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prettig
kennis
te maken
‘Hier begon het allemaal,
met het vanaf nul opbouwen
van onze eigen woning. Zo veel
keuzes, zo veel mogelijkheden. Zo
ook in verwarmingsland. Wij wilden gasloos verwarmen en kozen
uiteindelijk voor infraroodpanelen. Deze manier van verwarmen
is voor onze woning uitermate
geschikt als hoofdverwarming.
Dit moeten meer mensen weten!’
prettig kennis te maken
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LINDA EN DOMINIC ZIJN PER TOEVAL IN DE INFRA-

tracten kunnen blijven voeren, voor wanneer iedereen

ROODPANELEN GEROLD. Ze waren zelf bezig met

van het gas af moet. Ze kijken dus niet naar wat de

het bouwen van hun huis en gingen op zoek naar

meest duurzame oplossing voor klimaat en portemon-

een duurzame oplossing om het huis te verwarmen.

nee zou zijn, maar naar waar zij het meest aan blijven

Iedereen moet uiteindelijk van het gas af, zij besloten

verdienen.”

daarom geen gasaansluiting te installeren. En na een

Linda: “Wij vinden dat je als consument het eerlijke en

diepgaande zoektocht kwam het stel uit op infrarood-

complete verhaal te horen moet krijgen over hoe je

panelen om hun huis te verwarmen.

je huis verduurzaamt. Dat je alle opties krijgt voor-

Dominic: “We kwamen erachter dat infraroodpanelen

gelegd, met ook alle voor- en nadelen op een rij. Dat

nog helemaal niet zo bekend zijn, terwijl ze een heel

was voor ons de grootste motivatie om te starten met

duurzaam alternatief zijn om je huis te verwarmen.

Gloeiend Goed.”

Samen
hopen we
de wereld
een beetje
duurzamer
te maken

Ook ontdekten we dat de traditionele CV-leveranciers

Dominic: “Ik kom zelf uit de zorg, daar werk ik nu nog

waarschijnlijk niets voor, maar in mijn beleving was

vooral zoeken naar iets waarbij ze onderhoudscon-

steeds. Ik heb altijd sterk gevoeld dat ik mensen wil

ik daar op de boerderij en ik voelde me er thuis. Zó

helpen en voor ze wil zorgen, ik wil graag iets goeds

thuis, dat ik in groep 8 besloot om op mijn houten

doen. En soms merk ik dat ik dat niet kan doen op de

klompen naar school te gaan. Want in die klompen

manier waarbij ik het gevoel heb dat het goed is. Met

voelde ik me het meest mezelf. Zo ben ik eigenlijk

het starten van deze onderneming kan ik dat wel. Ik

altijd door het leven gegaan: mijn rode draad is zelf-

kan op mijn eigen manier mensen helpen en ontzor-

standig denken in het leven. Als kind loop je er nog

gen, binnen de waarden die voor mij persoonlijk be-

weleens tegenaan dat dit niet gewaardeerd wordt.

langrijk zijn: loyaliteit, familie, innerlijke rust, echtheid

Als volwassene ben ik er heel trots op dat ik zo ben:

en samen, jezelf blijven en je éigen beslissingen maken

betrokken, persoonlijk, eerlijk, open, respectvol en

voor je éigen toekomst.”

spontaan. En met dat in gedachten is het starten van

Linda is grafisch ontwerper en freelance fotograaf:

een onderneming in een opmerkelijk product, binnen

“Ik ben altijd al een zelfstandig denker geweest.

de gevestigde orde van de energiebranche, iets dat

Als kind ging ik bijvoorbeeld weleens naar de Ach-

helemaal bij mij past. We willen dat consumenten

terhoek op bezoek bij vrienden van mijn ouders, zij

een volwaardige beslissing kunnen maken over hoe

hadden een paar dieren in de wei staan. Het stelde

ze energiezuinig kunnen leven.”

