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• Zonnepanelen 
• Laadpalen 
• Thuisbatterij
• Slimme Energie

• Vloer-, wand-, plafondverwarming
• Infraroodpanelen
• Convectoren
• Terrasverwarmers
• Boilers en doorstromers
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Slim en comfortabel 
wonen zonder gas

Waarom eigenlijk?

Nederland gaat zo snel mogelijk van het gas. 
Electrisch wonen wordt de norm. Dat betekent op 
een andere manier verwarmen, warm water bereiden 
en koken. Het is onze missie om de overgang naar 
100% gasloos te versnellen op een slimme en 
duurzame manier. Meer comfort met lagere 
energiekosten en waardevermeerdering voor uw 
woning is het doel!

Onze aanpak

Geen mens is gelijk en geen gebouw is standaard. 
Het uiteindelijke doel is een woning die geen 
aardgas meer gebruikt en waarbij alle energie die 
we nodig hebben duurzaam wordt opgewekt. 

Wij gaan graag de uitdaging aan om de combinatie 
van producten te vinden die het beste past bij uw 
budget, woning en uw wensen. 

Wij leveren niet alleen de producten maar kunnen u 
samen met onze partners ook volledig ontzorgen op 
(bijna) alle aspecten van uw huis. 

Onze producten in vogelvlucht

• Verwarm uw woning gelijkmatig met elektrische 
vloer-, wand- of plafondverwarming.

• Of haal het zonnetje in huis met 
infraroodpanelen.

• Voor warm water zijn er verschillende 
oplossingen zoals warmtepompboilers, 
elektrische boilers of doorstroomtoestellen.

• Wek maximaal duurzame stroom op met 
zonnepanelen en komt u op toch nog stroom te 
kort dan kunt u Slimme Energie tegen inkoopprijs 
van ons krijgen. 100% groen natuurlijk.

• En gaat u ook elektrisch rijden dan kunt u goed 
uit de voeten met de slimme laadpaal.

• Dan hoeft u alleen nog maar te koken op inductie 
en u kunt zorgeloos comfortabel gasloos wonen.

Warmwaterboiler 

Infrarood panelen 

Vloer-, wand
plafondverwarming 

Thuisbatterij 

Slimme Energie
tegen inkoopprijs  

Zonnepanelen 

Isolatie 

@ Warmtepomp 

Laad paal 

Koken op inductie 
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Vloerverwarming voor egaline
ondervloeren of tegels

Productvoordelen

• Slechts 2,7 mm dun

• Ook geschikt als wandverwarming

• Zelfklevend

• Eén aansluitkabel

• Zeer beperkt magnetisch veld < 25 nT (IP X7)

• Vlakke, torsievrije installatie

• Standaardbreedten: 50 cm

• Vermogen: 90W per m2

• Aansluitkabel op maat mogelijk

• Geschikt voor egaline vloeren

• Alleen geschikt voor energiezuinige behuizing

Geschikt onder tegels, gietvloer of plak-pvc

De netverwarmingsmat is een standaard 
geconfectioneerde verwarmingsmat voor de 
comfortverwarming van vloeren, het verwarmen van 
ruimtes of de koude-afscherming aan wanden. 
Dankzij een dikte van slechts 2,7 mm is het mogelijk 
de netverwarmingsmat met een minimale 
inbouwdiepte te installeren.

De netverwarmingsmat is zelfklevend en de Dipol-
uitvoering garandeert een eenvoudige plaatsing in de 
lijmlaag van tegelvloeren. De speciale constructie 
garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige 
installatie en een grote stabiliteit van de 
netverwarmingsmat. 

De netverwarmingsmatten is standaard verkrijgbaar 
in 90 W/m2. De netverwarmingsmat mag niet worden 
ingekort!
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Vloerverwarming

Waarom een dubbellaagse aluminium textuur?

• Het functioneert als een warmtespiegel waarbij 
de dubbellaagse textuur meerdere functies heeft. 
De onderste aluminium laag met 
koolstofstructuur zorgt voor gelijkmatige 
warmteverdeling,  weerkaatsing van 
stralingswarmte en mechanische bescherming.

• De bovenlaag zorgt voor warmtegeleiding tussen 
de kabels en geeft mechanische bescherming 
tegen schade, evenals voor aarding en 
afscherming van het gehele oppervlak.

Beschrijving

De aluminium verwarmingsmat is in de fabriek 
gemonteerd, hij hoeft alleen te worden aangesloten 
op een thermostaat. De verwarmingsmat met de L-
PRO aluminiumstructuur zorgt voor een zeer  
gelijkmatige warmtegeleiding met 
elektromagnetische afscherming voor het hele 
oppervlak om maximaal comfort te bereiken.

Het kan worden uitgevoerd zonder het vloerniveau te 
verhogen. Eenvoudig te installeren elektrische 
vloerverwarming voor laminaatvloeren en 
strokenparket. Niet geschikt voor vinylvloeren. 
Vinylvloeren moeten worden verwarmd met een 
elektrische verwarmingsmat die is ingebed in een 
zelf-nivellerende laag.

De dikte van de BVF L-PRO elektrische 
verwarmingsmat is slechts 3 mm, dus in 
tegenstelling tot conventionele oplossingen is het 
mogelijk om individuele en extra 
comfortvloerverwarming te bouwen zonder het 
vloerniveau te verhogen.

Technische gegevens

• Nominale spanning: 230 V

• Vermogen: 100 Watt/m2

• Breedte: 50 cm

• Kabel diameter: 1 mm

• Kabel type: Twingeleiding
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Karpet verwarming 2 mm dik

Beschrijving

De warmtemat houdt de voeten maar ook het 
lichaam warm. Deze verwarmingsmat kan onder een 
bestaand karpet worden aangebracht.

De Karpet verwarmingsmat is vochtbestendig, doch 
dient wel alleen in droge ruimtes te worden 
toegepast (IPX4). 

Door middel van de alreeds gemonteerde snoer met 
stekker en aan/uit schakelaar (200cm) is het een 
fluitje van een cent om deze mat in te schakelen. 
Maximale temperatuur mat is ca. 25~30 graden 
Celsius.

Technische gegevens

• PET carbon infrarood (brandwerend)

• Aansluitspanning 230Vac

• Vermogen 80, 160 of 200W

• Afmeting van 50x100, 50x200 of 50x250cm, 
dikte 0.38mm.

• Waterdicht afgewerkt

• Met PET carbon verwarmingselementen

• Verwarmingselement carbon, maximaal 
belastende temperatuur van 140'C (nominaal, 
piek 170'C)

• 2 aderig snoer, 0.75mm2, 200cm met stekker en 
aan/uit schakelaar

• IP waarde van IPX4

• Kleur: zwart / transparant.

• CE en EN normering.
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Slimme aansturing

Laat je woning voor jou werken

Ook je binnenklimaatsystemen kun je aan het 
netwerk koppelen. Dan is het op elk moment van 
de dag lekker warm of koel in huis. En ga je de 
deur uit, dan gaan je apparaten vanzelf uit, zodat 
je nooit onnodig energie verbruikt. 

Indien gewenst is kunnen we ook andere 
componenten in huis automatisch aansturen. Alles 
gaat vanzelf, volgens jouw dagelijkse ritme. Je 
hoeft er zelfs niet voor thuis te zijn. Dat maakt 
slimmer wonen niet alleen supercomfortabel, 
maar ook praktisch en veilig.

Slimme aansturing met Smarthome box

Door plaatsing van een Smarthome box kun je de 
verwarming eenvoudig aansturen en is je woning 
ook klaar voor toekomstige uitbreidingen op weg 
naar een volledig slim huis. Er zijn twee varianten, 
de Lite en de Premium. 

Je gebruikt de Home Center app of de web 
interface om vanaf iedere locatie onder andere 
jouw lampen, speakers, of thermostaat te 
bedienen. Omdat deze smart home hub zowel wifi 
als z-wave ondersteuning heeft, koppel je veel 
verschillende merken en apparaten. Bovendien is 
het mogelijk spraakopdrachten te geven via 
Google Assistant, Siri of Alexa.

Ongekend veel mogelijkheden

Er zijn ongekend aantal mogelijkheden voor 
iedere woning en wensen maar daar is maatwerk 
voor gewenst. We hebben samen met onze 
Slimmer Wonen partner een aantal pakketten 
samengesteld en met een home scan bij u thuis 
kan het ideale pakket samengesteld worden. 

• Slimme raamdecoratie

• Slimme verlichting

• Basispakket Slim, Slimmer en Slimst. Altijd 
inclusief Wifi-scan en Instellen van scenes & 
slimme scenario’s en installatie van apps
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Comfortabel
gasloos wonen
en werken!

Catalogus 2020

Infraroodpanelen
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Haal het zonnetje in huis 
met infrarood verwarming

Als hoofdverwarming of bijverwarming

• Met infrarood verwarming is een nieuwe 
milieuvriendelijke technologie beschikbaar voor 
hoofdverwarming of als bijverwarming voor 
zowel nieuwbouw als oudere gebouwen.

