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Wat is nano-infrarood verwarming?
Natuurlijke infrarood verwarming gebruikt hetzelfde prin-

cipe als de zon. In plaats van het verwarmen van de lucht 

die ons omringt – zoals conventionele verwarmingssyste-

men dat doen – straalt infrarood verwarming door de lucht 

heen, direct op mensen, dieren, muren en voorwerpen 

en wordt zo ervaren als warmte. Dit zorgt ervoor dat de 

energie efficiënter wordt gebruikt. Het creëert een unieke 

en aangename warmte, net als de zon op je gezicht op 

een koude winterdag.

 

Nano-infrarood verwarming geeft een straling af van 

10.000 nanometer, terwijl conventionele infrarood tussen 

5000 - 7000 nanometer afgeeft. 10.000 nm valt in het zo-

genaamde ‘zwarte gebied’, dat ondermeer wil zeggen dat 

De zon is de natuurlijke warmtebron van 

onze aarde en daarom de basis van ver-

warmen. Skiërs bijvoorbeeld bevriezen niet, 

zelfs niet in extreem koude lucht. Ze wor-

den omringd door de infrarode stralen van 

de zon. We ervaren deze warmte direct op 

onze huid, omdat de stralen direct reflecte-

ren op de omgeving (sneeuw, stenen, aarde, 

etc.). Wanneer infraroodgolven een opper-

vlak raken, komt er warmte-energie vrij, 

ongeacht de omringende luchttemperatuur. 

Daarom zijn mensen op een wintersportva-

kantie in staat om te zonnen, ondanks de 

lage temperaturen. 

Wij bieden u de volgende voordelen:
•	 Verlaging van uw energierekening tot wel 70%.

•	 Lage installatiekosten, u hoeft geen leidingen aan te leggen

•	 Goedkoper, gezond en duurzaam alternatief voor uw 

 conventionele verwarmingssysteem

•	 Eenvoudige en flexibele toepassing in alle gebouwen

•	 Actieve schimmel- en vochtreductie

•	 Efficiënte verwarming zonder CO2 uitstoot

•	 Vermindering van luchtcirculatie en stofverplaatsing en  

 geen elektromagnetische smog

•	 Direct warmte afgifte bij inschakelen 

•	 Mogelijk om verwarming per ruimte te regelen,  

 draadloos of via WiFi 

 

 

 Kortom: Dé warmtebron van de toekomst 

De nano-infrarood verwarming van Ecoheat Holland 

brengt warmte over middels een ca. 0,5 mm dikke gecoate 

folie die een straling afgeeft van 10.000 nanometer. Dit 

garandeert een gelijkmatige warmtestraling, een lange 

levensduur en een onderhoudsvrije werking. Wetenschap-

pelijk is bewezen dat deze vorm van verwarmen efficiënt 

en energiebesparend is. Het energieverbruik van onze 

nano-infrarood verwarming is extreem laag. Een gemid-

delde gezinswoning van 100 m², wordt met ongeveer 1750 

Watt verwarmd. Ter vergelijk: een gemiddelde waterkoker 

verbruikt 1725 Watt.

 

Met ons verwarmingssysteem wordt de ruimte verwarmd 

door stralingswarmte, eerst worden alle vaste elementen 

/ objecten opgewarmd, denk aan muren, plafond en vloer. 

Nadat de ruimte de gewenste temperatuur heeft bereikt 

gaan de elementen de warmte weer afgeven aan ruimte 

en lucht. Dit heeft als voordeel dat er gelijkmatig warmte 

word afgegeven en er bijna geen temperatuurverschil 

optreedt (zie fig. 2). Dit resulteert in een behaaglijke, 

comfortabele warmte. Omdat er geen luchtcirculatie is, 

heeft u geen last van tocht, stofverplaatsing, condensatie 

en schimmel- en bacterievorming. 

conventionele verwarming
hoge investering nodig 

hoge stookkosten  

jaarlijkse onderhoudskosten 

langzame warmte afgifte 

temperatuurverschillen in dezelfde ruimte 

veroorzaakt verplaatsing van stofdeeltjes door luchtcirculatie 

overmatige luchtverwarming. de warmte blijft tegen plafond 

hangen, waardoor de lucht daar 2-4 graden Celsius warmer 

is dan op zithoogte. 

de installatie voor verwarmen is groter, door plaatsing van 

(combi-) ketel, leidingwerk en radiatoren - ruimterovend 

CO-2 emissie en vervuiling door verbranding van fossiele 

brandstoffen (gas). Ruimterovend 

 

ecoheat verwarming
lage investering nodig 

lage stookkosten 

geen onderhoudskosten! 

comfortabele warmte binnen enkele minuten 

geen temperatuurverschillen in dezelfde ruimte 

geen verplaatsing van stofdeeltjes 

objecten in de ruimte worden verwarmd. De omgevings-

temperatuur blijft 2-4 graden Celsius onder gevoels-tempe-

ratuur wat een aangename warmte geeft. 

installatie voor verwarmen is kleiner, geen (combi-) 

ketel nodig, alleen panelen - ruimtebesparend

CO-2 emissie vrij, uitsluitend elektra nodig, die gewonnen 

kan worden uit duurzame energiebronnen (bijv. zonnepane-

len). Laag energieverbruik door nano-infrarood technologie. 

