
verwarmen als de zon!
Infrarood warmtepanelen geven het gevoel  
dat ieder moment de zon schijnt. 
De gelijkmatige warmte voelt weldadig aan.

infrarood warmtepanelen

warmtepanelen.nl



Wat is infrarood?
•  Net zoals de zon de aarde verwarmd 

kunnen infrarood stralen van warmte
panelen de warmte en het comfort van de 
zon naar binnen brengen.

•  Met de infrarood warmtepanelen wordt 
elektriciteit omgezet in onzichtbare 
infrarood straling. (FIR = Far Infra Red). 
Deze infrarood straling verwarmd niet 
de lucht (zoals de radiatoren van de 
centrale verwarming) maar alle objecten, 
personen, planten en dieren. De lucht in 
de ruimte wordt indirect verwarmd omdat 
de objecten, personen, planten en dieren 
de opgenomen warmte weer afstaan aan 
de omgeving.

•  Er ontstaat geen luchtcirculatie door deze 
manier van verwarmen in tegenstelling  

 
 

   tot de convectie verwarming van de 
centrale verwarming.
•  Met de infrarood warmtepanelen wordt 

de ruimte gelijkmatig verwarmd en is er 
nauwelijks verschil in temperatuur tussen 
vloer en plafond.

•  Infrarood stralen (FIR) zijn niet 
gevaarlijk voor mens en dier, hetgeen 
zeker niet gezegd kan worden van 
elektromagnetische straling.

•  De infrarood stralen zijn juist goed voor 
de mens omdat de doorbloeding van 
het lichaam erdoor verbetert. De Zilver 
Nano technologie heeft bovendien een 
anti bacterieel effect waardoor mijten 
en bacteriën worden gedood. Ook is er 
sprake van een geur neutraliserend effect.

Wat zijn de toepassingen?
•  Infrarood warmtepanelen zijn op diverse 

manieren toepasbaar. Ze kunnen als 
hoofdverwarming of als bijverwarming 
gebruikt worden door particulieren, 
bedrijven, instellingen etc. 

Woningen   nieuwbouw
  renovatie
Kantoren   nieuwbouw
  renovatie
  werkplek
Zorginstellingen  
Winkels   kassa’s
Recreatie   vakantiewoning
  caravan
  camper
  chalet

Mooi...
•  Er zijn verschillende modellen 

warmtepanelen, zowel in capaciteit 
als afmeting. Voor elke ruimte is er wel 
een passende oplossing te vinden. De 
beste werking geeft de plaatsing van de 
panelen tegen het plafond. De straling 
onder een hoek van 170° verwarmd de 
ruimte snel en gelijkmatig.

 

•  Sunjoy: mooie afwerking in het wit
•  Infra: wit met aluminum lijst, eigen 

bedrukking is mogelijk
•  Economy: in het wit en met design
•  Fusion glass: Zwart, wit of spiegelglas 

voor bijvoorbeeld hal of badkamer
•  Design: met afbeeldingen, voor aan de 

wand

Infrarood warmtepanelen
•  Infrarood warmtepanelen geven het 

gevoel dat ieder moment de zon schijnt.  
De gelijkmatige warmte voelt weldadig 
aan.

•  Een ideale oplossing als hoofd
verwarming, bijverwarming, op zolder, in 
een hobby ruimte, in vakantiewoningen, 
in een caravan of camper.

•  Maar ook als werkplek verwarming in een 
hal, winkel of receptie.

mooi...



comfortabel...

Comfortabel
•  De infrarood warmtepanelen worden als 

zeer comfortabel ervaren.  
Dat komt omdat ze:

•  voor een gelijkmatige warmteverdeling 
zorgen

•  koude voeten tegengaan omdat ook 
vloeren en wanden worden verwarmd

•  een aangenaam gevoel geven bij een 
lager ingestelde temperatuur

•  geen stof verspreiden (niet de lucht 
wordt verwarmd maar de objecten en de 
mensen)

•  goed zijn voor de gezondheid (betere 
bloedcirculatie en minder allergie 
problemen)