Linda van den Berg en Dominic van Ommeren

prettig kennis te maken
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Bij een
duurzame
levensstijl
past een
duurzame
verwarming

gloeiend goed
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breng het
zonnetje
in huis

Infraroodpanelen werken hetzelfde als de zon.
Het paneel straalt naar jou en naar jouw meubels
en die stralen weer warmte uit, net als de zon.

Het iHeatpaneel werkt op basis van hoogfrequente
infraroodstraling die onder een hoek van 160° alle
objecten binnen zijn bereik verwarmt.

160°

stralingshoek van 160°

infraroodstraling verwarmt objecten

objecten geven warmte af aan ruimte

breng het zonnetje in huis
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Wat een
ervaring
ELINE EN MARKJAN VAN BLOKLAND

“DAAR STOND HET: een mooi huis in ons favoriete

niet in dank zou hebben afgenomen als we voor dat

krijgen hebben we een afspraak gemaakt om onze

dorp, met meer ruimte. De plek die wij ons thuis

systeem waren gegaan: ze ligt graag in het zonnetje,

woonwensen door te spreken. Die koude voeten in

wilden gaan noemen.

maar vloerverwarming is al snel te heet voor haar.

de winter is wel een dingetje namelijk.

En dan hebben we het nog niet eens over de kosten

Omdat zij hun volledige woning/loft kunnen verwar-

De vorige eigenaar had het in de loop der jaren echt

– daar schrokken we van. Het werd een lastige zoek-

men met slechts twee panelen waren wij reuzebe-

tot haar eigen stek gemaakt. Het hele huis ademde

tocht, want ik wil ’s winters geen koude voeten...

nieuwd wat er in ons huis nodig zou zijn. Vanuit hun

dat uit, van de oude keuken, de blauwe tegels in de

ervaring gaven ze ons waardevolle adviezen als:

badkamer tot de bakstenen muren.

Om ons heen waren meer mensen aan het verbouwen.

‘Hang hem niet boven je aanrechtblad waar je altijd

Voor ons was meteen duidelijk: wij gaan hier ons

Het is erg fijn om met anderen te kunnen sparren als je

staat te koken – daar krijg je het al warm genoeg,

eigen huis van maken en we gaan het gasloos ver-

het even niet meer weet.

hang hem liever iets verder weg’. Veel werk was het

bouwen zodat we klaar zijn voor de toekomst!

Zo kwamen we bij Dominic en Linda uit. Ik zat heerlijk

installeren niet, vooral omdat Dominic ons een hand-

bij hen thuis aan de eettafel onder een infrarood-

je kwam helpen.

We hebben verschillende mogelijkheden bekeken,

paneel te genieten van de warmte en een kop thee.

bijvoorbeeld een warmtepomp met vloerverwar-

Toen dacht ik: ‘Kan dit ook in ons huis?’

En het allerbelangrijkste: ook mijn voeten blijven

ming. Al snel bedachten we dat onze hond het ons

Ja, natuurlijk kan dat! Om een advies op maat te

lekker warm.”

wat een ervaring
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800 W

1000 W

1300 W

ONS ADVIES

De begane grond:

Op basis van de informatie die we van Markjan en Eline kregen,

Voor de bijkeuken en het kantoor adviseerden we een 800W paneel

gaven wij hun een persoonlijk advies. Om het inzichtelijk te houden

en voor de woonkamer/keuken drie panelen van elk 1000W.

hebben we alle panelen ingetekend in de plattegrond van hun
nieuwe woning, kijkend naar het geadviseerde vermogen en waar

De eerste verdieping:

de panelen het best geplaatst konden worden. Iedere ruimte werd

Voor de badkamer en de kleedkamer adviseerden we een 1000W

voorzien van een eigen thermostaat. Op die manier kun je het com-

paneel en voor de grote slaapkamer aan de linkerkant van het huis

fort goed regelen en maak je zuinig gebruik van de elektriciteit.

een 1300W paneel (vanwege het grote raam).

wat een ervaring
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wat een ervaring

