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Comfortabel
gasloos wonen
en werken!

Infraroodpanelen
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Haal het zonnetje in huis
met infrarood verwarming

Als hoofdverwarming of bijverwarming

Gezond door meer zuurstofrijke lucht

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

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

• 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.

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

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

• Huisstofmijt, vocht en schimmels worden
bestreden.
• Nagenoeg geen temperatuurverschil tussen
plafonds, wanden en vloeren, wat resulteert in
een behaaglijk warmte.

Duurzaam

Voordelig

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

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

• 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.
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• 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

Natuurlijk verwarmen met infraroodverwarming

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

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.

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.

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

3 x meer efficiënte verwarming

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 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.

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.
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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
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 RALkleuren als LAVA® BASIC-DM RAL.

Voordelen

Keuzehulp

•

Geschikt voor montage aan het plafond en aan
de wand

•

Montage aan het plafond dankzij de lichte
constructie

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:

•

•

Groot stralingseffect met maximale uitstraling
naar voren dankzij optimaal geïsoleerde
achterzijde
Onderhoudsvrij en zonder magneetveld
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• 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
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Lava basic premium
infraroodpanelen
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.

Voordelen

Keuzehulp

• Geschikt voor montage aan het plafond en aan
de wand

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:

• Montage aan het plafond dankzij de lichte
constructie
• Groot stralingseffect met maximale uitstraling
naar voren dankzij optimaal geïsoleerde
achterzijde
• Onderhoudsvrij en zonder magneetveld

Catalogus 2022

• 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
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Premium infraroodpanelen
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.

Voordelen

Keuzehulp

• Extra dunne constructie (apparaatdiepte 13
mm)

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:

• Zeer geringe montagediepte
• Infinity-design zonder rand

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

• Uitstekende beveiliging tegen breuk en
oververhitting

• 50-70 W/m2: Goed geïsoleerd

• Geen service, geen onderhoud nodig - dit
bespaart geld

• 100-120 W/m2: Slecht geïsoleerd

• 75-95 W/m2: Middelmatig geïsoleerd

• Geen magneetveld
• Allergievriendelijk
• Kwaliteit "Made in Austra"
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Premium infraroodpanelen

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 warmtestraling naar voren. Dankzij de randloze constructie en de geringe diepte past deze infraroodverwarming
perfect in elk interieur.

Voordelen

Keuzehulp

• Geschikt voor montage aan het plafond en aan
de wand

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:

• Maximale stralingshoek naar voren dankzij
bolle constructie

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

• Hoog stralingseffect

• 50-70 W/m2: Goed geïsoleerd

• Frameloos Infinity-design

• 75-95 W/m2: Middelmatig geïsoleerd

• Geen service, geen onderhoud nodig

• 100-120 W/m2: Slecht geïsoleerd

• Geen magneetveld
• Eenvoudige montage
• Kwaliteit "Made in Austria"
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LAVA Bath 2.0 Pure
handdoekhouder

LAVA Bath

Kenmerken

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.

• Hoog stralingsrendement

Keuzehulp

• Geen onderhoud - bespaart geld

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:

• 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 magneetveld
• Kwaliteit "Made in Austria"

• 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
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LAVA Desk - bureauverwarming

LAVA Desk

Kenmerken

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.

• Montage onder tafel of bureau en aan de wand

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.

• 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

Producteigenschappen

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

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

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

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

• Zeer goede hittegolfverdeling in de hele ruimte

• Hoog aandeel stralingswarmte

• Snelle reactietijd, korte opwarmfase, dus zeer
energiezuinig

• Eenvoudige configuratie

• Goed te combineren met PV-systemen en eigen
stroomopwekking
ZG Candor Infraroodpanelen Basic Spot - Wit

• Comfortabele bediening via kamerthermostaat en
KNX / Smart Home
• IP waarde: IP44.
• Vervaardigd in Duitsland.

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

Producteigenschappen

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

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

• 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

• 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

Eigenschappen

• Gehard glas voorkant en aluminium back frame.

• Glas is een uitstekende stralingsbron

• Aansluitspanning: 230Vac. IP waarde: IP44.

• Infinity-design zonder rand

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

• Horizontale en verticale wandmontage mogelijk
• Warmteopslag tot 1 uur

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

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

• Voorzien van isolatie: ja, minimaal.

• Deze panelen kunnen zowel horizontaal als
verticaal geïnstalleerd worden.

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

• Leverbaar in de kleur wit, zwart of spiegel.

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

• 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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Slimme badkamerspiegel
met LED

1 klik: Het licht gaat aan

2 klikken: Open smart interface

Lang indrukken: Ontwaseming

Kenmerken
Een badkamerspiegel met extra functies, zoals het
weergeven van weersvoorspelling, datum en tijd,
temperatuur en luchtvochtigheid, ledverlichting,
ontwaseming en verwarming.
• 2 jaar fabrieksgarantie
• IP waarde: IP54
• Smartphone: iOS en Android
• Cable lengte: 1,6m, geaard.
• Achterkant: Aluminium

Smart mirror LED / Slimme badkamerspiegel
Artikelnummer
Type

Omschrijving

Afmetingen

ZG9300359

200W

Smart Mirror 200W

60 x 60 x 4,4 cm

ZG9300360B

350W

Smart Mirror 350W

100 x 60 x 4,4 cm
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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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Veel gestelde vragen

Waarom van het gas af?

Wat wordt het jaarlijks verbruik?

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.

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.

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.

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

Waarom all electric en niet energieneutraal?

Is de warmte comfortabel?

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.

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.

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.

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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