•  schimmelvorming door condensatie 
tegengaan

•  per ruimte worden geregeld
•  eenvoudig en overal te plaatsen zijn
•  besparing van energie opleveren
•  geen onderhoud nodig hebben
•  gunstig zijn in aanschaf

Hoofdverwarmen 
•  De infrarood warmtepanelen zijn heel 

goed toe te passen als hoofdverwarming:
•  in woningen
•  in kantoren
•  in winkels
•  in vakantiewoningen
•  in caravans en campers
•  in werkketen
•  in noodwoningen
•  etc...
Elke ruimte kan namelijk apart worden 
geregeld met een eigen thermostaat.  
Er wordt dus niet meer energie verbruikt 
dan nodig is. Uit studies is gebleken dat 
door de gelijkmatige verwarming de 
ingestelde temperatuur 1 tot 2 graden lager 
kan zijn dan bij andere systemen. 

Bijverwarmen
•  De infrarood warmtepanelen zijn ideaal 

om toe te passen als bijverwarming, zoals:
•  een onverwarmde zolderkamer die 

gebruikt wordt als slaapkamer, speelkamer 
of hobbyruimte

•  een slaapkamer die niet warm genoeg 
wordt om te studeren

•  een badkamer waar de verwarming niet 
de hele dag aan hoeft te zijn en waar het 
erg vochtig is

•  een serre die soms net iets te koud is
•  een werkplek in de garage die gebruikt 

wordt als hobbyruimte
•  een werkplek in een groot magazijn, 

winkel of shop
•  een werkplek in een bouwkeet
•  etc...

Eenvoudige montage
•  De infrarood warmtepanelen zijn licht 

in gewicht en eenvoudig te monteren. 
Met slechts enkele schroeven worden ze 
tegen het plafond of wand gemonteerd. 
Voor de stroomvoorziening is een 
230V aansluiting nodig en met een 
thermostaat (draadloos of bedraad) 
wordt de ruimtetemperatuur ingesteld. 
Om alle dagen van de week naar wens 
in te kunnen stellen kan de thermostaat 
met weekprogramma toegepast worden.

Energiekosten
•  Verwarmen met infrarood warmte

panelen lijkt op het eerste gezicht 
duurder dan verwarmen met andere 
systemen. Echter...

•  Verwarmen met infrarood warmte
panelen is veel goedkoper dan elektrisch 
verwarmen met straalkachels of blowers.

•  Verwarmen met infrarood warmte
panelen is veel goedkoper dan 
verwarmen met olie.

•  Verwarmen met infrarood warmte
panelen is goedkoper dan verwarmen 
met aardgas als ook rekening wordt 
gehouden met:

•  de installatiekosten van de hele CV 
installatie, de afschrijving van de CV 
ketel, het jaarlijkse onderhoud en het 
stroomverbruik van de circulatiepomp 
van de CV ketel, de verliezen die 
optreden als verwarmingsleidingen door 
kokers, vloeren en kruipruimtes lopen.

•  Ook is het zo dat in de laatste 10 jaar de 
tarieven van aardgas (gekoppeld aan 
de olieprijzen) veel sneller zijn gestegen 
dan die van elektriciteit. De verwachting 
is dat deze trend zich in de toekomst zal 
voortzetten.

•  Verwarmen met infrarood warmte
panelen is goed voor ons milieu. Er 
worden minder fossiele brandstoffen 
gebruikt en de CO² emissie wordt 
teruggedrongen.

Gezondheid
•  Infrarood straling geeft u een gezonde 

en comfortabele warmte. De infrarood 
stralen zorgen voor voldoende 
verwarming van het lichaam terwijl ook 
de bloedcirculatie verbetert.

•  De infrarood warmtepanelen zijn 
voorzien van een toermalijn coating die 
ook Zilver Nano deeltjes bevat. Er worden 
negatieve ionen uitgezonden die de 
gezondheid bevorderen.



