U-waarden kan de volgende vergelijking worden gebruikt:
1/U = R

si
 + R + d

1
/λ

1
 + d

2
/λ

2
 +........+ d

n
/λ

n
 + R

se

R = warmteweerstand [m² °C/W]
R-waarden geven het warmte-isolerend vermogen aan van een product of deel van 
een gebouw.
R

si
 = warmtetransmissieweerstand bij transmissie van binnenlucht naar muurop-

pervlak [m² °C/W].
R

se
 = warmtetransmissieweerstand bij transmissie van verse lucht naar muuropper-

vlak [m² °C/W].
d1, d2, ....dn

 = dikte voor respectievelijke materialen [m].
λ1, λ2,....λn

 = warmtegeleidingsvermogen [W/m °C].
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Infiltratie

Gebouw U-waarde  
[W/m2°C]

Nieuw gebouw

< 1000 m² 0,3

> 1000 m² 0,1

Ouder gebouw

< 1000 m² 0,4

> 1000 m² 0,2

Warmtegeleidingsvermogen

Materiaal λ-waarden [W/m°C]

Natuursteen 2.4-3.6

Kalkzandsteen 1.0

Beton 1.7

Licht klinkerbeton 0.6

Holle bouwsteen baksteen en beton 0.6

Cementmortel 1.0

Hout, spaanplaat 0.14

Gipsplaat 0.22

Multiplex 0.13

Vezelplaat 0.08

Steenwol 0.045

Kunststofschuim 0.04

Warmteweerstand R
Materiaal R warmteweerstand 

[m2°C/W]

Interne + externe transmissie- 

weerstand Rsi + Rse
0.17

Keldermuur, ondergronds 

1-2 meter
1.0

Onder vloer op grond 

Buitenrandzone
0.7

Onder vloer op grond 

binnenrandzone
2.0

Gebouw
l/s m²

l/s 
persoon

Luchtwisseling/u

Winkel 2.1  7 4-5

Cafetaria 5  7 6.0

Openbaar gebouw 0.35 +7 3.0

Kantoor 0.35 +7 1-2

School 0.35 +7 4-5

Sportcentrum 2.1  7 2.0

Bakkerij 6  6.0

Staalfabriek 40.0  10-15

Autowerkplaats 30  3.0

Mechanische werkplaats 0.35 +7 5.0

Plaatwerk/lassen 5.0  5.0

Ontmoetingsruimte/roken  20 8.0

Ontmoetingsruimte/niet-

roken
7  7 6.0

Minimale beh. 0.35  ca 0.5

Hoeveelheid en stof Energiehoeveelheid 
[MWh]

1 m³ olie 8.000

1 Nm³ vloeibaar propaangas 0.022

1 Nm³ aardgas 0.009

1 Nm³ stadsgas 0.004

1 kg vloeibaar propaangas 0.087

1 kg aardgas 0.007

1 kg stadsgas 0.003

Energie-equivalenten

Interne warmte

Activiteiten W/m² 
vloeroppervlak

W/werknemer

Winkel 15

Cafetaria 15

Kantoor 15-20 100

Sportcentrum 10

Bakkerij 30

Staalfabriek 50-70

Autowerkplaats 15

Mechanische werkplaats 20

Zware werkplaats 50

Plaatwerk/lassen 25

Temperatuurgradiënten
Convectieverwarming 2,5 °C/m

Heteluchtverwarming - Luchtverhitters 2,5 °C/m

Radiatoren en heteluchtverwarming 17 °C/m

Radiatorverwarming 12 °C/m

Warmtestralers 0,2 – 0,4 °C/m

Vloerverwarming 0,1 °C/m

Waarden gelden bij volledige capaciteit.