9

stijlvol
strak
tijdloos

onze panelen
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coating

TOONAANGEVEND IN DE MARKT
Met trots presenteren wij de nieuwste generatie

frame

iHeatpanel infraroodpanelen, toonaangevend in de
markt sinds de ontwikkeling van het eerste model in
1999. Dit is inmiddels de derde generatie en weer een
echte stap vooruit in zowel design als efficiëntie.
Het strakke design wordt vormgegeven door een
glasplaat met daarop een matte coating die zorgt
voor de verdeling van de infraroodstraling. Doordat
de coating op de voorkant van de glasplaat zit, komt
het paneel nog sneller op temperatuur. Ook verliest
het paneel minder warmte aan de achterzijde waardoor het nog minder energie verbruikt. De coating is

Nog efficiënter
en nog minder
energieverbruik

volledig opnieuw ontwikkeld en – zeg maar gerust –
opnieuw uitgevonden. Deze deels uit emaille bestaan-

aansluitpunten
de coating is nog efficiënter in het verdelen van de

Aan de achterzijde is het paneel afgewerkt met een

infraroodstraling en heeft een luxe matte uitstraling

aluminium plaat. Hierin bevinden zich de aansluit-

om meer eenheid te creëren met het plafond.

punten om de bevestigingssteunen te monteren en het
aansluitsnoer. Het snoer is met zijn lengte van 2 meter

Het vernieuwde aluminium frame is iets breder ge-

lang genoeg om het infraroodpaneel aan te sluiten in

worden, waardoor het frame en de glasplaat subtieler

de centraaldoos die zich in het plafond bevindt. Mocht

in elkaar overlopen. Het aan het plafond gemonteerde

deze afstand toch te kort zijn dan is het snoer eenvou-

infraroodpaneel zal hierdoor nog mooier passen in elk

dig te verlengen.

type interieur.

onze panelen
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Ontvanger
Thermostaat

De PH-ISD (oftewel de thermostaat) en PH-ISD1 (ook
wel de ontvanger genoemd) zijn de aansturingsmodules voor onze infraroodpanelen.
De thermostaat meet de actuele temperatuur tot op
0,1 graden Celsius nauwkeurig en zendt deze draadloos door naar de ontvanger. De ontvanger stuurt
vervolgens het infraroodpaneel zeer nauwkeurig aan.
Dit noemen we de I.S.D.(Intelligent Saving Device)-regeling. Zo wordt de temperatuur in de ruimte zeer
stabiel gehouden, wat het comfort en energieverbruik
ten goede komt. Deze stabiele temperatuur is alleen
mogelijk met infraroodverwarming.
Het instellen van de gewenste temperatuur gaat heel
eenvoudig en kan met stappen van 0,5 graden Celsius.
Dit kan handmatig of automatisch, met een programma dat je zelf kunt instellen.

Verzendt en
ontvangt
onze panelen
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en zo ziet het
paneel er van
binnen uit
coating
glas
stralingsmat
isolatie

*Infrarood A, B en C zijn verschillende golflengtes die voor verschillende toepassingen worden
Onder de aluminium plaat aan de achterzijde be-

aan de voorkant van het infraroodpaneel bevindt. De

gebruikt. A (nabij-golflengte) en B (midden-golf-

vindt zich de isolatie die ervoor zorgt dat er zo min

infraroodstraling kan gemakkelijk door de glasplaat

lengte) worden veelal gebruikt voor terrasver-

mogelijk warmte verloren gaat naar het plafond.

heen. Door de lage weerstand van het glas treedt hier

warming, deze staan kort aan en hebben een

Aansluitend zit de stralingsmat bevestigd die met

minimaal energieverlies op en wordt de coating snel

klein bereik. C (ver-golflengte) wordt als hoofd-

behulp van FIR infraroodgolven, ook wel infrarood

opgewarmd. Deze eigenschap zorgt er mede voor dat

verwarming gebruikt, deze kan lang en vaak aan

C* genoemd, de ruimte heerlijk verwarmt.