Producten assortiment
•  SUNJOY infrarood warmtepanelen 

hebben eigenschappen die uniek zijn 
en extra voordelen opleveren. Sunjoy 
panelen zijn voorzien van een toermalijn 
coating met een zilvernano technologie. 
Deze technologie zorgt ervoor dat 
schimmels, bacteriën en mijten gedood 
worden. De negatieve ionen zorgen 
ervoor dat de lucht gezuiverd wordt en 
geurtjes verdwijnen. De Sunjoy panelen 
zijn wit, mooi en strak afgewerkt met een 
witte omlijsting. 
Wanneer u Sunjoy aanzet stralen de 
infrarood panelen een gezonde warmte 
uit. Deze infrarode straling komt overeen 
met de warme straling van de zon. Sunjoy 
geeft geen straling die gevaarlijk is voor 
de gezondheid. Zelfs wanneer de panelen 
uitgeschakeld zijn zorgt de zilvernano 
technologie voor een antibacteriële en 
geur neutraliserende werking. Ook in 
vochtige ruimtes.

•  INFRA infrarood warmtepanelen  
zijn mooi afgewerkt, wit van kleur 
met een aluminium lijst. Passend in 
systeemplafonds. Ook voor vochtige 
ruimtes. Bedrukking is mogelijk.

•  ECONOMY infrarood warmtepanelen  
hebben een witte kleur en een witte 
omlijsting. Het belangrijkste argument 
voor deze panelen is de lage prijs. 
Ze kunnen ook geleverd worden 
met een opdruk. Economy infrarood 
warmtepanelen zijn leverbaar in het wit 
of wit met een opdruk. Door de zeer 
gunstige prijzen is het voor iedereen 
bereikbaar om optimaal comfort te 
beleven in woon en/of werkruimten.

•  FUSION GLASS infrarood warmtepanelen 
hebben een oppervlak van zwart, wit of 
spiegel glas. Ze worden vaak toegepast 
in de hal en badkamer. Fusion Glass 
warmtepanelen kunnen aan de wand of 
aan het plafond opgehangen worden.

•  DESIGN infrarood warmtepanelen zijn 
voorzien van bepaalde afbeeldingen. 
Design panelen zijn bedoeld om aan de 
wand te hangen, waarbij het nauwelijks 
opvalt dat het een warmtepaneel is. Een 
eigen foto of afbeelding behoort tot de 
mogelijkheden. Hiervoor moet u wel 
rekening houden met langere levertijd en 
hogere kosten. 

Thermostaten
•  Wanneer u in een ruimte een bepaalde 

temperatuur wilt, heeft u daar een 
thermostaat voor nodig. Voor iedere 
ruimte is er een thermostaat nodig.  
Op deze wijze kunt u in diverse ruimten 
verschillende temperaturen instellen. 
Als er bijvoorbeeld een kantoor aan huis 
is dan kan dit kantoor apart verwarmd 
worden ten opzichte van de andere 
vertrekken. Andersom kan natuurlijk ook. 
Er zijn verschillende thermostaten 
verkrijgbaar. Met één thermostaat kunnen 
meerdere panelen bediend worden.

Wat heb ik nodig?
•  Van alle infrarood warmtepanelen wordt 

het elektrisch vermogen opgegeven in 
Watt’s en het oppervlak dat ze kunnen 
verwarmen. Om een ruimte goed te 
verwarmen is er 2030 Watt per m³ nodig. 
Bij het bepalen van de capaciteit en het 
aantal panelen is ook van belang:

•  hoeveelheid glas
•  soort dak
•  mate van isolatie
•  paneeloppervlak ten opzichte van het 

vloeroppervlak
Neem voor advies contact met ons op.

Sunjoy panelen
zijn van een uitstekende 

kwaliteit en worden 
geleverd met maar liefst  

10 jaar garantie! voordelig!



•  De Sunjoy infrarood warmtepanelen zijn voordelig met energie, goed voor de gezondheid en eenvoudig te monteren.
•   Omdat er steeds meer stroom wordt opgewekt uit milieuvriendelijke bronnen, zoals wind en zonneenergie, mag worden verwacht  

dat verwarming via elektriciteit de toekomst heeft.