• Infrarood warmte ontstaat als gevolg van het 
uitzenden van elektromagnetische straling. 
Objecten, muren, vloeren, plafonds, mensen en 
dieren worden verwarmd door opname van deze 
straling en geven via straling deze warmte 
grotendeels terug. Hierdoor is dit type van 
verwarmen minder gevoelig voor slechtere 
bouwisolatie.

• Verwarmen met infrarood warmtepanelen is 
gezond, duurzaam en voordelig. 

Gezond door meer zuurstofrijke lucht

• Geen zuurstofverbruik en daardoor zuivere lucht 
met meer zuurstof. Goed voor mensen met 
allergieën, astmatische- en reumatische aan-
doeningen en pijnlijke spieren. 

• Verwarmt alleen mens en materialen en niet de 
luchtstroom, daarom word het veelvuldig gebruikt 
voor therapeutische doeleinden. 

• Huisstofmijt, vocht en schimmels worden 
bestreden.

• Nagenoeg geen temperatuurverschil tussen 
plafonds, wanden en vloeren, wat resulteert in een 
behaaglijk warmte. 

Duurzaam

• Elektriciteit kan men opwekken, grondstoffen 
niet. In combinatie met groene stroom geen CO2 
uitstoot.

• Comfortabele omgeving wordt bereikt bij lagere 
kamer temperatuur want de warmte wordt direct 
geabsorbeerd.

• Infrarood warmte bestaat uit lange warmte 
stralen, die objecten opwarmen welke warmte 
weer reflecteert. 

Voordelig

• Praktijkonderzoek naar efficiëntie van 
infraroodverwarming laat daling van het 
energieverbruik zien in vergelijking met een gas 
cv-ketel van 55%.

• Geen onderhoud en onderhoudskosten.

• Elke kamer afzonderlijk te regelen via 
thermostaat.
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Hoe werkt infrarood verwarming?

Waarom de winterzon warm en aangenaam voelt

Heb je je ooit afgevraagd waarom je het niet koud 
hebt op een zonnige winterdag? Ondanks 
temperaturen onder het vriespunt? 

Dat is nou precies het principe van infrarood 
stralingswarmte. Als infraroodstraling onze huid 
raakt, geeft dit onmiddellijk een aangenaam 
warmtegevoel en wordt daarom ook 
"stralingswarmte" genoemd.

Infraroodverwarmingssystemen zijn gebaseerd op dit 
principe van directe warmte. 

Natuurlijk verwarmen met infraroodverwarming

Infraroodstraling omringt ons elke dag, omdat het 
wordt uitgestraald door de zon. En het is eigenlijk 
een waar wonder van energie: de afstand tussen de 
zon en de aarde vermindert de infraroodstraling 
bijna zonder verlies. Uiteindelijk transformeert het in 
warmte zodra het het aardoppervlak raakt. 

De ZonderGas infrarood panelen nemen dit 
natuurlijke principe over door de langegolf infrarood 
C-straling te genereren, vergelijkbaar met de 
straling van een ouderwetse houtkachel. 

Waarom wij niet bevriezen in de winterzon

Infraroodverwarming is gebaseerd op het principe 
van zonnestraling. De warmtestraling verwarmt niet 
primair de lucht maar het plafond, de muren, 
voorwerpen en de mensen nemen de 
stralingswarmte op zich. 

Deze homogene opwarming van de ruimte zorgt 
voor een aangenaam klimaat. De omgeving slaat de 
warmte op en geeft deze af aan de ruimte (= 
secundaire straling). 

Hierdoor worden verliezen door opstijgende warme 
lucht (zoals bij convectieverwarming), grotendeels 
vermeden.

3 x meer efficiënte verwarming 

Deze straling vereist geen lucht om warmte te 
transporteren, maar  doordringt deze vrijwel zonder 
verlies, transformeert zichzelf in warmte, waar het 
vaste objecten, wanden en plafonds treft. Deze slaan 
de warmte op en geven deze gelijkmatig af aan hun 
omgeving. 

Dit gegeven biedt tot drie keer meer efficiëntie 
vergeleken met een conventionele verwarming, 
omdat de behuizing (wanden, ect) warmte tot drie 
keer zo effectief kan opslaan als de lucht zou 
kunnen. Dit voorkomt ook schimmelgroei en 
verhoogt de relatieve vochtigheid in de kamer. 
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Lava basic premium 
infraroodpanelen

Voordelen

• Geschikt voor montage aan het plafond en aan 
de wand 

• Montage aan het plafond dankzij de lichte 
constructie 

• Groot stralingseffect met maximale uitstraling 
naar voren dankzij optimaal geïsoleerde 
achterzijde 

• Onderhoudsvrij en zonder magneetveld 

Keuzehulp

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de 
warmte- behoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het 
gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt: 

• 20-45 W/m2: Lage-energie- en passiefhuizen 

• 50-70 W/m2: Goed geïsoleerd

• 75-95 W/m2: Middelmatig geïsoleerd

• 100-120 W/m2: Slecht geïsoleerd

De LAVA® BASIC-DM is geschikt voor bevestiging 
aan het plafond of aan de wand, bijv. als 
verwarming voor woonruimtes, kantoren, scholen 
of containers. 

Dit is een platte infraroodverwarmer met een dikte 
van 22 mm, die uitblinkt door de gelijkmatige 
afgifte van infraroodwarmte en de fraaie 
vormgeving. 

Tegen het plafond, geïntegreerd in verlaagde 
plafonds of aan de wand gemonteerd, zijn de 
apparaten uitstekend geschikt als 
hoofdverwarming of zoneverwarming. 

Bij installatie in een verlaagd plafond wordt de 
verwarming volledig in het plafond geïntegreerd. 
Door de plafondmontage kan de ruimte optimaal 
benut worden. 

Bovendien worden beschadigingen aan het 
verwarmingstoestel door stoten voorkomen. 
Verkrijgbaar in de kleuren verkeerswit RAL 9016, 
nano-antraciet RAL 7016 en diverse andere RAL-
kleuren als LAVA® BASIC-DM RAL. 
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Lava basic premium 
infraroodpanelen

Voordelen

• Geschikt voor montage aan het plafond en aan 
de wand 

• Montage aan het plafond dankzij de lichte 
constructie 

• Groot stralingseffect met maximale uitstraling 
naar voren dankzij optimaal geïsoleerde 
achterzijde 

• Onderhoudsvrij en zonder magneetveld 

Keuzehulp

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de 
warmte- behoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het 
gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt: 

• 20-45 W/m2: Lage-energie- en passiefhuizen 

• 50-70 W/m2: Goed geïsoleerd

• 75-95 W/m2: Middelmatig geïsoleerd

• 100-120 W/m2: Slecht geïsoleerd

De LAVA® BASIC-DM is geschikt voor bevestiging aan 
het plafond of aan de wand, bijv. als verwarming voor 
woonruimtes, kantoren, scholen of containers. 

Dit is een platte infraroodverwarmer met een dikte 
van 22 mm, die uitblinkt door de gelijkmatige afgifte 
van infraroodwarmte en de fraaie vormgeving. 

Tegen het plafond, geïntegreerd in verlaagde 
plafonds of aan de wand gemonteerd, zijn de 
apparaten uitstekend geschikt als hoofdverwarming 
of zoneverwarming. 

Bij installatie in een verlaagd plafond wordt de 
verwarming volledig in het plafond geïntegreerd. 
Door de plafondmontage kan de ruimte optimaal 
benut worden. 
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Premium infraroodpanelen

Voordelen

• Extra dunne constructie (apparaatdiepte 13 
mm)

• Zeer geringe montagediepte

• Infinity-design zonder rand

• Uitstekende beveiliging tegen breuk en 
oververhitting

• Geen service, geen onderhoud nodig - dit 
bespaart geld

• Geen magneetveld

• Allergievriendelijk

• Kwaliteit "Made in Austra"

Keuzehulp

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de 
warmte- behoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het 
gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt: 

• 20-45 W/m2: Lage-energie- en passiefhuizen 

• 50-70 W/m2: Goed geïsoleerd

• 75-95 W/m2: Middelmatig geïsoleerd

• 100-120 W/m2: Slecht geïsoleerd

De extra dunne LAVA® LITE infraroodverwarming 
bekoort met name door de hoge mate van 
efficie ̈ntie. 

Ondanks het 6 mm dikke veiligheidsglas is de 
infraroodverwarming inclusief montagerails 
slechts 33 mm diep, waardoor deze optimaal 
geschikt is voor wandmontage – ook als hiervoor 
weinig ruimte is, bijvoorbeeld in hallen of 
trappenhuizen. 