er, sneller dan bij andere verwarmingssystemen, een

staan met een groot bereik. Hierdoor kun je de

De laatste laag is de glasplaat met de coating, die zich

comfortabele temperatuur wordt bereikt.

panelen veilig het hele jaar door gebruiken.

onze panelen
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mal
M6 bout
ring
beugel

Het infraroodpaneel wordt bevestigd middels 4 of

worden bevestigd. Met de bijgeleverde mal kan een-

6 beugels, afhankelijk van het gekozen formaat. De

voudig de afstand van deze bouten worden bepaald,

beugels worden met een M6 bout en een ring aan het

voor een mooi eindresultaat. Omdat een plafond uit

infraroodpaneel gemonteerd. De beugels dienen ver-

verschillende materialen kan bestaan, worden de be-

volgens met een bout en een ring aan het plafond te

nodigde bouten, ringen en pluggen niet meegeleverd.

onze panelen
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Kijk jij ook al
zo uit naar de
winter?
Onderuit op de
bank...
Paneeltje aan...
Hmmm

gloeiend goed
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huisje
boompje
paneeltje

Een huis verwarmen met infraroodpanelen gaat an-

Accumulerend of convectie?

ders dan met de huidige verwarmingssystemen. Ac-

Bij convectieverwarming (radiator of vloerverwar-

cumulerend* verwarmen vereist een andere aanpak

ming) wordt er een luchtstroom gecreëerd door lucht

dan de traditionele convectieverwarming*. Daarom

heel warm te maken: deze lucht zal op weg naar boven

geven we je hier een indruk van hoe een huis ver-

warmte verliezen, weer naar beneden vallen om vervol-

warmd kan worden middels infraroodpanelen.

gens weer opgewarmd te worden. Nadeel: een luchtstroom neemt stof en bacteriën mee en verspreidt deze

Iedere situatie is uniek, daardoor kunnen we niet

zo door de ruimte. Opwarmende lucht trekt vocht aan,

exact jouw situatie beschrijven in één voorbeeld.

afkoelende lucht laat vocht achter. Daar waar de lucht

Om toch een indruk te geven, nemen we een situatie

afkoelt kan het vochtplekken achterlaten, bijvoorbeeld

die veel voorkomt in een rijtjes-/hoek-/twee-on-

in hoekjes van muren of op zolder.

der-een-kapwoning.
Infraroodpanelen werken accumulerend. Door wrijving
wordt warmte gecreëerd, zoals je zelf kunt doen door
je handen tegen elkaar te wrijven. De infraroodstraling
verwarmt objecten zoals meubels, muren, de vloer en
ook jou. Deze objecten geven op hun beurt de warmte af
aan de ruimte, waardoor ook de lucht op temperatuur
wordt gebracht – en gehouden. Er zijn geen schommelingen in de luchttemperatuur en er wordt geen luchtstroom op gang gebracht. Geen stof en bacteriën die
worden verplaatst, geen koude trek door de verschillende luchttemperaturen in de ruimte. De meest gezonde en
comfortabele manier van verwarmen!

huisje boompje paneeltje
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Begaande grond

overloop

keuken

badkamer

Tweede verdieping

slaapkamer 2

Eerste verdieping

1300 W

entree

woonkamer
1000 W

kantoor

zolder

slaapkamer 1

800 W

Infraroodpanelen worden bevestigd daar waar je

De badkamer wil men vaak snel en op een hogere

dat je anders ligt weg te zweten onder de deken. Het

een verwarmde ruimte wilt. Op de gang, wc en zolder

temperatuur kunnen verwarmen. Dankzij de IP-54

paneel verwarmt de overloop, vanaf daar verspreidt

wordt veelal kort gebruikgemaakt van de ruimte.

vochtbescherming is het veilig om de infraroodpa-

hij de warmte verder richting de slaapkamers.