Ventilatieluchtstroom
De volgende vergelijking kan worden gebruikt voor het
berekenen van de ventilatieluchtstroom:

Q = q × A
vloer 

× 3,6   of   Q = n × V
geb

.

waarbij q =luchtstroom [l/sm²]
 n =aantal luchtwisselingen per uur
 A

vloer
 =vloeroppervlak van het gebouw [m²]

 V
geb

 =volume van het gebouw [m³]

De onderstaande luchtstromen zijn slechts 
aanbevelingen.



Luchtgordijnen 
Het is economisch gezien aantrekkelijk om een 
efficiënte en onzichtbare deur te creëren die de 
warmte binnenhoudt. Luchtgordijnen kunnen zelfs nog 
effectiever zijn wanneer ze gebruikt worden in winkels 
voorzien van airconditioning of in koel- en vrieshuizen.  

De Thermozone technologie met de precies afgestelde 
luchtstroom geeft een gelijke afscherming over de hele 
opening. Frico luchtgordijnen geven de meest efficiënte 
afscherming met het laagst mogelijke energiegebruik, of 
je nu warmte of koude wilt binnenhouden.
 
 
Warmtestralers  
Frico warmtestralers imiteren de zon, de meest 
comfortabele en efficiënte verwarmingsbron die ter 
beschikking staat. De ruimtetemperatuur kan verlaagd 
worden en de aanwezigen ervaren een comfortabele 
omgeving omdat de warmte alleen afgegeven wordt 
wanneer een oppervlak geraakt wordt. Dit maakt 
warmtestralers niet alleen perfect geschikt voor totale 
verwarming maar tevens voor zone- en spotverwarming 
om bijvoorbeeld koude tocht van ramen te voorkomen. 

Warmtestralers zijn makkelijk te installeren en 
vereisen een minimum aan onderhoud. Ze verwarmen 
direct wanneer ze ingeschakeld worden en verplaatsen 
geen lucht.

Luchtverhitters 
Wij zijn trots op de wereldwijde faam die de 
luchtverhitters van Frico hebben verworven. Ze zijn 
betrouwbaar en ontworpen om lang mee te gaan. Ons 
assortiment voorziet in elke behoefte. Vergeleken met 
andere verwarmingssystemen zijn de investeringskosten 
laag. 

Een groot voordeel van luchtverhitters is de 
mogelijkheid om verwarming en ventilatie te 
combineren. Luchtverhitters van Frico zijn compact, 
stil en licht van gewicht. Ze zijn verkrijgbaar voor zowel 
elektrische verwarming als waterverwarming.
 

Convectoren 
De term voor een roterende luchtbeweging waarbij 
de lucht wordt beïnvloed door een warmtebron is 
convectie. De lucht wordt verwarmd, stijgt, koelt af 
en komt weer naar beneden om opnieuw te worden 
opgewarmd. Dit zorgt voor een aangenaam comfort 
door middel van een goede warmteverspreiding waarbij 
de opgaande warme luchtstroom gebruikt kan worden 
als tegenwicht tegen koude tocht afkomstig van grote 
oppervlakken van glas. 

Plafondventilatoren
In gebouwen met hoge plafonds dwingen 
plafondventilatoren oververhitte lucht tegen het plafond 
omlaag naar de bezette zone waardoor de warmte 
maximaal wordt benut. De plafondventilatoren kunnen 
ook omgekeerd draaien, zodat er koude lucht kan 
circuleren en de ruimte koeler aanvoelt.  

 
Thermostaten en regelaars
De essentie van energie-efficiënt verwarmen en 
een aangenaam comfort ligt in de combinatie van 
verwarmingsproducten en goede regelsystemen. Frico 
levert een breed assortiment aan thermostaten en 
regelsystemen. Meer informatie hierover is te vinden 
onder ieder afzonderlijk product in de Frico-catalogus.

Energie-efficiënte producten voor een 
comfortabel binnenklimaat



THERMO COMFORT
Paardenmarkt 83
2000 Antwerpen
T. : 03/231.88.84
F. : 03/231.01.74
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be
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