Daarbij heeft het glazen oppervlak een zeer goede 
stralingsafgifte en garandeert een optimale 
warmte- straling naar voren. Dankzij de randloze 
constructie en de geringe diepte past deze 
infraroodverwarming perfect in elk interieur. 
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Premium infraroodpanelen

Voordelen

• Geschikt voor montage aan het plafond en aan 
de wand

• Maximale stralingshoek naar voren dankzij 
bolle constructie

• Hoog stralingseffect

• Frameloos Infinity-design

• Geen service, geen onderhoud nodig

• Geen magneetveld

• Eenvoudige montage

• Kwaliteit "Made in Austria"

Keuzehulp

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de 
warmte- behoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het 
gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt: 

• 20-45 W/m2: Lage-energie- en passiefhuizen 

• 50-70 W/m2: Goed geïsoleerd

• 75-95 W/m2: Middelmatig geïsoleerd

• 100-120 W/m2: Slecht geïsoleerd

De extra dunne LAVA® LITE infraroodverwarming bekoort met name door de hoge mate van efficiëntie. 
Ondanks het 6 mm dikke veiligheidsglas is de infraroodverwarming inclusief montagerails slechts 33 mm 
diep, waardoor deze optimaal geschikt is voor wandmontage – ook als hiervoor weinig ruimte is, bijvoorbeeld 
in hallen of trappenhuizen. 

Daarbij heeft het glazen oppervlak een zeer goede stralingsafgifte en garandeert een optimale warmte-
straling naar voren. Dankzij de randloze constructie en de geringe diepte past deze infraroodverwarming 
perfect in elk interieur. 
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LAVA Bath 2.0 Pure 
handdoekhouder

LAVA Bath

De LAVA® BATH 2.0 is de perfecte warmtebron 
voor uw badkamer. De infrarood stralingswarmte 
wordt opgewekt door een speciaal, 
magneetveldvrij verwarmingselement. Wanneer 
het apparaat is ingeschakeld, wordt het oppervlak 
verwarmd tot een constante temperatuur van 80 
°C. In een korte tijd zorgt het infraroodpaneel voor 
een aangename warmte. Dankzij de meegeleverde 
handdoekhouder heeft u altijd warmte en droge 
handdoeken. 

Kenmerken

• Hoog stralingsrendement

• 1 handdoekhouder standaard meegeleverd

• Optioneel 2 handdoekhouders verkrijgbaar

• Infinity-design zonder rand

• Geen risico op brand of verkleuring van 
handdoeken, omdat oppervlaktetemperatuur 
wordt geregeld

• Eenvoudige installatie - alleen verticale 
wandmontage - stekkerklaar

• Geen onderhoud - bespaart geld

• Geen magneetveld

• Kwaliteit "Made in Austria"

Keuzehulp

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de 
warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het 
gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

• 20-45 W/m² Lage-energie- en passiefhuizen

• 50-70 W/m² Goed geïsoleerde woonruimte

• 75-95 W/m² Middelmatig geïsoleerde 
woonruimte

• 100-120 W/m² Slecht geïsoleerde woonruimte



Catalogus 2022 19

LAVA Desk - bureauverwarming

LAVA Desk

De LAVA DESK zorgt voor de perfecte warmte bij 
bureaus. Door de eenvoudige montage kan de 
infraroodverwarming probleemloos gemonteerd 
worden onder een tafel- / bureaublad of zelfs aan 
de achterwand van het bureau, voor precies de 
gewenste warmteafgifte. 

Met een hoogte van slechts 15 mm is deze 
verwarming onder de tafel nagenoeg onzichtbaar 
en neemt ze geen ruimte in beslag. De LAVA DESK 
biedt de mogelijkheid tot individuele warmte. De 
ruimte kan op een lagere temperatuur worden 
gehouden, lokaal wordt efficiënt & comfortabel 
verwarmd en daarmee ideaal om energie te 
besparen in kantoor of thuiswerkplek. Door 
gebruik te maken van de dimmer/timer-uitvoering 
zal de LAVA DESK nog efficiënter ingezet kunnen 
worden.

Kenmerken

• Montage onder tafel of bureau en aan de wand

• Comfortabele infraroodstralingswarmte

• Timerfunctie (LAVA2-DESK-80T)

• Drietrapsregeling (LAVA2-DESK-80T)

• Zeer eenvoudig te monteren

• Laag verbruik en gerichte verwarming

• Slecht 15 mm dik

• Onderhoudsvrij

• Geen magneetveld

• Kwaliteit "Made in Austria"

Technische gegevens

• Nominale spanning: 230 V

• Vermogen: 80 W

• Oppervlaktetemperatuur: max. 70°C

• Oppervlak: glad oppervlak

• Corpus: stalen behuizing wit, RAL 9016

• Apparaat diepte: 15 mm

• Beschermingsgraad: IP 21

• Stekkerkabel: 2 m incl. aan-/uitschakelaar

• Garantie: 5 jaar
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Infrarood verwarming met 
verlichting - basic

Infrarood plafondverwarming met geïntegreerde LED-verlichting

Infraroodverwarmingselementen met geïntegreerde LED-spots combineren licht en verwarmingstechniek. Veel 
klanten gebruiken infrarood plafondverwarming met geïntegreerd LED-licht. Deze exclusieve 
verwarmingspanelen zijn beschermd door een octrooi en worden alleen door CANDOR GmbH geproduceerd en 
door ZonderGas aangeboden in Nederland. De panelen kunnen gemakkelijk worden gekanteld. De ingebouwde 
lichttechniek is gebaseerd op een 230 Volt GU10 aansluiting met een aparte voedingsleiding. 
Infraroodverwarming en -verlichting kunnen onafhankelijk van elkaar worden bediend. De verlichting kan 
worden vervangen.

Producteigenschappen

• Ontworpen als een frameloze stalen cassette met 
een hoogwaardige en krasbestendige glas 
keramische coating

• Toepassing als volledige of extra verwarming voor 
een comfortabele en gezonde infraroodwarmte

• Zeer goede hittegolfverdeling in de hele ruimte

• Snelle reactietijd, korte opwarmfase, dus zeer 
energiezuinig

• Goed te combineren met PV-systemen en eigen 
stroomopwekking

Producteigenschappen

• Moderne lichttechniek, GU10 stopcontact incl. 
economische en duurzame LED-lichtbron 

• Zeer goed geïsoleerd aan de achterzijde, de 
achterwanden worden niet heet, dus bijzonder 
zuinig in het verbruik!

• Hoog aandeel stralingswarmte

• Eenvoudige configuratie

• Comfortabele bediening via kamerthermostaat en 
KNX / Smart Home

• IP waarde: IP44.

• Vervaardigd in Duitsland.ZG Candor Infraroodpanelen Basic Spot - Wit
Artikelnummer Produkt Beschrijving Vermogen # Spotjes Afmetingen (mm)
ZG2021032 ZG Basic Spot S-330  W S 330  W 1 615 x 615 x 65 mm

ZG2021033 ZG Basic Spot LS-M-450  W LS-M 450  W 3 350 x 1500 x 65 mm
ZG2021034 ZG Basic Spot M-500  W M 500  W 2 600 x 900 x 65 mm

ZG2021035 ZG Basic Spot L-750  W L 750  W 3 600 x 1200 x 65 mm

ZG2021036 ZG Basic Spot XL-875  W XL 875  W 4 600 x 1500 x 65 mm
ZG2021037 ZG Basic Spot LQ-900  W LQ 900  W 3 900 x 900 x 65 mm

ZG2021038 ZG Basic Spot XXL-1075  W XXL 1075  W 3 600 x 1800 x 65 mm
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Infrarood verwarming met 
verlichting - premium

Infrarood plafondverwarming met geïntegreerde 
LED-verlichting

Infraroodverwarmingselementen met geïntegreerde 
LED-spots combineren licht en verwarmingstechniek. 
Veel klanten gebruiken infrarood plafondverwarming 
met geïntegreerd LED-licht. 

Deze exclusieve verwarmingspanelen zijn beschermd 
door een octrooi en worden alleen door CANDOR 
GmbH geproduceerd en door ZonderGas aangeboden 
in Nederland. 

De panelen kunnen gemakkelijk worden gekanteld. 
De ingebouwde lichttechniek is gebaseerd op een 
230 Volt GU10 aansluiting met een aparte 
voedingsleiding. Infraroodverwarming en -verlichting 
kunnen onafhankelijk van elkaar worden bediend. De 
verlichting kan worden vervangen.

Producteigenschappen

• Ontworpen als een frameloze stalen cassette 
met een hoogwaardige en krasbestendige glas 
keramische coating

• Toepassing als volledige of extra verwarming 
voor een comfortabele en gezonde 
infraroodwarmte

• Zeer goede hittegolfverdeling in de hele ruimte

• Snelle reactietijd, korte opwarmfase, dus zeer 
energiezuinig

• Goed te combineren met PV-systemen en eigen 
stroomopwekking

Producteigenschappen

• Moderne lichttechniek, GU10 stopcontact incl. 
economische en duurzame LED-lichtbron 

• Zeer goed geïsoleerd aan de achterzijde, de 
achterwanden worden niet heet, dus bijzonder 
zuinig in het verbruik

• Hoog aandeel stralingswarmte

• Eenvoudige configuratie

• Comfortabele bediening via kamerthermostaat en 
KNX / Smart Home

• Vervaardigd in Duitsland.