Daarom is het in een modern geïsoleerd huis niet

nelen in de badkamer te gebruiken. Een 800 of 1000

nodig om in deze ruimten een infraroodpaneel te

watt-paneel is de meest gekozen optie, hiermee

Uitzonderingen zijn een kantoor/thuiswerkplek of een

bevestigen.

wordt snel de gewenste temperatuur bereikt.

kinderslaapkamer waar kinderen regelmatig spelen
of hun huiswerk maken. Dan kan het wenselijk zijn om

De woonkamer en keuken zijn de meest gebruikte

Bij een open zolder kan er een koude lucht langs de

ook hier een infraroodpaneel te plaatsen.

ruimten. Bij een open woonkamer-keukenverbinding

overloop naar beneden trekken. Door hier een infra-

Belangrijk: advies op maat geeft altijd het beste

is het gebruikelijk om 2 infraroodpanelen van 1300

roodpaneel te plaatsen voorkom je dat de koudere

resultaat voor jouw situatie. Samen bespreken we

watt te monteren op 1 thermostaat. Zo ontstaat er

lucht het comfort op de begane grond wegneemt.

hoe jouw leefsituatie is en hoe (intensief) de ruimten

een egaal en comfortabel verwarmde ruimte die ook

In veel gevallen is het niet nodig om een infraroodpa-

worden gebruikt. Zo creëren we een comfortabel

op koude dagen het heerlijke gevoel van de zon geeft.

neel in de slaapkamer(s) te monteren, simpelweg om-

huis, iedere winter weer.

huisje boompje paneeltje
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ENERGIEZUINIG
Ons testhuis behoort tot de 10% meest energiezuinige
huizen van Nederland in zijn klasse.
COMFORTABEL
Infraroodstraling voelt als de zon op je huid.
EFFICIËNT
Met zijn stralingshoek van 160 graden kunnen meer
vierkante meters per paneel worden verwarmd.
GEZOND LEEFKLIMAAT
Door de accumulerende werking en het gebruik van FIR
infrarood is het infraroodpaneel de gezondste verwarming
ooit.
GEBRUIKSVRIENDELIJK
Gemakkelijk te instaleren en te bedienen.
KWALITEIT
Een verwachte levensduur van 25 jaar door het gebruik
van hoogwaardige materialen + 10 jaar garantie.

alle
feiten
op een
rijtje

ONDERHOUDSVRIJ
Al 20 jaar storingsvrij en zonder uitval op de markt
zonder enige vorm van onderhoud.
INNOVATIEF
Voor de productie van infraroodpanelen worden alleen
hoogwaardige materialen gebruikt.
alle feiten op een rijtje
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iHeatpaneel ‘mr Goed is goed’ 1000 W
iHeatpaneel ‘mr Enorm goed’ 1300 W

iHeatpaneel ‘mr Gewoon goed’ 800 W

wie van
de drie
Omschrijving

mr Enorm goed

mr Goed is goed

mr Gewoon goed

Dit geldt voor alle panelen:

Prestaties

Stralingshoek

160°

Vermogen

1300 W

1000 W

800 W

Montage

Wand / Plafond

Maximale warmtebereik

30 m2

20 m2

10 m2

Elektrische aansluiting

220-230 V

Beschermingsklasse

54 IP

Aansluiting

Snoer, geaard

Kabellengte

200 cm

89,5 x 59,5 x 3,5 cm

Afwerking voorkant

Glas met emaille coating

7,8 kg

Afwerking zijkant

Aluminium lijst

Afwerking achterkant

Aluminium plaat

Maximale oppervlakte temperatuur

130°

130°

120°

Afmetingen
Breedte x diepte x hoogte
Gewicht

149,5 x 59,5 x 3,5 cm
13 kg

119,5 x 59,5 x 3,5 cm
10,1 kg

Elektrische aansluiting
Stroomsterkte

Bevestiging	Beugels, M6 bout, ring
5,6 A

4,3 A

3,5 A

wie van de drie
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infrarood verwarming
06 129 617 83
gloeiendgoed.com
info@gloeiendgoed.com

