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SELECTEREn vAn ELEkTRISCHE InFRAROODSTRALER

1. Bepaal de te verwarmen oppervlakte (alleen de gebruikte oppervlakte).

2.  Bepaal de warmtedichtheid (doorgaans bedraagt deze tussen de 150 en 300 W/m², in functie van de hoogte
van de ruimte en de temperatuur die er normaal gezien heerst).
Bij ruimtes die sterk blootgesteld zijn aan invloeden van buitenaf, kan deze waarde oplopen tot 400 of 
500 W/m² om een «schok»- of «barrière-effect» te creëren.

3. Met de gegevens hierboven kan het totale vermogen, het juiste model en het aantal benodigde toestellen 
bepaald worden.

4. De radianten zelf plaatst u best op een hoogte van 2,5 en 3,5 meter en bij voorkeur in een licht gebogen 
hoek, zodat ze van aan de achterzijde of zijdelings kunnen verwarmen.
 Voor zeer hoge ruimtes zoals kerken, fabrieken, cafés, enz., moeten de radianten zo gericht worden dat de 
stralen zijdeling of in de rug van de mensen komen (zie grafiek B en C).
De verticale installatie wordt gebruikt om een indruk te geven van onmiddellijke warmte en van korte duur, 
zoals voor vitrines, deuren, standen, commerciële straten, enz. (zie grafiek A, D en F).

5. Verdeel de radianten over de ruimte in functie van de oppervlakte en de bevestigingsplaatsen. Het is aan-
bevolen de oppervlakte die bestraald moet worden, elkaar met minstens 10% te laten overlappen om een 
continu comfort te krijgen.

Voorbeeld bestraalde oppervlakte
in horizontale positie Geschatte hoogte van de stralingselementen voor een bepaald vermogen in W/m²
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Op de bodem Loodlijn op wand

voorbeelden voor montage van stralingstoestellen: 
De installateur kan combinaties uitvoeren om de positie van de installatie te optimaliseren.

Gebruik van infraroodstralers als verwarmingselement:

Net zoals bij zonnestralen, bestaat ook infraroodstraling uit elektromagnetische golven die zich in een rechte 
lijn door de lucht bewegen, zonder de lucht zelf te verwarmen. Ze worden pas omgezet in warmte, wanneer 
ze in contact komen met de voorwerpen die zich binnen hun bereik bevinden. Om het vermogen te berekenen, 
dat nodig is om een bepaalde ruimte te verwarmen, baseert u zich dus best niet op de inhoud en het volume 
van de ruimte in kwestie, maar wel op haar oppervlakte en dan vooral op de oppervlakte van de zones die door 
werknemers gebruikt zullen worden (niet gebruikte zones hoeven niet verwarmd te worden).

De prijs van de installatie en de energiekosten zijn laag want ten opzichte van andere systemen moet de lucht-
massa niet worden verwarmd en de radiatoren moeten niet op voorhand worden aangezet, noch lege ruimtes 
opgewarmd.
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