


Frederick William Herschel was de 
ontdekker van het bestaan van 
langgolvige infraroodwarmte

Frederick William Herschel (Duits: 

Friedrich Wilhelm Herschel; 15 november 1738 

– 25 augustus 1822) was een in Duitsland geboren 

Britse astronoom, technische expert en componist. 

Geboren in Hannover Duitsland volgde hij zijn vader in 

de Militaire Band van Hannover, alvorens op de leeftijd 

van 19 jaar naar Groot-Brittannië te emigreren. Hij werd 

beroemd voor zijn ontdekking van de planeet Uranus en 

2 van zijn belangrijkste manen (Titania en Oberon). 

Hij ontdekte ook 2 manen van Saturnus en hij 

was de ontdekker van het bestaan van 

langgolvige infraroodwarmte.
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Wij bouwen verder op Herschel’s 

nalatenschap en verrichten baanbrekend 

werk met het gebruik van langgolvig infrarood om 

mensen en gebouwen op een efficiëntere, stijlvollere 

en comfortabelere manier dan de vele traditionele vormen te 

verwarmen. 

WIJ NOEMEN HET “ COMFORT HEATING”

Ons gamma langgolvige infraroodverwarmingen is het meest 

uitgebreide ter wereld. Onze heaters zijn van zeer hoge 

kwaliteit en geschikt voor nagenoeg elke toepassing. 

Door de combinatie met onze intelligente 

controlesystemen lopen wij voorop in 

deze verwarmingsrevolutie.
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U NAAR LANGGOLVIGE INFRAROODVERWARMING ZOU MOETEN OVERSCHAKELEN:

Langgolvige infraroodverwarming is 100 % natuurlijk voor onze lichamen en ons 

welzijn. Het menselijk lichaam is gemaakt om infraroodgolven op te nemen en af te geven. 

Langgolvige infraroodwarmte werkt op basis van het zachte ver-infrarood, dat de lucht 

doordringt en voorwerpen opwarmt. Indien U de warmte van de zon graag heeft, dan 

zal U houden van het gevoel van Uw nieuw verwarmingssysteem.

Langgolvige infraroodverwarming verwarmt niet de lucht, maar de omhulling van 

het gebouw. Ze werkt anders dan de traditionelere verwarmingssystemen, die de lucht 

verwarmen. De materialen van het gebouw kunnen de warmte langer vasthouden, 

waardoor een hoger thermisch comfort bereikt wordt. Uw eigendom zal dus niet enkel 

warmer en gezelliger aanvoelen, maar er zal ook minder stof en, voor allergie- en 

astmalijders, minder luchtvervuiling zijn.

Minder vocht en schimmel omdat langgolvige infraroodverwarming de wanden 

verwarmt en droog houdt. Vocht en schimmel kunnen Uw interieur dus niet aantasten 

en de gehele ruimte zal dezelfde temperatuur bereiken.

Een veel lager energieverbruik: de ervaring toont dat door een goed geïsoleerd gebouw uit 

te rusten met langgolvige infraroodverwarmings- en controlesystemen, aanzienlijke besparingen 

op het vlak van energieverbruik verwacht kunnen worden. Bijna 100 % van de electrische energie 

die langgolvige infraroodverwarming gebruikt, wordt in warmte omgezet. 

Onze langgolvige infraroodverwarmingssystemen bieden eigenaars een ongekende mate van controle over de 

temperatuur en het energieverbruik alsook een hoger thermisch comfort in hun eigendom. In vergelijking met andere gas-, olie- en electrische voorzieningen zorgt 

langgolvige infraroodverwarming voor een besparing tussen 30 – 60 % op het jaarlijks energieverbruik.

Herschel langgolvige infraroodverwarmingen vereisen geen onderhoud of service.  Onze heaters zijn elementen in vaste vorm i.t.t. op water gebaseerde- of 

met ventilatie uitgeruste systemen, die vaak service, inspectie en herstellingen met bijhorende kosten behoeven. De Herschel infraroodverwarmingen en 

controlesystemen zijn volgens de nationale veiligheidsnormen gecertificeerd.

