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EnergoInfra is een all-round, aanvullende of algemene verwarming voor serres, balkons, terrassen en is ook effectief als een 

plaatselijke (spot-verwarming) verwarming in werkplaatsen, magazijnen enz. 

 

EnergoInfra is IP44 goedgekeurd voor gebruik in natte en droge ruimtes en voor toepassingen buiten. Daarom mag het ook 

in badkamers en bijkeukens gebruikt worden. Plafond of aan de muur montage. Infrarood verwarming is zowel kostenbespa-

rend en heeft een snelle opwarmtijd.  

EnergoInfra is gemaakt van corrosiebestendig materiaal, welke een lange levensduur garandeert. De behuizing, verwar-

mingselement, beugels en beschermkappen zijn gemaakt van niet-gecoate roestvrij staal. De reflector is gemaakt van hoog-

glans gepolijst aluminium.  

EnergoInfra kan zowel aan het plafond of aan de muur gemonteerd worden. De meegeleverde bevestigingsbeugels zijn ver-

stelbaar en kunnen in verschillende vaste posities worden gedraaid. De verwarming kan ook worden opgehangen aan kabels, 

kettingen etc. 

 

Artikel code: Type: Vermogen: 

Afmeting in cm:  

( L x B x H ) 

        

321-0500 EIR 500 500 Watt 70 x 7,5 x 4 

321-1000 EIR 1000 1000 Watt 117 x 7,5 x 4 

321-1500 EIR 1500 1500 Watt 168 x 7,5 x 4 
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terrasverwarming 



 

EnergoInfra industrie biedt een energie zuinige verwarming voor de meeste toepassingen en werkomgevingen met plafond-

hoogtes van ongeveer 6 tot 40m. Warmte accumulatie in vloeren, muren en andere oppervlakken betekent dat de luchttem-

peratuur kan worden verlaagd waardoor 25-50 % energiebesparing behaald kan worden, met behoud van hetzelfde warmte 

comfort. EnergoInfra industrie, met zijn hoge temperatuur, is ook geschikt voor buitengebruik, dwz laadkades enz. Het spat-

waterdichte ontwerp is IP44 goedgekeurd voor natte en droge ruimtes en buiten installaties. 

 

Zoals de zon de aarde verwarmt, straalt EnergoInfra Industrie hoge temperatuur uit naar vloeren, muren en andere opper-

vlakken. Wat resulteert in het feit dat u de luchttemperatuur in de ruimte/kamer kunt verlagen met behoud van hetzelfde 

warmte comfort. Energiebesparing van 25-50 % is te realiseren ten opzichte van hete lucht verwarming. Bekijk meer infor-

matie hierover bij vloerverwarming. De hoge bedrijfstemperatuur maakt de EnergoInfra Industrie bijzonder geschikt als alge-

hele opwarming toegepast bij hoge plafonds van ca. 4 tot 40m. 

 

Bij gebruik voor plaatselijke (on the spot) verwarming in een tochtige werkomgeving kan de verwarming vanaf 3 meter bo-

ven de vloer worden gemonteerd. Het is ook geschikt voor gebruik buitenshuis, dwz laadkades, tribunes etc. 

 

EnergoInfra Industrie is gemaakt van corrosiebestendige materialen die een lange levensduur garandeert. De behuizing en 

beugels zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, de verwarmingselementen van roestvrij staal. De reflector is gemaakt 

van hoogglans gepolijst aluminium. 

 

EnergoInfra Industrie is verkrijgbaar in drie modellen, EIR3000, EIR4500 en EIR6000, zie tabel.  

Artikel code: Type: Vermogen: 

Afmeting in cm:  

( L x B x H ) Kg 

         

322-3000 EIR 3000 3000 Watt 136 x 30 x 8 5,5 

322-4500 EIR 4500 4500 Watt 136 x 30 x 8 7,0 

322-6000 EIR 6000 6000 Watt 168 x 30 x 8 8,5 
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industriële infrarood verwarming 



 

EnergoStrip is geschikt voor plafondhoogtes van 2 tot 40 m, van kleine badkamers tot grote industriehallen. Het zorgt voor 

een comfortabele en aangename warmte inclusief warme vloeren. Het systeem is eenvoudig en goedkoop te installeren en 

onderhoudsvrij. Doordat het aan het plafond gemonteerd wordt, blijft waardevolle vloer- en wandruimte vrij. Energiebespa-

ring is mogelijk variërend van 25-50%.  

Stralingswarmte wordt opgeslagen in de vaste bouwelementen zoals vloeren en muren, met verdere verlaging van energie-

kosten door gebruik te maken van nachttarief. Geschikt als algemene complete verwarming, bijverwarming of plaatselijke 

verwarming in vrijwel elke ruimte. 

 

Leun tegen een muur op een koude ochtend zodra de zon op is en je zult verrast zijn van de warmte die je zult voelen ook al 

kan de temperatuur dan nog enkele graden onder nul zijn. Dat komt omdat de zonnestralen de atmosfeer opwarmt waar-

door de vaste objecten worden verwarmd. 

 

EnergoStrip werkt volgens hetzelfde principe. Dit zorgt voor een natuurlijke, comfortabele warmte zonder koude plekken of 

tocht, met een energiebesparing van 25-50 % in vergelijking met conventionele verwarming, dwz warme lucht.  

EnergoStrip kan worden gemonteerd aan plafondhoogtes van 2 tot 40 m en is geschikt voor een breed scala van toepassin-

gen, zoals kinderdagverblijven, huizen, scholen, kerken, serres, showrooms, magazijnen, fabrieken, tennis en sportstadia enz. 