ZG Candor Infraroodpanelen Premium Spot - Zwart/Wit
Artikelnummer Produkt Beschrijving Vermogen # Spotjes Afmetingen (mm)
ZG2021039 ZG Premium Glas Spot S-330  W S 330  W 1 615 x 615 x 65 mm

ZG2021040 ZG Premium Glas Spot LS-M-450  W LS-M 450  W 3 350 x 1500 x 65 mm
ZG2021041 ZG Premium Glas Spot M-500  W M 500  W 2 600 x 900 x 65 mm

ZG2021042 ZG Premium Glas Spot L-750  W L 750  W 3 600 x 1200 x 65 mm

ZG2021043 ZG Premium Glas Spot XL-875  W XL 875  W 4 600 x 1500 x 65 mm
ZG2021044 ZG Premium Glas Spot LQ-900  W LQ 900  W 3 900 x 900 x 65 mm

ZG2021045 ZG Premium Glas Spot XXL-1075  W XXL 1075  W 3 600 x 1800 x 65 mm
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Verwarmingspaneel - glas

Voordelen

• ZonderGas Spiegel verwarmingspanelen zijn een 
ideale aanvulling voor uw badkamer, gang of 
ontvangstruimte of lobby van een bedrijfsgebouw.

• Ze combineren een fraai ontwerp met optimale 
veiligheid en energie-efficiëntie.

• Infrarode spiegel verwarmingspanelen kunnen 
worden geplaatst in vochtige ruimtes, zoals 
badkamers, zonder dat er condens op het glas 
wordt gevormd. 

• Door het infrarode verwarmingsproces verwarmen 
de spiegels de objecten en mensen in de ruimte 
i.p.v. de lucht.

Eigenschappen

• Gehard glas voorkant en aluminium back frame. 

• Aansluitspanning: 230Vac. IP waarde: IP44.

• Aansluitkabel: 3x1.5mm2, ca. 50cm zonder 
stekker.

• Maximaal temperatuurbereik: 90'C voorzijde 
(20'C achterzijde)

• Voorzien van isolatie: ja, minimaal.

• Certificering: CE, EN, IEC, WEEE, TUV.

• Garantie: 2 jaar (bi metaal 2 jaar).

Eigenschappen

• Glas is een uitstekende stralingsbron

• Infinity-design zonder rand

• Horizontale en verticale wandmontage mogelijk

• Warmteopslag tot 1 uur

• Glasdikte van ca. 5mm. Totale dikte 30mm

• Deze panelen kunnen zowel horizontaal als 
verticaal geïnstalleerd worden. 

• Leverbaar in de kleur wit, zwart of spiegel.

• Optionele handdoekbeugel verkrijgbaar.

ZG Infraroodpaneel - Glas

Artikelnummer Type Vermogen (W) Afmetingen 
(cm)

Verwarmde 
oppervlakte (m2)*

ZG1000359 Spiegel 350,00 60 x 60 4 - 7

ZG1000360 Spiegel 450,00 60 x 80 5 - 9

ZG1000361 Spiegel 580,00 60 x 100 6 - 12

ZG1000362 Spiegel 700,00 60 x 120 7 - 14

ZG1000363 Wit 450,00 60 x 80 5 - 9
ZG1000364 Wit 580,00 60 x 100 6 - 12

ZG1000365 Wit 700,00 60 x 120 7 - 14

ZG1000366 Zwart 580,00 60 x 100 6 - 12

ZG1000367 Zwart 700,00 60 x 120 7 - 14
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Verwarmingspaneel - korrel

Voordelen

• Dankzij de lichte korrelstructuur en isolatie aan 
de achterkant geven de panelen nog meer 
stralingswarmte af.

• Prettiger voor mensen met astma en allergieën 
door minder luchtcirculatie

• Minder onderhoudsgevoelig

• Deze panelen kunnen zowel horizontaal als 
verticaal geïnstalleerd worden. 

Technische gegevens

• Aansluitspanning: 230Vac.

• Veiligheidstype: IP44

• Dikte: 25 mm

• Materiaal behuizing: plaatstaal gegalvaniseerd, 
voorzijde korrelcoating ral9010

• Montage hoogte: maximaal 2.70mtr

• Aansluitkabel: 3x1.5mm2, ca. 50cm zonder 
stekker.

• Maximaal temperatuurbereik: 100'C voorzijde 
(20'C achterzijde)

• Garantie: 5 jaar  (bi metaal 2 jaar).

ZG Infrarood korrelpaneel incl. steenwol isolatie en montage set (bij wandmontage), zonder regeling

Artikelnummer Type Vermogen (W) Afmetingen 
(cm)

Verwarmde 
oppervlakte (m2)*

ZG1000204 Korrel 270 32 x 100 3 - 5

ZG1000205 Korrel 330 32 x 125 4 - 7

ZG1000206 Korrel 400 32 x 150 4 - 8
ZG1000207 Korrel 100 32 x 50 1 - 2

ZG1000208 Korrel 200 32 x 75 2 - 4

ZG1000210 Korrel 600 60 x 120 6 - 12

ZG1000211 Korrel 700 60 x 120 8 - 14

ZG1000212 Korrel 300 59,5 x 59,5 3 - 6

ZG1000213 Korrel 1.000 80 x 120 15 - 20

ZG1000214 Korrel 850 80 x 120 10 - 17
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Elegante badkamerverwarming 
met ingebouwde thermostaat
Altijd warme en droge handdoeken

• Premium Kobe elektrische handdoekdroger is 
geschikt voor onafhankelijke verwarming met 
500W verwarmingsvermogen. 

• Geniet van de ideale temperatuur en altijd 
warme en droge handdoeken in de badkamer 
met de BVF Kobe handdoekdroger met 
programmeerbare digitale thermostaat.

• Hou je er niet van om je apparaten te 
programmeren? Dat is ook geen probleem. De 
digitale thermostaat kan ook worden bediend 
met een eenvoudige "op en neer"-instelling in 
handmatige modus.

• In wit en zwart verkrijgbaar

Technische gegevens

• IP24-bescherming betekent dat het 100% 
veilig is voor gebruik in badkamers en andere 
natte ruimtes.

• Afmetingen: 96 × 54 × 4.3 cm

• De box wordt geleverd met een muurbeugel 
die eenvoudig met 4 schroeven te bevestigen 
is. Het gewicht van de BVF Kobe 
handdoekverwarmer is slechts 4,1 kg en kan 
dus ook aan een gipskartonwand worden 
bevestigd.
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Slimme wandconvectoren

Elegante convectoren aan de wand

Een eenvoudige manier om uw woning, tuinhuis, serre 
of de badkamer te verwarmen is door middel van een 
elektrische convector. 

Dit is een convector met een prachtig, elegant 
ontwerp welke aan elke muur kan worden 
geïnstalleerd. De warmte verspreidt zich geleidelijk 
door de kamer waarin u de elektrische convector heeft 
geplaatst. Volledig instelbaar en programmeerbaar. 

Ideaal voor badkamers, caravans, serres, woonkamer, 
hal, slaapkamer, kantoor.

Kenmerken

• Optimale convectie - tot 25% snellere 
ruimteverwarming

• Nauwkeurige thermoregulator met een 
nauwkeurigheid van 0,1 ° C

• Elektronische thermoregulator 10-30 ° C

• Tot 21% lagere elektriciteitskosten

• Тhermostaatkalibratie om het gewenste comfort te 
bereiken - temperatuurcorrectie ± 4 ° С

• Ingebouwde IEEE 802.11 b / g / n Wi-Fi-module 
voor besturing via internet

• Wekelijkse programmeereenheid 24 uur / 7 dagen 
met een stap van 30 minuten

• Adaptieve start met aan / uit-optie - biedt optimaal 
comfort en bespaart energie

Kenmerken 

• Open raam / deur-functie - bespaart energie bij het 
detecteren van een open raam **

• Installatieoptie badkamer ** - spatwaterdichte IP24-
bescherming

• Vertragingsstart-functie - 96 uur

• Beschermingsklasse 1

• Antivriesbeveiliging, vast ingesteld op 5 ° C, met 
aan / uit-optie

• Toetsenbordvergrendeling / kinderbeveiliging

• Bescherming tegen oververhitting

• LED-display geeft de gewenste en werkelijke 
kamertemperatuur aan

• Robuuste metalen constructie

Conveco Cloud (CN 04) met besturing via Internet 
Artikelnummer Type Vermogen Verwarmde ruimte Afmetingen (cm)

ZG2021052 500W Conveco Cloud 500 W tot 15 m3 45 x 8 x 49 cm

ZG2021053 1000W Conveco Cloud 1000 W tot 30 m3 45 x 8 x 61 cm
ZG2021054 1500W Conveco Cloud 1500 W tot 45 m3 45 x 8 x 68 cm

ZG2021055 2000W Conveco Cloud 2000 W tot 60 m3 45 x 8 x 89 cm

ZG2021056 2500W Conveco Cloud 2500 W tot 70 m3 45 x 8 x 106 cm
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Veel gestelde vragen

Waarom van het gas af?