Langgolvige infraroodverwarming is volledig vrij van koolstofemissies. Indien de electriciteit door wind- of zonne-energie opgewekt wordt, is langgolvige 

infraroodverwarming een van de enige systemen die als 100 % CO2-neutraal beschouwd kunnen worden.

In 1800 was Frederik W. Herschel 

filters aan het testen om hem te helpen plekken van 

de zon te observeren. Toen hij een rode filter gebruikte, stelde hij 

vast dat het licht veel  warmte produceerde. Dan splitste hij het zonlicht in 

verschillende kleuren op door een prisma te gebruiken om de temperatuur van elke 

kleur te meten.Hij plaatste een andere thermometer naast de laatste zichtbare kleur rood en 

zag dat deze een hogere temperatuur dan de andere thermometers in de zichtbare lichtbanden 

aangaf. Hij concludeerde dat  er een onzichtbare, warmte producerende golflengte onder (infra) de 

kleur rood moest zijn en noemde deze bijgevolg “infrarood”. Ver-infrarood is het langgolvige, donkere 

gedeelte van infraroodwarmte en produceert lagere en comfortabelere temperaturen dan midden- en 

nabij-infraroodverwarmingen. Langgolvig infrarood wordt het “vitale bereik” van warmte genoemd en 

wordt gebruikt in saunas en baby incubators omwille van zijn gezonde eigenschappen. Het is een 

aangename warmte vergelijkbaar met het gevoel van de zon op een lentedag.
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REGELING
Voor occasionele verwarming zoals 

bijverwarming op koude dagen, 
kunnen de panelen eenvoudig 

ingeplugd en aan/uit geschakeld 
worden. 

Om echter ten volle van de energie 
bespar ing van langgolvige 
infraroodverwarming te kunnen 
genieten, raden wij aan om de 
Herschel heaters in combinatie 
met thermostaten te gebruiken. *

* Wij integreren geen controlesystemen in 
de panelen omdat het verwarmingselement 

ontwikkeld is om vele jaren mee te gaan, 
terwijl electronische besturingen een veel 

kortere levensduur hebben en continu 
evolueren.

EFFICIËNTIE
Infraroodenergie

Slechts 25 W/M3 energie is vereist voor infraroodverwarming 
i.t.t. 45 W/M3 voor centrale verwarming, omdat infrarood de 

oppervlakken en niet de lucht opwarmt. Na verloop van tijd stralen 
deze oppervlakken warmte terug, hetgeen met lucht niet mogelijk is.

Zonering
Infrarood kan in zones ingedeeld worden, zodat enkel het gewenste gedeelte 
verwarmd wordt. Met centrale verwarming is zonering veel minder efficiënt, 
daar het systeem ook voor het verwarmen van slechts 1 ruimte steeds dient 
te draaien.

Temperatuur
Met langegolf infraroodverwarming kunnen mensen zich bij 

luchttemperaturen die 3-4 °C. lager liggen dan met centrale 
verwarming, toch comfortabeler voelen. Dit ligt aan de 

wanden, de vloer en het plafond van het gebouw, die 
ondanks lagere luchttemperaturen op een 

aangename manier stralingswarmte afgeven.

HERSCHEL GAAT OVER EFFICIËNTIE EN REGELING
Langgolvige infraroodverwarmingen zijn bijna 100 % energie-efficiënt en , indien op de 
juiste manier aangestuurd , kunnen zij het energieverbruik ten opzichte van traditionele 
vormen van verwarming met tot 60 % reduceren.

HOE IS DIT MOGELIJK?

-30%

Energieverbruik met tot 30 % 
verminderd in vergelijking met 
centrale verwarming op basis 
van gas.

-50%

Energieverbruik met tot 50 % 
verminderd in vergelijking met 
centrale verwarming op basis 
van olie. 

-60%

El

Energieverbruik met tot 60 % 
verminderd in vergelijking met 
electrische verwarming.  
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iQ IN HET HART VAN 
UW VERWARMINGSSYSTEEM

Al onze panelen zijn met een stekker uitgerust of de aansluiting kan, voor 
een discretere afwerking, door een electricien in de wand ingewerkt worden. 
Wij adviseren het aansturen d.m.v. thermostaten om de efficiëntie van 
Uw heaters, die standalone gebruikt kunnen worden, te maximaliseren. 
Echt efficiënte langgolvige infraroodverwarmingssystemen behoeven 

minimale looptijden en houden het thermisch comfort makkelijk 
op peil.