EnergoStrip is IP44 goedgekeurd voor natte en droge ruimtes.  

Artikel code: Type: Vermogen: 

Afmeting in cm:  

( L x B x H ) Kg 

         

310-0660 EE 06 600 Watt 96 x 16 x 5 5,0 

310-0840 EE 08 800 Watt 65 x 29 x 5 6,0 

310-1010 EE 10 1000 Watt 168 x 16 x 5 8,0 

310-1260 EE 12 1200 Watt 96 x 29 x 5 8,5 

310-1680 EE 16 1600 Watt 136 x 29 x 5 11,5 

310-2010 EE 20 2000 Watt 168 x 29 x 5 14.0 

310-2480 EE 24 2400 Watt 136 x 43 x 5 16,5 

310-3010 EE 36 3600 Watt 168 x 43 x 5 20,0 

 

kantoor en werkplaats verwarming 
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EnergoCassette kan worden gebruikt voor toepassing in verlaagde systeemplafonds (T-bar) of het kan rechtstreeks aan het 

plafond worden bevestigd met de bijgeleverde beugels. De Cassette is geschikt voor plafondhoogtes tot circa 4 m hoog. De 

lage oppervlaktetemperatuur, niet hoger dan 100 ° C, geeft een zachte en comfortabele warmte. 

Omdat het onder de 100 ° C blijft voldoen deze cassettes ook aan de modernste brandveiligheid eisen. 

EnergoCassette is goedgekeurd (IP55) voor gebruik in zowel droge, natte en brandgevaarlijke zones en gebieden zoals de 

landbouw en pulpindustrie. Installatie is geschikt voor een breed scala: van scholen tot stallen.   

 

EnergoCassette plafond verwarming is de meest natuurlijke en comfortabele manier om uw pand te verwarmen. EnergoCas-

sette straalt, net zoals de zon de aarde verwarmt, zachte temperatuurwarmte naar vloeren, muren en andere objecten in de 

kamer. Met als resultaat dat u de luchttemperatuur kunt verlagen en toch dezelfde  

comfortabele warmte behoudt terwijl een energiebesparing van 15-30 % bereikt kan worden.  

 

Doordat de Cassette aan het plafond gemonteerd wordt, blijft waardevolle wand- en vloeroppervlakte vrij. Het stijlvolle en 

elegante ontwerp past daarom bij projecten zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, woningen enz.  

Het ontwerp is IP55 goedgekeurd en kan daardoor onder andere gebruikt worden in doucheruimtes en  

de landbouw- en pulpindustrie.  

 

EnergoCassette is gemaakt van gegalvaniseerd staal en wordt standaard geleverd in witte poeder coating afwerking 

(RAL9016). Het is verkrijgbaar in twee maten op 230 V, zie tabel.  

 

kantoor / systeemplafond verwarming 
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Artikel code: Type: Vermogen: 

Afmeting in cm: ( L x B x 

H ) Kg 

         

330-0300 ENC 300 300 Watt 59,3 x 59,3 x 4,5 5,5 

330-0600 ENC 600 600 Watt 119,3 x 59,3 x 4,5 10,0 



 

EnergoLine kan worden gemonteerd onder banken in kerken, wachtkamers, hallen, sporthallen tribunes enz. Bij plafond-

montage heeft deze verwarming een bereik tot 3 meter. De elegante slanke kachel zorgt voor een comfortabele en zachte 

warmte terwijl ze onopvallend en esthetisch opgaan in de omgeving. Energoline is IP44 spatwaterdicht goedgekeurd voor 

natte en droge ruimtes. 

EnergoLine is een slanke, 3 1/2 cm dik, lage temperatuur verwarmingspaneel, dat voornamelijk stralingswarmte afgeeft. Het 

is speciaal ontwikkeld als bankverwarming, maar kan ook worden gemonteerd als plafond verwarming. 

Als bankverwarming kan deze worden gemonteerd onder banken in kerken, wachtkamers, hallen, sport/vrije tijd hallen etc. 

Het verwarmt zowel het bankje als de vloer. Dit is een bijzonder goede methode om specifieke plaatsen te verwarmen in 

grote ruimtes waar de lucht niet verwarmd hoeft te worden. 

De bankverwarming heeft een snelle opwarmtijd met comfortabele warmte direct op de gewenste plaats, met een goede 

economisch- en een laag energieverbruik als gevolg. 

Als plafondverwarming is die vooral geschikt voor kleinere ruimtes met plafondhoogtes tot 3 meter. Het kan zowel aan het 

plafond of aan de muur gemonteerd worden. Effectief warmteverlies en tocht worden hiermee tenietgedaan. De verwar-

ming zorgt voor een hoog warmte comfort en een energiebesparing van 15-25 % in vergelijking met conventionele verwar-

mingssystemen. 

Het dunne en elegante ontwerp gaat onopvallend op in de omgeving en bij plafondmontage houdt het kostbare wand- en 

vloeroppervlak vrij. Verder is het veilig tegen contact en schade bij toepassing in openbare plaatsen. 

EnergoLine is gemaakt van gegalvaniseerd staal en wordt standaard geleverd in wit poedergecoate afwerking. Het is verkrijg-

baar in twee maten en uitgangen bij 230 V, zie tabel. 
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Artikel code: Type: Vermogen: Afmeting in cm: ( L x B x H ) Kg 

         

331-200 EL 200 150 Watt 100 x 21 x 3,5 3,0 

331-300 EL 300 220 Watt 148 x 21 x 3,5 4,5 