De gebouwde omgeving – waaronder alle 
woningen – zorgt voor ongeveer een derde van 
alle CO2-uitstoot in Nederland. Als we ons huis 
aardgasvrij maken en alleen nog duurzame 
energie gebruiken kunnen we de CO2-uitstoot 
behoorlijk terugdringen. 

Voor iedere m3 minder gas realiseert u een CO2 
reductie van 1,8 kg. Indien u groene stroom 
gebruikt met eigen zonnepanelen bent u nog 
duurzamer bezig. 

Waarom all electric en niet energieneutraal?

Als u een woning of appartement heeft waarbij u 
geen zonnepanelen kan of wil plaatsen kunt u 
niet alle benodigde energie voor uw huis zelf 
opwekken. Maar een all electric woning waarbij u 
groene duurzame stroom inkoopt, is dan wel 
haalbaar. U stoot dan net als bij een 
energieneutraal huis geen CO2 meer uit. Via onze 
eigen ZonderGas label leveren wij 100% groene 
energie tegen kostprijs. 

Moet mijn woning goed geïsoleerd zijn?

Hoe beter uw huis geïsoleerd is, hoe minder vaak 
de verwarming aan hoeft dus hoe minder energie 
u verbruikt.

Wat wordt het jaarlijks verbruik?

Wij gaan uit van een geïnstalleerd vermogen van 
100 Watt per m2 voor een gemiddeld geïsoleerde 
woning. Indien het verbruik ca 1000 uur per jaar is 
(5,5 uur per dag per winter van 180 dagen) kunt u 
globaal uitrekenen hoeveel kWh u per jaar zult 
gebruiken. 

Wij installeren liever te ruim vermogen dan te 
weinig aangezien de verwarming dan minder vaak 
aan hoeft om de gehele ruimte te verwarmen.

Is de warmte comfortabel?

De warmte van infraroodpanelen voelt als de 
warmte van de zon. Het is een natuurlijke manier 
van verwarmen vergelijkbaar met de manier waarop 
de zon de aarde verwarmt en daarmee de mens. 

Het verwarmt in eerste instantie de mensen en de 
objecten in de woonruimte en in tweede instantie 
pas de lucht. CV radiatoren verwarmen juist de lucht 
in huis en op die manier de mensen en objecten.

Met infraroodpanelen kunt u uw huis heel gericht 
verwarmen, waar het op dat moment nodig is: als u 
bijvoorbeeld de hele dag thuis werkt aan uw bureau, 
kunt u ervoor kiezen om alleen het paneel boven uw 
bureau aan te zetten en de rest van het huis bewust 
wat koeler te houden.

Met verschillende regelapparatuur kunt u de 
panelen afzonderlijk van elkaar aansturen en ook 
slim aansturen. 
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Comfortabel
gasloos wonen
en werken!

Catalogus 2020

Warm water oplossingen
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BelliSlimo Cloud boilers

Geruisloos en gemakkelijke bediening

De Tesy BelliSlimo boiler combineert exclusief Italiaans 
design met innovatieve moderne techniek. Met de 
ruimtebesparende vorm en het compacte formaat kan 
de Tesy BelliSlimo boiler bovendien zowel horizontaal 
als verticaal worden gemonteerd. 

Met de ECO-smart functie is de boiler in staat om te 
onthouden op welke tijden er gebruik wordt gemaakt 
van warm water. Op die wijze zorgt de Tesy BelliSlimo
dat juist op die momenten altijd warm water 
beschikbaar is, om de efficiëntie te vergroten en 
energiekosten te besparen.

Het LCD touchscreen geeft volledige controle op een 
zeer gebruikersvriendelijke wijze. Door de Crystal Tech 
glazuur coating is de Tesy BelliSlimo boiler 
corrosiebestendig. 

De gepatenteerde Insutech Plus technologie zorgt voor 
gelijkmatige verdeling van de isolatielaag. Dit werkt 
energiebesparend en houdt het water nóg langer warm. 

Ook het ontbreken van een thermische brug tussen de 
watertank en de bevestiging aan de muur draagt bij aan 
een beperking van energieverlies tot wel 16%.

Bellislimo Cloud boilers
Artikelnummer Type Afmetingen in cm (hxbxd) Energieklasse Volume Verbruik kWh p/j (AEC)

ZG500023 Bellislimo 50 Cloud 70,9 x 49 x 28 B 40l 1241 kWh

ZG500024 Bellislimo 80 Cloud 105,3 x 49 x 28 B 65l 1256 kWh

ZG500025 Bellislimo 100 Cloud 128,7 x 49 x 28 B 80l 1241 kWh
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BelliSlimo Cloud boilers

Geruisloos en gemakkelijke bediening

De Tesy BelliSlimo boiler combineert exclusief 
Italiaans design met innovatieve moderne techniek. 
Met de ruimtebesparende vorm en het compacte 
formaat kan de Tesy BelliSlimo boiler bovendien 
zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd. 

Met de ECO-smart functie is de boiler in staat om te 
onthouden op welke tijden er gebruik wordt 
gemaakt van warm water. Op die wijze zorgt de 
Tesy BelliSlimo dat juist op die momenten altijd 
warm water beschikbaar is, om de efficiëntie te 
vergroten en energiekosten te besparen.

Het LCD touchscreen geeft volledige controle op 
een zeer gebruikersvriendelijke wijze. Door de 
Crystal Tech glazuur coating is de Tesy BelliSlimo
boiler corrosiebestendig. 

De gepatenteerde Insutech Plus technologie zorgt 
voor gelijkmatige verdeling van de isolatielaag. Dit 
werkt energiebesparend en houdt het water nóg 
langer warm. 

Ook het ontbreken van een thermische brug tussen 
de watertank en de bevestiging aan de muur draagt 
bij aan een beperking van energieverlies tot wel 
16%.

Bellislimo Cloud boilers
Artikelnummer Type Afmetingen in cm (hxbxd) Energieklasse Volume Verbruik kWh p/j (AEC)

ZG500023 Bellislimo 50 Cloud 70,9 x 49 x 28 B 40l 1241 kWh

ZG500024 Bellislimo 80 Cloud 105,3 x 49 x 28 B 65l 1256 kWh

ZG500025 Bellislimo 100 Cloud 128,7 x 49 x 28 B 80l 1241 kWh
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AQUA WHP Warmtepompboiler
Wat is een warmtepompboiler

Een warmtepompboiler zorgt voor warm tapwater 
in je woning. Met warm tapwater bedoelen wij 
warm water wat uit je kraan komt. Bijvoorbeeld 
als je gaat douchen of de afwas gaat doen. Een 
warmtepompboiler maakt gebruik van de 
omgevingslucht of ventilatielucht in de woning 
om het water op te warmen. Het is een zeer 
energiezuinige en milieuvriendelijke boiler. Je kan 
met een warmtepompboiler op meerdere plaatsen 
in je woning tegelijk warm water afnemen. De 
volume van je boilervat is afhankelijk van je 
verbruik. . 

Hoe werkt een warmtepompboiler

Een warmtepompboiler verwarmd het water door 
middel van lucht uit de omgeving. Deze lucht 
wordt getransporteerd langs een warmtewisselaar. 
De warmtewisselaar zal het water tot gas 
verdampen. Het gas wordt samengedrukt in de 
compressor, waardoor de temperatuur zal stijgen. 
De pomp zorgt voor circulatie van het hete gas 
door een leiding. Deze leiding is gewikkeld 
rondom het boilervat waarin het tapwater zit. 
Hierdoor wordt het water in de boiler verwarmd. 
Het gas koelt weer af tot het weer vloeibaar 
wordt. Vervolgens wordt deze vloeistof 
teruggepompt in de verdamper waar het proces 
zich opnieuw herhaalt. Het verwarmen van warm 
tapwater met een warmtepompboiler is zeer 
efficiënt. Dit komt doordat de boiler minder 
vermogen gebruikt om dezelfde hoeveelheid 
warm water per dag te verzorgen.

Hoe lang douchen met  een warmtepompboiler?

U kunt gemiddeld aan een stuk door 30 
minuten douchen met een 120 liter boiler, 25 
minuten met een 100 liter boiler, 20 minuten met 
een 80 liter boiler, 15 minuten met een 50 liter 
boiler. Dit zijn indicaties en afhankelijk ook van de 
douchekop.