Ons nieuw Herschel iQ systeem is gebruiksvriendelijk 
en, door het leveren van een precieze en moderne 

aansturing van Uw verwarmingssysteem, 
geschikt voor elke omgeving.

GEMAKKELIJK OM TE INSTALLEREN 

Herschel IQ is de ideale combinatie van beheer en bediening van 
verwarmingssystemen voor huishoudelijk en commercieel gebruik. Dit 

controlesysteem is heel flexibel en gebruikt draadloze RF-technologie, 
waardoor het zowel voor nieuwe installaties als retrofits geschikt is.

Herschel IQ kan snel en eenvoudig geïnstalleerd en uitgebreid worden. Het  
systeem kan onmiddellijk na installatie geactiveerd worden (Plug & Play). 

Het is intuïtief en eenvoudig thuis, op kantoor en via PC of smartphone 
te gebruiken.

Innovatieve, bijkomende diensten en software updates zijn 
automatisch via het internet beschikbaar.

systems control
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Betaalbare warmte
De voordelen van infraroodverwarming tegen 

voordelige prijzen

Warme elegantie
De kwalitatiefste en stijlvolste langgolvige

infraroodverwarming

Genietbare outdoor warmte
De marktleider in energie-efficiënte 

terrasverwarmers zonder licht

INSPIRE

SELECT

ASPECT
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Mobiele heaters
Voor herstel na overstromingen, bouwwerven, 
zalen, tenten en milieubeheer van gebouwen

De design space heater
Voor verwarming van grote ruimtes waar

vormgeving belangrijk is

Commerciële verwarming
Voor grote indoor ruimtes

Waar het onmogelijk is om te verwarmen

Langgolvige infrarood heaters 
zijn ideaal om grote ruimtes te 
verwarmen en functioneren 
bijzonder goed waar zone- 
of plaatselijke verwarming 
vereist is. 

Onze nieuwe Thermodry 
heater is heel uniek en de 
enige mobiele langgolvige 
infraroodverwarming in de 
markt. 

O n z e  c o m m e rc i ë l e -  e n     
industriële modellen worden 
steeds vaker in een brede 
waaier van toepassingen 
ingezet.

Van winkels, restaurants en 
kantoren tot magazijnen, 
d e p o t s ,  f a b r i e k e n  e n 
openbare gebouwen zoals 
kerken, gemeenschapsruimtes 
en bibliotheken.

FAST

ADVANTAGE
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Warme elegantie
Stijlvol infraroodverwarmingspaneel van uitzonderlijke kwaliteit.

Made in Germany met de meest geavanceerde
verwarmingstechnologie in combinatie met een

brede waaier aan oppervlaktematerialen en
afwerkingen.

INSPIRE
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Wattage (W) Afmetingen (mm)

200 600 x 300

300 900 x 300

350 600 x 600

500 800 x 600

750 900 x 700

750 1700 x 400 *

900 1000 x 800

1200 1200 x 800

1200 1600 x 600 *

* lange versies zijn beschikbaar in het wit (750/1200 W) en als spiegel (1200 W)

Achterzijde paneel:
Oppervlaktetemperatuur:
Voltage:
Beschermingsklasse:
Certificaties:
Garantie:

Gepoedercoat plaatstaal 
Ong. 85oC - 95oC
230 Volt, 50 Hz
IP 54
CE, TUV, TUV-GS
10 Jaar

De Inspire  panelen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn 
uitgerust met high-tech infraroodelementen, die ontwikkeld zijn om tientallen 
jaren mee te gaan. Dit uit zich in een garantietermijn van 10 jaar. 
Deze stijlvolle en elegante heaters zijn beschikbaar in een ruim assortiment aan 
keuzemogelijkheden: van discrete witte panelen tot spiegels, glas- en beeldpanelen. 
Wij kunnen zelfs Uw eigen kunstwerk of foto printen.
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INSPIRE

INSPIRE Structured Glass

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE Glass Picture
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Betaalbare warmte
Ons prijsvoordelig gamma langgolvige 

infraroodverwarmingspanelen, geproduceerd
 volgens de strengste normen en beschikbaar 

in 3 uitvoeringen.
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De Select reeks biedt een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding, ideaal voor 
toepassingen die een lagere kostprijs maar alle voordelen van langgolvige 
infraroodverwarming vereisen.

