InfraroodWarmteNu
Voor al uw infrarood warmte panelen en zonnepaneel installaties .
Klaar met gas gebruik en op zoek naar een milieuvriendelijke manier van verwarmen; daar ligt de oorsprong van
InfraroodWarmteNu. In combinatie met zonnepanelen zeer milieuvriendelijk; geen gas meer nodig uit Groningen of
Rusland. Dit is de visie van InfraroodWarmteNu: Gewoon de zon gebruiken ! In deze folder vindt u wat basis informatie;
door middel van persoonlijk advies helpen wij u graag bij het maken van een keus naar een milieu vriendelijke oplossing.

Infrarood Warmte: hoe werkt het ?

Traditionele verwarmingssystemen verwarmen voornamelijk de
lucht in kamers en vervolgens de objecten en de muren.
Temperaturen in deze verwarmde ruimtes zijn beduidend lager
in de buurt van de vloer t.o.v. het plafond. Het temperatuur
verschil tussen de vloer en het plafond kan oplopen tot 7 °C.
De reden is dat warme lucht door convectie stromingen stijgt,
waardoor er warmte verlies is in deze ruimtes.

Infraroodpanelen stralen een gelijkmatige comfortabele warmte
uit op zowel de hoogte van de vloer als plafond. De muren van
de kamer worden opgewarmd, gedroogd waardoor er geen
schimmel kan ontstaan. Bij het gebruik van infrarood panelen
zijn de temperatuurverschillen tussen de vloer en het plafond
slechts maximum 2°C en dit draagt bij tot een algehele toename
van de efficiëntie voor ruimteverwarming en verlaging van de
verbruikskosten. Natuurlijk speelt ook goede isolatie en
ventilatie hierbij een belangrijke rol.

Een zonnepaneel: hoe werkt dat ?
Een zonnepaneel of “fotovoltaïsch” paneel, kortweg PVpaneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.
Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een
paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt
opgevangen is een vorm van duurzame energie, met als
voordeel minder belasting van het milieu ten opzichte van
energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen
worden ook toegepast voor energieopwekking in de
ruimtevaart. .
Let op ! Een zonnepaneel moet niet worden verward met
een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd,
namelijk opwarming van een stromend medium, meestal
water.
Graag komen we bij u langs voor advies en een passende
oplossing voor uw situatie; er is vaak meer mogelijk dan u
denkt. Lees meer elders in deze folder over de
mogelijkheden van zonnepanelen ook voor u.
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Infrarood panelen: in vele soorten
en maten; voor plafond of wandmontage, spiegels of eigen foto's.

Infrarood warmte panelen in vele soorten en maten

Infrarood Warmte panelen kunnen zowel aan de wand als ook aan het plafond gemonteerd worden.
Een thermostaat in elke ruimte waardoor u niet onnodig stookt maar ook alleen 1 ruimte op temperatuur kunt
brengen. Geen moeilijke aansluit werkzaamheden met CV waterleidingen.

Programmeerbare inbouw thermostaat voor vaste montage.
Of eenvoudig zelf installeren door middel van een plug-in
ontvanger met programmeerbare draadloze thermostaat .

Sensoren bieden extra veiligheid en door
middel van de stekker kan het paneel
eenvoudig worden aangesloten. Uiteraard
is permanente montage ook mogelijk.

Nu ook een rond infrarood warmte paneel
verkrijgbaar
met
hoge
oppervlakte
temperatuur waardoor dit paneel uitermate
geschikt is voor plafond montage.
Met ruwe korrel
structuur

Infrarood warmte panelen
in spiegelvorm:
ideaal voor een
aangename temperatuur
in uw badkamer.
In vierkant, rechthoekig
of ronde uitvoering
beschikbaar.
Uw eigen foto als infrarood warmte paneel

Een mooie combinatie met infrarood warmte panelen; zonnepanelen

Solaredge omvormers: het hart van uw zonnepanelen installatie.

Bij de zonnepanelen sets maken wij gebruik van Solaredge omvormers en optimizers. Waarom ?
Met de Solaredge omvormers en optimizers maakt u ook bij schaduwval op enkele panelen toch optimaal
gebruik van de andere panelen en heeft u ook daadwerkelijk inzicht in de opbrengst per paneel. Met Solaredge
store is het ook mogelijk om het opgewekte vermogen op te slaan in combinatie met bijvoorbeeld de Tesla
Powerwall Home Batteries of LG Chem. Dit vermogen kan vervolgens ‘s avonds of ‘s nachts weer gebruikt
worden. Nu nog niet nodig gezien de mogelijkheden van teruglevering aan het energienet maar als regelgeving in
2020 /2023 op dat gebied wijzigt, zijn de huidige Solaredge omvormers daar op voorbereid.
Schaduw effect met een traditionele omvormer

Schaduw effect met een Solaredge
omvormer met optimizers

Zonnepanelen
lelijk ?

Inzicht in de energie opbrengst per paneel;
dus ook als een paneel minder goed presteert !

Door de toepassing van optimizers kan veel meer dakoppervlak
benut worden en dus meer eigen energie opgewekt worden.
En blauwe panelen in zicht ? Waarom ? Nette zwarte panelen zijn
echt niet of nauwelijks duurder meer dus waarom niet gelijk een
mooie uitstraling.

Dat hoeft niet.
De afvalgassen uit
een kolencentrale;
die zijn pas lelijk !!
Hoe ziet uw
“klimaatakkoord”
er uit ?

Zonnepanelen in diverse soorten, maten en kleuren; wat is voor u de beste keuze en
waar moet u op letten. Graag helpen we u daarbij en werken naar een passende
oplossing. Op de dakpannen, een vlak garage dak, een schuurdak of een
combinatie: er is meer mogelijk dan u wellicht nu denkt.
In combinatie met de Solaredge omvormers en optimizers is er voor elke omgeving
wel een mogelijkheid te vinden om uw elektriciteits-rekening om laag te brengen.
Via de Solaredge app op uw
smartphone overal inzicht in de
opbrengst van uw installatie.

Zonnepanelen en BTW ?
U kunt de BTW terug
ontvangen !!
Scheelt u bijna 21% : minus een
kleine correctie in verband
eigen gebruik van 20 euro per
1000WP geïnstalleerd
vermogen van de installatie

Sinds kort leveren wij ook de Smartroof zonnepan: wel zonne-energie maar
geen zonnepanelen: De zonnepan is nu beschikbaar !! Vraag er naar !

Bezoek onze showroom om al dit moois te bewonderen en om u
te laten adviseren voor een passende oplossing voor uw situatie.
De showroom is voorlopig uitsluitend op afspraak geopend dus
bel daarom met 0640018677 of mail info@infraroodwarmte.nu.
We ontvangen u graag !

InfraroodWarmteNu is Gecertificeerd SolarEdge installateur