Voordelen

• Ventilatiesysteem met geoptimaliseerde 
geluidsreductie

• Grote verdamper voor efficiënte 
warmtewisseling en ontdooiing

• Warmtewisselaar voor aansluiting van een 
extern verwarmingstoestel of zonnepanelen

• Externe condensor

• Eenvoudige inbedrijfstelling door 
voorgemonteerde unit en vooringestelde 
regeling

• Voorgemonteerde regelunit voor intuïtieve en 
eenvoudige bediening

• Snelverwarmingsfunctie met elektrisch 
verwarmingselement

• Geschikt voor smart-grid - geschikt voor 
gebruik van zelf opgewekte stroom van 
fotovoltaïsche systemen

• Verbruiksafhankelijke, automatische 
verwarming van de warmwaterboiler, 
afhankelijk van het gedrag van de verbruiker in 
combinatie met smart-functies

Een warmtepompboiler werkt op elektriciteit en de installatie is zeer eenvoudig. Het is een kwestie van 
plaatsen, aansluiten en stekker in het stopcontact steken. Als je zonnepanelen hebt, kunnen deze 
aangesloten worden op je warmtepompboiler. De elektriciteit die je nodig hebt, wordt dan op een 
duurzame, eigen opgewerkte manier geleverd. 
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AQUA WHP Warmtepompboiler
Waar kun je  deze het beste plaatsen?

Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe effectiever de 
warmtepompboiler is. Omdat het ongeveer 75% 
van de benodigde energie uit de omgevingslucht 
haalt en alleen de rest uit het elektriciteitsnet. 
Daarom zijn warme ruimtes zoals wasruimtes met 
wasmachines en drogers, die in de winter ook 
relatief hoge temperaturen hebben, bijzonder 
geschikt als locatie. Het verschil tussen de 
luchttemperatuur en de gewenste 
watertemperatuur bepaalt dus het 
energieverbruik. Een warmtepompboiler onttrekt 
vocht uit de ruimte. Dit voorkomt 
schimmelvorming. Zo kan een kelder ook een zeer 
goede positie zijn om een warmtepompboiler te 
plaatsen. 

Een warmtepompboiler kan op 4 verschillende 
manieren worden aangesloten:

1. Circulatie
De warmtepompboiler gebruikt de lucht uit de 
ruimte waar de warmtepompboiler is geplaatst. De 
warmtepompboiler blaast de koude lucht de 
ruimte in.

2. Circulatie en afvoer naar buiten
De warmtepompboiler gebruikt de lucht uit de 
ruimte waar de warmtepompboiler is geplaatst. De 
warmtepompboiler blaast de koude lucht via een 
afvoer naar buiten.

3. Buitenlucht
De warmtepompboiler onttrekt de warmte uit de 
buitenlucht. Dit kan tot een temperatuur +/- -5 °C 
tot +35 °C.

4. Ventilatie
De warmtepompboiler gebruikt de lucht uit de 
mechanische ventilatie die aanwezig is in je 
woning. De warmtepompboiler onttrekt de warmte 
uit de retour van de ventilatie en wordt 
aangesloten met ene bypass. Via de reeds 
aanwezige afvoer van de ventilatie zal de koude 
lucht worden afgevoerd.

Een warmtepompboiler die lucht uit de ruimte 
gebruikt om het water op te warmen heeft ook 
een nadeel. De temperatuur in de ruimte waar de 
warmtepompboiler is geplaatst zal met ongeveer 
7 °C dalen.

Subsidie voor woningeigenaren van €750,-

Ben jij eigenaar van een koopwoning en is deze 
woning jouw hoofdverblijf? Dan kan je gebruik 
maken van de Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE). 
Woningeigenaren hebben recht op de hogere 
subsidiebedragen als de warmtepomp en/of de 
isolatiemaatregel na 31 december 2021 is 
geïnstalleerd en of aangebracht.

Technische gegevens:

• Bedrijfsspanning: 230V

• Inhoud: 178l / 254 l 

• Max. elektrisch vermogensverbruik: 2,25 kW

• Elektrisch vermogensverbruik van het 
elektrische verwarmingselement: 1,5 kW

• Elektrisch verbruik van warmtepomp: 0,75 kW

• Max. toegestane drinkwatertemperatuur: 65 °C

• Max. toegestane bedrijfsdruk: 10 bar

• Kleur: Wit

• Kantelmaat: 1700mm/1917 mm

• Energie-efficiëntieklasse: A+
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Slimme Modeco Cloud boilers

Slimme boilers in de cloud

Onder de nieuwste modellen van de Modeco-serie 
hebben we de Modeco Cloud. 

Deze serie toestellen wordt gekenmerkt door een 
modern design en de laatste technologische 
innovaties die energiebesparende oplossingen 
combineren en voldoen aan de meest veeleisende 
veiligheidsvoorschriften. 

Deze elektrische boilers zijn gemakkelijk in het 
gebruik en u kunt ze overal ter wereld bedienen via de 
tesyCloud mobiele app of via een webbrowser. 

Het assortiment omvat elektrische boilers van 
energieklasse B met een opslagcapaciteit van 50 tot 
150 liter.

Kenmerken

• Gebruiksvriendelijke tesyCloud-app met de meest 
gebruikelijke functies, waaronder bijhouden van 
het energy verbruik

• Eenvoudige bediening en realtime weergave van 
de boiler overal op elk gewenst moment

• Zelf denkend en zelf regelend ; de ECO SMART-
modus voor extra comfort gebruikt 15% minder 
stroom om het water te
verwarmen.

• Touch-controlepaneel en LCD-scherm

• Systeem voor zelfdiagnose

• Automatische ANTILEGIONELA-functie voor 
bacteriële bescherming

• Speciale technologie met een droog keramisch 
verwarmingselement voor bescherming tegen kalk 
en een geluidloze werking

Artikelnummer Type Indicatie verbruik 
per jaar in kWh

Vermogen Volume Afmetingen (cm)

ZG2021057 Smart-boiler Modeco - 50L 1204 kWh 1600 W 50 liter 59,5 x 47 x 49,6 cm

ZG2021058 Smart-boiler Modeco - 80L 1103 kWh 2400 W 80 liter 84,5 x 47 x 49,6 cm

ZG2021059 Smart-boiler Modeco - 100L 1238 kWh 2400 W 100 liter 98,5 x 47 x 49,6 cm

ZG2021060 Smart-boiler Modeco - 120L 2500 kWh 2400 W 120 liter 115 x 47 x 49,6 cm

ZG2021061 Smart-boiler Modeco - 150L 2483 kWh 2400 W 150 liter 131,5 x 47 x 49,6 cm
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200 liter Maxeau boiler

Geruisloos en gemakkelijke bediening

• De elektrische boilers van de Maxeau ceramic zijn 
aangepast voor gebruik in gebieden met hard en 
agressief water. 

• Het ingebouwde droge keramische 
verwarmingselement wordt beschermd door een 
metalen behuizing met CrystalTech coating, wat 
een geluidsarme werking, een lange gebruiksduur 
en een betrouwbare bescherming tegen 
kalkafzetting garandeert.

• INSUTECH Plus - een interne technologie van 
TESY wat zorgt voor een zeer efficiënte isolatie 
en extreem lage warmteverliezen.

• PISTON-EFFECT voor een gecontroleerde invoer 
snelheid van het inkomende water om de 
hoeveelheid warm water in de boiler te verhogen 
met 15%.

• Optie voor keuze uit twee verschillende 
stroomvermogens voor het elektrische 
verwarmingselement

• Elektrische aan/uit-schakelaar

• BiLight-indicatie voor een gemakkelijke en snelle 
herkenning van de verwarmings-modus

• Anti vorst beveiliging

• CrystalTech coating voor bescherming tegen 
corrosie

• Watertank gelast met plasmaboog lastechnieken 
voor een langere levensduur

• Deze boiler wordt geleverd zonder 
inlaatcombinatie

Productinformatie

• Speciale eigenschappen: Anti-kalk, Energiezuinig

• Type: Verticaal

• Aantal liter: 200 liter

• Nominaal vermogen: 1200 / 2400W

• Nominale spanning: 230V/50Hz

• Werkdruk: 8 bar

• Verwarmingstijd Δt 45K (15 - 60℃): 8:42 / 4:21 
h:min

• Jaarlijks elektriciteitsverbruik AEC in kWh: 2711

• Energieklasse: C

• V40 (zie toelichtingen pagina): ± 400 Liter

• Magnesium anode: ja

• Hoogte: 135,7 cm

• Breedte: 56 cm

• Diepte (inclusief beugel): 56,7 cm

• Aansluitingen: ¾

• Standaard 5 jaar garantie

• Prijs: 
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Elektronische 
doorstroomheater

Compact en economisch

• Naast verwarming wordt de meeste energie in 
een huishouden voor de de bereiding van warm 
water verbruikt.