Achterzijde paneel:
Oppervlaktetemperatuur:
Voltage:
Beschermingsklasse:
Certificaties:
Garantie:

Aluminiumplaat 
Ong. 85oC - 95oC
230 Volt, 50 Hz
IP 44
CE, TUV, TUV-GS
5 Jaar
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SELECT White SELECT CeilingSELECT Glass
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Genietbare warmte buiten
Keramische heaters zonder lichtafgifte voor een ruime 

buitentoepassing. Keramische infraroodelementen
in een roestvrijstalen behuizing met

reflector en beschermrooster. 

ASPECT
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Wattage (W) Afmetingen (mm)

IR
2

0.80 (2x0.40) 509 x 100

1.00 (2x0.50) 509 x 100

1.30 (2x0.65) 509 x 100

IR
3

1.20 (3x0.40) 760 x 100

1.50 (3x0.50) 760 x 100

1.95 (3x0.65) 760 x 100

IR
3

6
0

1.20 (3x0.40) 1000 x 800

1.50 (3x0.50) 1200 x 800

1.95 (3x0.65) 1600 x 600

De Herschel Aspect outdoor heaters gebruiken langgolvig infrarood om 
mensen op een zachte manier te verwarmen. Deze heaters zijn ideaal voor 
locaties waar een meer blijvende warmte vereist is zoals outdoor eetplaatsen, 
onder parasols en patios. Zij geven geen licht of geluid en de aangename 
warmte is vergelijkbaar met die van een winterzon. Met de Herschel Aspect 
kunnen mensen lekker warm buiten blijven zonder enige storende vorm van  
overhitting  of verblinding. 
Door de inbouw van de allernieuwste, hoogwaardige infraroodelementen van 
Ceramicx komen alle Aspect heaters met een garantie van 5 jaar en vereisen zij 
geen onderhoud, want  ze zijn ontwikkeld en gebouwd om jarenlang mee te 
gaan.

Achterzijde paneel:

Reflectoren:
Voltage:
Beschermingsklasse:
Certificaties:
Garantie:

Roestvrij staal of zwarte poedercoating 
(enkel IR2 & IR3)
Gealuminiseerd staal
230 Volt, 50 Hz
IP X4
CE, UL
5 Jaar
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ASPECT ASPECT ASPECT
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Commerciële verwarming voor grote indoor ruimtes
Keramische heaters zonder lichtafgifte voor indoor ruimtes. 

Keramische infraroodelementen in een roestvrijstalen 
behuizing met reflector,  IR360 met

beschermrooster.

ADVANTAGE
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Wattage (kW) Afmetingen (mm)

IR
2

0.80 (2x0.40) 509 x 100

1.00 (2x0.50) 509 x 100

1.30 (2x0.65) 509 x 100

IR
3

1.20 (3x0.40) 760 x 100

1.50 (3x0.50) 760 x 100

1.95 (3x0.65) 760 x 100

2.60 (4x0.65) 750 x 400

IR
3

6
0

1.20 (3x0.40) 1000 x 800

1.50 (3x0.50) 1200 x 800

1.95 (3x0.65) 1600 x 600

14.00 (7x2.00) 500 x 500
De Herschel Advantage space heaters bieden een oplossing met langgolvige 
infraroodverwarming voor een heel ruim toepassingsgebied. Ze zijn vooral 
effectief waar grote ruimtes in zones ingedeeld kunnen worden zodat de 
warmte gelocaliseerd  en  waar en wanneer nodig  afgegeven wordt. 
In combinatie met het Herschel IQ controlesysteem kunnen in vergelijking met 
traditionele verwarming aanzienlijke besparingen op de verwarmingsuitgaven 
gerealiseerd worden.