•  Hugro Technics, • Hugro Technics 
Lage Brink 93, 7317 BD Apeldoorn 
Tel: 0555214402 
KvKnummer: 54381940 
BTWnummer: 100 356 631 B01

•  Email: info@warmtepanelen.nl
•  www.warmtepanelen.nl

•   U bent natuurlijk van harte welkom om op afspraak een bezoek te brengen 
aan onze showroom. U zult dan de verschillende warmtepanelen kunnen zien.

•   Onze showroom is geopend van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00.
•   Onze showroom is gevestigd aan de Lage Brink 93, 7317 BD in Apeldoorn op 

het industrieterrein Stadhoudersmolen naast de A50.
•   Hugro Technics heeft een snel en accuraat team medewerkers die voor u 

klaar staan met leveringen, service en garanties.

infrarood warmtepanelen

*Afhankelijk van factoren als isolatie en plafondhoogte

www.warmtepanelen.nl

Naam Vermogen
Watt

Ruimte
m2  max.* 

Afmeting cm
l x b x d

Gewicht
kg

Oppervlakte
temp. °C

Rendement
%

Levens-
duur jr

Garantie
jr

Sunjoy SR-5 578 10 90,6 x 60,6 x 2 3,1 95120 95 25 10
Sunjoy SR-7 735 14 120,6 x 60,6 x 2 4,2 95120 95 25 10
Sunjoy SR-8 866 16 150,6 x 60,6 x 2 5,2 95120 95 25 10
Sunjoy SR-9 950 18 150,6 x 60,6 x 2 5,2 95120 95 25 10
Infra I-3 300 6 90 x 30 x 2,5 3 85110 93 20 5
Infra I-4 400 8 60 x 60 x 2,5 3,5 85110 93 20 5
Infra I-6 600 12 90 x 60 x 2,5 5,5 85110 93 20 5
Infra I-8 800 16 120 x 60 x 2,5 7,5 85110 93 20 5
Ecostructure HT-3 300 6 59,2 x 59,2 x 3 5,8 85110 92 20 5
Ecostructure HT-6 600 12 119,2 x 59,2 x 3 8,2 85110 92 20 5
Ecostructure HT-7 700 14 119,2 x 59,2 x 3 11,1 85110 92 20 5
Ecostructure HT-10 1000 20 119,2 x 85 x 3 14 85110 92 20 5
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Watt

Ruimte
m2  max.* 

Afmeting cm
l x b x d
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Fusion Glass F-6 Zwart 600 10 90 x 60 x 2,5 9 85110 93 20 5
Fusion Glass F-8 Zwart 800 16 120 x 60 x 2,5 14 85110 93 20 5
Fusion Glass F-6 Wit 600 10 90 x 60 x 2,5 9 85110 93 20 5
Fusion Glass F-8 Wit 800 16 120 x 60 x 2,5 14 85110 93 20 5
Fusion Glass F-4 Spiegel 400 8 60 x 60 x 2,5 6 85110 93 20 5
Fusion Glass F-6 Spiegel 600 10 90 x 60 x 2,5 9 85110 93 20 5
Design D-4 350 6 63 x 43 x 4 4,6 85110 93 20 5
Design D-7 700 12 93 x 63 x 4 8,2 85110 93 20 5
Design D-9 900 16 123 x 63 x 4 10,8 85110 93 20 5

Naam Vermogen
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Rendement
%

Levens-
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Sunjoy SR-25 2500 40 120 x 30 x 5 8,4 300330 94 20 10
Ecoheater EH-9 900 16 155 x 15 x 6 7,8 260280 93 20 5
Ecoheater EH-12 1200 20 155 x 15 x 6 7,8 260280 93 20 5
Ecoheater EH-18 1800 26 155 x 25 x 6 12,4 280300 93 20 5
Ecoheater EH-24 2400 30 155 x 25 x 6 12,4 280300 93 20 5
Ecoheater EH-30 3000 36 155 x 35 x 6 16,7 300330 93 20 5
Ecoheater EH-36 3600 42 155 x 35 x 6 16,7 300330 93 20 5

Technische specificaties warmtepanelen

Technische specificaties speciale infrarood warmtepanelen

Technische specificaties speciale infrarood heaters