• De badkamer is de plek in huis waar het meeste 
warm water nodig is. Met name 's ochtends en' s 
avonds kan het voorkomen dat er meerdere 
mensen tegelijk in de badkamer zijn. Er moet dan 
voldoende warm water worden geproduceerd 
voor de wasbak en douche. Een doorstroomheater
is een uitstekende oplossing.

• De keuken is ook een ideale plek om de 
doorstroomheater te gebruiken. Dankzij hun 
compacte ontwerp kunnen ze onder of boven het 
aanrecht worden geplaatst om ruimte te besparen 
en altijd warm water te leveren.

• Decentrale warmwaterbereiding met de ETHERMA 
AQUA doorstroomheater is niet alleen een 
economische, maar ook een ecologisch 
verantwoorde oplossing. Het water wordt dichtbij 
het verbruikspunt verwarmd, zodat alleen het 
werkelijk benodigde water tot de gewenste 
temperatuur wordt verwarmd. En niet, zoals 
bijvoorbeeld bij bewaaroplossingen (boiler), het 
water de hele dag warm wordt gehouden met een 
hoog energieverbruik. 

• Bovendien worden dankzij de korte stroompaden, 
in tegenstelling tot de centrale 
warmwaterbereiding, warmteverliezen tot een 
minimum beperkt en wordt er geen stand-by-
energie verspild - dit bespaart kosten en maakt de 
doorstroomheater uiterst efficiënt.

Voordelen

Het aangesloten vermogen van de doorstroomheater
bepaalt hoeveel water er in één keer verwarmd kan 
worden: hoe hoger het vermogen, hoe meer water is 
de vuistregel. Het is belangrijk dat het apparaat 
correct is ontworpen voor het gebruik ervan, zodat de 
gewenste temperatuur kan worden gegarandeerd met 
grote hoeveelheden water.

• Efficiënt: Geen warmteverlies en korte afstanden -
geen lange leidingtrajecten - een doorstroomheater
verwarmt alleen wanneer direct op het 
verbruikspunt warm water nodig is.

• Comfortabel: Onbeperkt en constant warm water 
op de gewenste temperatuur - een 
doorstroomheater geen lange opwarmtijden of lege 
warmwaterboilers.

• Zekerheid: Drinkwaterkwaliteit - geen risico op 
legionella omdat er geen stilstaand warm water is. 

• Eenvoudige installatie: Ongecompliceerde 
installatie zonder tijdrovende 
sloopwerkzaamheden. 

• Er is keuze uit 2 types: met of zonder display
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Doorstroomheater Aqua WHE
met draaiknop

Voordelen

• Traploze temperatuurinstelling

• 4 omschakelbare nominale vermogens

• Elektronische regeling

• Compatibel met zonne-energie tot een toevoer 
temperatuur van 60 °C voor naverwarming

• Controlelampje voor bedrijf

• Eenvoudige vervanging van oude toestellen

Technische gegevens:

• Nominale spanning: 400 V, 3~50 Hz

• Temperatuur: 30 °C tot 60 °C

• Montage: wandmontage

• Waterdruk: 1 tot 10 bar

• Kleur: wit

• Beschermingsgraad: IP 25

• Beveiligingsgraad: I

• Wateraansluiting: Gz 1/2"

• Energie-efficiëntieklasse: A

Benodigd vermogen (indicatie):

• vanaf 9 kW: verschillende wastafels

• vanaf 12 kW: douche en wastafel

• vanaf 18 kW: badkuip en wastafel

Type Aqua WHE

• AQUA WHE is een elektronische doorstromer die 
ideaal is voor de warmwatervoorziening in 
badkamers.

• Dankzij de debietsensor verwarmt de doorstromer 
vanaf 1 bar en een waterdebiet van meer dan 2,5 
l/min automatisch. 

• Het regelsysteem kiest afhankelijk van het 
waterverbruik, de gewenste watertemperatuur en 
de watertoevoertemperatuur de juiste 
verwarmingscapaciteit van de boiler.
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Doorstroomheater Aqua WHL 
met display

Type Aqua WHL

• Grafisch LCD-display

• Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling

• 4 omschakelbare nominale vermogens

• Elektronische regeling

• Compatibel met zonne-energie tot een toevoer 
temperatuur van 60 °C voor naverwarming

• Vergrendeling voor maximumtemperatuur

• Memory-functie van 3 opgeslagen temperaturen

• Eenvoudige vervanging van oude toestellen

Technische gegevens:

• Nominale spanning: 400 V, 3~50 Hz

• Temperatuur: 30 °C tot 60 °C

• Montage: wandmontage

• Waterdruk: 1 tot 10 bar

• Kleur: wit

• Beschermingsgraad: IP 25

• Beveiligingsgraad: I

• Wateraansluiting: Gz 1/2"

• Energie-efficiëntieklasse: A

Benodigd vermogen (indicatie):

• vanaf 9 kW: verschillende wastafels

• vanaf 12 kW: douche en wastafel

• vanaf 18 kW: badkuip en wastafel

Type Aqua WHL

• AQUA WHL is een elektronische doorstromer 
met lcd-display die ideaal is voor de 
warmwatervoorziening in badkamers.

• Dankzij de debietsensor verwarmt de 
doorstromer vanaf 1 bar en een waterdebiet van 
meer dan 2,5 l/min automatisch. 

• Het regelsysteem kiest afhankelijk van het 
waterverbruik, de gewenste watertemperatuur 
en de watertoevoertemperatuur de juiste 
verwarmingscapaciteit van de doorstromer. 

• Met een eenvoudige draaiknop kunnen op de 
graad nauwkeurig de toevoer- en uit-
gangstemperatuur van het water, het debiet en 
het vermogen worden geselecteerd.
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Comfortabel
gasloos wonen
en werken!

Catalogus 2020

Zonnepanelen
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Zonnepaneel systemen

Design software

In de Autarco design software 
worden precieze en bankable 
berekeningen gemaakt voor jouw 
zonne-energiesysteem. Op basis 
hiervan ontvang je van je 
installateur een op maat gemaakte 
offerte en een gerichte 
opbrengstberekening.

Eén merk, één systeem, zekerheid

ZonderGas is officieel partner van Autarco. Autarco levert als enige producent een zonne-energiesysteem 
waarbij alle onderdelen van hetzelfde merk zijn en daardoor naadloos op elkaar aansluiten. Hierdoor bieden wij 
het betrouwbaarste en veiligste systeem mogelijk. Alle Autarco componenten zijn in-house ontwikkeld en 
werken naadloos samen voor maximale opbrengst. Met de geavanceerde zonne-energiesystemen van Autarco
leg je innovatie op je dak.

• Krachtige prestaties: onze aanpak van solar totaaloplossingen zorgt voor systemen met de meest optimale 
prestaties, met omvormers die klein en stil zijn.

• Betrouwbaar: onze producten zijn ontworpen met een sterke focus op betrouwbaarheid, optimale 
opbrengstconversies en duurzaamheid van het milieu

• Beste prijs-kwaliteit: wij combineren prestaties en betrouwbaarheid en bieden zo een totaaloplossing tegen 
de best mogelijke prijs.

Solar totaalsysteem

De zonnepanelen, omvormers, 
kabels, connectoren en de 
montagesystemen zijn van één 
merk en sluiten naadloos op elkaar 
aan. Autarco ontwikkelt alles in 
huis waarbij hardware en software 
volledig geïntegreerd zijn voor 
optimale prestaties.

Asset management

Na installatie doet Autarco het 
asset management voor je. De 
installateur krijgt een seintje als 
onderhoud nodig is. 

Via de MyAutarco app heb je altijd 
en overal realtime inzicht in de 
prestaties van je systeem.
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Verzekerde KWH garantie

Verzekerde kWh-garantie

De opbrengst van Autarco systemen is 
optioneel te verzekeren door Stichting kWh-
Garantiefonds in samenwerking met ’s 
werelds grootste verzekeraar Lloyd’s of 
London. Je ontvangt geld terug per gemiste 
kWh als het systeem minder opbrengt dan 
vooraf berekend en beloofd is. 

Is de opbrengst minder? Dan krijg je het 
verschil gewoon uitbetaald in euro’s op de 
bank.  Onderzoek toont aan dat systemen 
met een kWh-garantie tot wel 8 procent 
beter presteren dan systemen zonder. 

• Veilig: gedekt door Lloyd’s of London en 
een onafhankelijke stichting

• Helder: geld terug per gemiste kWh als de 
opbrengst lager is dan beloofd

• Meetbaar: MyAutarco houdt automatisch 
de opbrengst bij

Verzekerde KWG-garantie 

De opbrengst van jouw systeem 
kan optioneel worden verzekerd 
door ‘s werelds grootste 
verzekeraar Lloyd’s of London via 
de onafhankelijke Stichting kWh-
garantiefonds. Is de opbrengst 
minder? Dan krijg je het verschil 
gewoon uitbetaald in euro’s op de 
bank.

1 merk voor alles

Wij ontwikkelen solar 
totaaloplossingen, zodat jij kan 
profiteren van optimale prestaties.