Achterzijde paneel:

Reflectoren:
Voltage:
Beschermingsklasse:
Certificaties:
Garantie:

Roestvrij staal of zwarte poedercoating 
(enkel IR2 & IR3)
Gealuminiseerd staal
230 Volt, 50 Hz
IP X4
CE, UL
5 Jaar
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FAST
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De design space heater
Keramische infraroodelementen in een gepoederlakte

roestvrijstalen behuizing met speciale vormgeving. 
De Pulsar is een aan het plafond te monteren
infraroodverwarmingsunit, die voor ruimtes 

met hoge plafonds of continu gebruik 
ontwikkeld is.
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Wattages (kW) Afmetingen (mm)

2.40 Ø 800

3.60 Ø 800

De Pulsar is en aan het plafond te monteren infrarood-
verwarmingsunit, die voor ruimtes met hoge plafonds of 
continu gebruik ontwikkeld is. Dit maakt de Pulsar ideaal 
voor opslag- en commerciële ruimtes, winkels, showrooms, 
sportfaciliteiten en openbare hallen.

Door de combinatie met moderne, programmeerbare 
besturingssystemen hebben wij voor klanten in vergelijking 
met hun bestaande ver warming effect ief  tot  60 % 
energiebesparingen kunnen realiseren.

Elke Pulsar unit produceert efficiënte en comfortabele 
warmteniveaus met een zeer lage wattage. Dit komt door de 
perfecte stralingseigenschappen van het Pulsar design en de 
lage wattage van de keramische infraroodelementen voor het 
bereiken van een unitoppervlaktetemperatuur tot 200° C. 
3600 W infrarood in de Pulsar is voldoende om een vloerop-
pervlakte van 20 m2 met een hoogte van 3 m te verwarmen.
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Mobiele infrarood ruimteverwarming
De Thermodry is ontwikkeld voor toepassingen zoals

 herstel na overstromingen, milieubeheer van
gebouwen en  bouwafwerkingsprocessen die 

een constante, niet-verschroeiende 
stralingswarmte vereisen.

 m
a
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e

n

Wattage (kW ) Afmetingen (mm)

2.60 (4x0.65) 1200 x 505 x 595

De Thermodry is ontwikkeld voor toepassingen zoals herstel 
na overstromingen, milieubeheer van gebouwen en 
bouwafwerkingsprocessen. Deze heater is ook ideaal voor 
halfopen-lucht accommodaties zoals tenten, waar een 
constante warmte voor publieke evenementen zonder de 
nadelen van gasblazers i.e. dampen, veiligheidsrisicos en 
kostimplicaties nodig is.

De Thermodry bestaat uit 4 hoogemissieve keramische 
infraroodelementen in een richtbare reflecterende unit binnen 
een roestvrijstalen chassis met trolley en handgreep voor een 
gemakkelijke  manoeuvrering. De infraroodwarmte wordt 
van het keramisch oppervlak van de infraroodelementen 
afgegeven en verwarmt de voorwerpen die het raakt, zonder 
de lucht op te warmen. De gehele energie-input wordt in 
warmte omgezet en de maximale werkingstemperatuur wordt 
in 6-7 minuten bereikt. Wanneer het langgolvige infrarood 
door het gebouw geabsorbeerd is, wordt vocht naar de 
oppervlakte getrokken en in de lucht vrijgegeven. De 
combinatie van Thermodry met een ontvochtiger resulteert 
in een van de snelste en effectiefste middelen om vocht in 
een gebouw te elimineren.
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Centrale bedieningsunit
De Herschel iQ centrale bedieningsunit is het 
hart van Uw gebruiksvriendelijk domoticasys-
teem. Hier komt alles samen: de Herschel iQ 
centrale bedieneenheid communiceert met 
alle technische toestellen en radiatoren, die 
via een beveiligd draadloos protocol met het systeem verbonden zijn. U stuurt een signaal 
via de Herschel iQ afstandsbediening, de aan de wand gemonteerde Herschel iQ transmitter, 
een smartphone of het internet en de centrale unit stuurt dit naar de juiste toestellen en 
radiatoren door.

Kamerthermostaat
De Herschel iQ kamerthermostaat handhaaft 
Uw ideale kamertemperatuur en is uiterst 
economisch. Het Frauenhofer instituut heeft 
bevestigd dat energiebesparingen tot 40 % 
door het intelligent gebruik van de Herschel 
iQ apparatuur mogelijk zijn. Het installeren van de kamerthermostaat is kinderspel: installeren, 
instellen, gebruiken en klaar!

Afstandsbediening
Het gebruik van de Herschel iQ afstands-
bediening maakt de automatisering van 
electrische apparaten en radiatoren in Uw 
woning of kantoor zonder tijdrovende 
installatie mogelijk. U dient enkel de 
batterijen in het handige toestel te steken en de bediening start automatisch bij initialisatie. 
Het toestel zoekt vanzelf de Herschel iQ centrale bedieneenheid.

systems control

Herschel iQ besturingen helpen U om Uw woning of kantoor 
op een slimme manier te bedienen. U kan een aantal Herschel 
iQ toestellen samen gebruiken en combineren als een 
intelligent controlesysteem op maat. 

•	 Energiebeheer
•	 Verlichting
•	 Veiligheid & comfort

Herschel iQ controlsystemen – voordelen

•	 Comfortabele verwarming
•	 Slimme netwerktoestellen
•	 Heel gemakkelijk te installeren en uit te breiden
•	 Energie- en kostenbesparingen
•	 Gebruiksvriendelijk, zelfs op afstand indien U niet 

thuis of op kantoor bent
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V O O R  E L K E  T O E P A S S I N G

Herschel Energy heeft een ongeëvenaarde referentielijst van 
een breed scala aan langgolvige infraroodtoepassingen:

Huishoudelijk

Commercieel 
en industrieel

Outdoor

Plus: baanbrekende producten voor herstel na overstromingen, 
milieubeheer van gebouwen en bouwafwerkingsprocessen.

Huishoudelijk
•	 Van de verwarming van een enkele kamer tot een volledig geïntegreerd en beheerd 

verwarmingssysteem in Uw hele huis;
•	 Kies en combineer uit ons uitgebreid gamma : van standaard witte panelen tot glas-, 

spiegel- of beeldpanelen op maat;
•	 Hetzij voor nieuwbouw- of renovatieprojecten, langgolvige infraroodverwarming is 

niet alleen de meest esthetische oplossing maar ook een van de systemen met de 
hoogste energie-efficiëntie en de laagste onderhoudsbehoefte in de markt;

•	 Om het even welk type eigendom, van een appartement tot een verbouwde schuur, en 
om het even welk budget, in het Herschel gamma vindt U steeds een type verwarming 
waarvan U spijt zal hebben dat U ze niet eerder aangeschaft heeft.   

Outdoor
•	 De Herschel Aspect reeks biedt een ideale oplossing om mensen buitenshuis gedurende 

langere periodes te verwarmen;
•	 Zonder licht, met een laag energieverbruik en aangename warmte vormen deze heaters een 

perfecte invulling voor plaatsen waar mensen op een comfortabele manier warmte willen 
ervaren zonder de hoge inefficiëntie en C02-uitstoot van gas heaters of verblinding van 
kort- en middengolvige kwarts- en halogeenverwarmers;

•	 De solid state keramische infraroodelementen zijn ontwikkeld om vele jaren mee te 
gaan, dus geen vervanging van lampen of gasflessen. Zorgeloze buitenwarmte 
wanneer U ze nodig heeft;

•	 Perfect voor overdekte patios, eetplaatsen, pubs, cafés, restaurants en zelfs golfclubs.

Commercieel en industrieel
•	 Ons assortiment space heaters is een echte revolutie van de manier waarop zaken 

mensen indoor kunnen verwarmen;
•	 Herschel langgolvige infraroodverwarmingen zijn aan een snelle opmars bezig als nieuwe 

manier van verwarmen in magazijnen, depots, kantoren, openbare hallen, kerken, 
bibliotheken, winkels, restaurants, scholen, sporthallen, rusthuizen en zelfs hot yoga 
studios;

•	 Met voordelen gaande van een snelle en gemakkelijke installatie tot bijna geen onderhoud 
en een lager verbruiksniveau, mag het niet verwonderlijk zijn dat steeds meer bedrijven, 
facilitaire managers en verhuurders voor Herschel kiezen.
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