Je kunt alle opbrengsten en 
besparingen zelf bekijken via de 
MyAutarco app. 

Prachtige uitstraling

Autarco producten zijn van zeer 
hoge kwaliteit en ontworpen in 
Nederland. Wat ook belangrijk is; 
de zonnepanelen zijn erg 
kleurconsistent zodat je dak er erg 
mooi uitziet.
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Voorbeeld opbrengstberekening

De overheid betaalt mee

Duurzame energie opgewekt uit natuurlijke 
bronnen als wind en zon zijn een ‘hot topic’ in 
Nederland. Immers moeten we met zijn allen 
verduurzamen om de gestelde 
klimaatdoelstellingen te bereiken. 

De overheid stimuleert dit proces onder andere 
met subsidies en een salderingsregeling. Dit zorgt 
ervoor dat steeds meer huizen, bedrijfspanden, 
scholen en fabrieksdaken zijn voorzien van 
zonnepanelen. 

Hoe wordt een verwacht rendement berekend?

In de offerte staat een verwacht rendement 
vermeld op jaarbasis en een geschatte 
terugverdientijd. Er zijn meerdere modellen om dit 
te berekenen met van elkaar verschillende 
nauwkeurigheidsniveaus. In de kern is het 
verwachte rendement gebaseerd op:

• Historische weerdata

• De helling en azimut van het dak

• Schaduwanalyse

Voorbeeldberekening van recente offerte

Op basis van actuele satellietgegevens kunnen wij exact zien wat de beste locatie is op jouw dak om 
zonnepanelen te plaatsen. Wij perfectioneren het legplan voor minimaal schaduwverlies en een optimale 
opbrengst.
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Comfortabel
gasloos wonen
en werken!

Catalogus 2020

Slimme Laadpalen



Catalogus 2022 42

Heel slimme laadpalen

Veilig thuis laden met zonne-energie.

Wil je je elektrische auto laden met zonne-energie 
en in perfect evenwicht met de andere 
energiestromen in je huis? 

Met de dynamisch load-balancing van Smappee kun 
je eenvoudig het gebruik van zonne-energie 
maximaliseren voor het laden van elektrische 
wagens gedurende de dag. Hierdoor optimaliseer je 
jouw zelfvoorziening en bespaar je kosten. 

Als er geen zonne-energie beschikbaar is, houdt 
Smappee rekening met variabele en 
capaciteitstarieven om de auto’s met de 
goedkoopste energie op te laden en je pieken in 
verbruik onder controle te houden. Dat is pas slim 
laden!

RFID en App

De laadpalen van de Smappee EV Line zijn de 
perfecte mix van intelligentie en schoonheid. Ze zijn 
voorzien van autonome overbelastings-beveiliging 
en bieden optimaal eigen verbruik aan. 

Via de Smappee App en Dashboard krijg je 
gedetailleerd inzicht in het laadproces en 
laadkosten. Dat is écht slim autoladen! Geniet van 
het strak design en de ingebouwde LED-verlichting
die perfect integreert in residentiële en zakelijke 
omgevingen. 

Bepaal de look en stel elke functionaliteit in naar 
wens, zoals flexibele tarifering en betaling via QR-
code of laadkaart. Met de EV Line haal je de 
toekomst in huis. Geniet van draadloze updates en 
breid de laadoplossingen makkelijk uit met de rest 
van het Smappee-ecosysteem.

Kant en klare oplossing

Smappee is je one-stop partner, met een reeks 
verticaal en horizontaal geïntegreerde oplossingen. 
Smappee controleert niet alleen het verbruik, maar 
ook de productie, en levert granulaire real-time, 
historische en voorspelde gegevens tot op 
apparaatniveau.

Gateway naar real-time energiediensten

Smappee helpt Balance Responsible Parties (BRP) om 
hun portefeuille in evenwicht te brengen en hun 
energieverbruik te regelen op basis van real-time 
energieprijzen van energiebeurzen. Ook te koppelen 
aan de ZonderGas dynamische energie tarieven. 

Deze geïntegreerde oplossing stelt bedrijven in staat 
om snel on-demand energiediensten te ontwikkelen 
die extra waarde aan hun bedrijf en hun klanten 
geven. Hetzij door het net te ondersteunen bij een 
positieve of negatieve onbalans, hetzij door energie te 
kopen en te verkopen wanneer de prijzen het 
gunstigst zijn om kostenbesparingen te realiseren.
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Comfortabel
gasloos wonen
en werken!

Catalogus 2020

Slimme Energie tegen inkoopprijs
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Slimme energie tegen
inkoopprijs

Flexibele of vaste tarieven
De flexibele tarieven zijn spotprijzen op de veiling 
en op uurbasis (stroom) of dagbasis (gas) variabel. 
Deze variabele tarieven zijn meestal lager dan bij 
een traditioneel contract. Wilt u meer zekerheid kies 
dan voor 1,2,3 of zelfs 5 jaar looptijd.

Verbruiken als de prijs laag is

Op een slimme manier met je energieverbruik 
omgaan kan bij ons omdat je op uurbasis inzicht in 
je verbruik krijgt maar ook ziet wanneer de 
energieprijzen het laagste zijn.

Daar kunt u straks met uw steeds slimmer worden 
apparaten op inspelen. Zo kunt u uw elektrische 
verwarming of de elektrische auto opladen op de 
goedkoopste momenten. 

Waarom noemen we het Slimme energie?

Gas- en stroomprijzen variëren altijd. Wij kopen 
rechtstreeks in op de veiling en die inkoopprijs laten 
we u 100% transparant zien. Enkel de wettelijke 
opslagen en belastingen komen erbij en de vaste 
kosten per aansluiting van €6,49.

100% lokaal opgewekte groene energie

ZonderGas gelooft in 100% lokaal opgewekte 
groene energie. Alleen zo kan Nederland door met 
minder vervuilende energiecentrales en worden we 
minder afhankelijk van het buitenland. 

Je weet precies waar je energie vandaan komt en 
waar je geld naartoe gaat. Wind van eigen bodem, 
en zon van eigen dak. Lokaal opgewekte elektriciteit 
betekent ook de kortste weg naar je huis. Zo gaat er 
onderweg de minste stroom verloren.

Real-time inzicht in uw verbruik
Als ZonderGas-klant krijgt u maandelijks een factuur 
met een overzichtelijke energierekening maar u kunt 
ook in uw eigen omgeving online of met de 
ZonderGas Energie app uw verbruik en uw 
besparingen volgen. Kiest u voor het dynamische 
tarief dan kunt u zelfs zien wat de stroom- of gasprijs 
de komende uren gaat worden.

Zie onder de stroomprijzen per kWh van 13 juni 
2021 waarbij de stroomprijzen zelfs onder nul 
kwamen. Met een ZonderGas Flex abonnement kreeg 
u op die dag zelfs geld terug bij ons!
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Slimme energie tegen
inkoopprijs

100% groen opgewekte stroom uit Nederland
ZonderGas koopt energie direct in bij de 
duurzame bron. Wind van eigen bodem en zon 
van eigen dak. Lokaal opgewekte elektriciteit 
betekent ook de kortste weg naar je huis. Zo gaat 
er onderweg de minste stroom verloren.

O2-gecompenseerd gas
Met CO2-gecompenseerd gas compenseren we de 
uitstoot van het aardgasverbruik door bij te dragen 
aan projecten die CO2-uitstoot verminderen.

Energie tegen inkoopprijzen. Hoe werkt dat?

Wanneer jij klant bent bij ons betaal jij de 
inkoopprijs voor energie. Wat jij verbruikt moet je 
uiteraard betalen, maar er worden geen 
(winst)marges gehanteerd per kubieke meter gas 
of kilowattuur stroom. De inkoopprijs is terug de 
vinden met jouw persoonlijke account.

Wij bieden echte spotprijzen die ieder uur 
kunnen verschillen. Een analyse van 
verschillende typen energieverbruikers toont aan 
dat zij afgelopen jaren met een spotprijscontract 
consistent bespaard zouden hebben. Op basis 
van typische profielen waarbij de eindgebruiker 
zijn verbruikspatroon niet wijzigt, kon 10-30% 
bespaard worden.

Hoe verdienen wij dan?

Wij hoeven namelijk niet te verdienen op uw 
energieverbruik en willen juist dat u minder gaat 
verbruiken. Wij rekenen €6,49 per aansluiting per 
maand. Dat bedrag gebruiken wij om de btw te 
betalen, het platform te verbeteren, personeel te 
betalen, wat leuke marketingacties te doen en 
verkopers te belonen. 
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SLIM EN COMFORTABEL WONEN ZONDER GAS

ZonderGas Inspiratie en Advies centrum 
De Amer 8 | 8253 RC Dronten
info@zondergas.nu | www.zondergas.nu | 0 321 74 59 20
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http://www.zondergas.nu/