 

vergelijk zelf:

(fig. 1)

(fig. 2)

De iDeale 
warmtebron

het geen licht geeft. Normale infrarood geeft oranje/rood 

licht. Bovendien is deze straling het meest gezond. Nano-

infrarood verwarming is geen elektrische verwarming! 

Alleen de aansturing is elektrisch en dat is vooral voordelig 

voor uw energieverbruik.

 

Bij conventionele ruimte verwarming fungeert de lucht 

als transportmiddel voor de warmte (zie fig.1), waar-

bij de lucht verwarmd wordt door fossiele brandstoffen 

(gas,olie,kolen,hout etc.) door middel van een (combi-)ketel 

via leidingen naar radiatoren. Deze vorm van opwarming 

heeft als nadeel dat de verwarmde lucht opstijgt en plaats 

maakt voor koudere lucht, die daarna weer opgewarmd wordt. 
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Gezondheid:
Nano infrarood warmte bestaat uit lange golf warmte-

stralen, die objecten opwarmen die op hun beurt warmte 

weer reflecteren. Er is nagenoeg geen temperatuurverschil 

tussen plafond, wanden en vloer, wat resulteert in een 

behaaglijk en gelijkmatige warmte in de verblijfsruimten. 

Ons systeem verwarmt alleen mens en materiaal en niet 

de luchtstroom, daarom wordt het veelvuldig gebruikt voor 

therapeutische doeleinden. Het verlicht pijn, ontsteking en 

spanning in uw lichaam.

 

Bovendien kunnen huisstofmijten en schimmels effectief 

worden bestreden door te verwarmen met ons systeem. 

Vergeleken met conventionele verwarming is er geen 

sprake van stofverplaatsing, wat een positieve invloed kan 

hebben op allergieën en op aandoeningen aan de luchtwe-

gen.

 

Ons systeem zorgt voor vitaliteit en energie zonder je 

lichamelijk in te spannen. Zo passen we de technologie 

toe in bijvoorbeeld een welnessmatras en speciale verwar-

mers voor orthopedische schoenen. Ons grootste paneel 

(60 x 200cm), wordt maximaal 40 graden Celsius en is 

daardoor perfect toe te passen bij zorgcentra en kinder-

dagverblijven en scholen. Dit paneel is op diverse manie-

ren te bevestigen, ook vandalismebestendig. 

Kostenbesparing:
Door onze unieke, gepatenteerde technologie zijn onze 

panelen effectief en bijzonder energiezuinig. De instal-

latiekosten en gebruikskosten zijn aanzienlijk lager dan 

conventionele verwarming. Ons verwarmingssysteem heeft 

geen onderhoudskosten, omdat het geen draaiende delen 

en bi-metalen bevat. Er zijn aanzienlijke besparingen 

te behalen wanneer u alleen verwarmt met onze nano-

infrarood panelen i.p.v. met  andere elektrapanelen en/of 

gasverwarming. Wanneer u overweegt om zonnepanelen 

te nemen in combinatie met onze verwarmingssysteem 

heeft u geen verwarmingkosten meer. 

 

Heeft u al eens nagedacht om helemaal geen gas meer 
te gaan gebruiken? Wij kunnen u hierbij adviseren! 

Directe besparing op 
uw stookkosten

people

profit

planet

* Besparing berekend op basis van 200 dagen verwarmen tijdens een gemiddeld stook-

seizoen, met gemiddeld 7 uur per dag stooktijd in een gemiddeld geïsoleerde woning. 

Kostenvergelijk
Op basis van een gemiddelde vrijstaande gezinswoning van 100 m2, met een huishouden van 4 personen.Technisch voordeel:

Onze verwarmingstechniek is revolutionair in de huidige 

en toekomstige markt. Zelfs bij minder goed geïsoleerde 

gebouwen is besparing zeer goed te bewerkstelligen. De 

verwarmingspanelen zijn eenvoudig te installeren en pas-

sen perfect in elk interieur. Onze verwarmingspanelen heb-

ben geen extra leidingen of goten nodig om te installeren, 

alleen een stopcontact. Verder zijn ze licht van gewicht en 

daardoor makkelijk te (ver)plaatsen.

Besparing

Totale kosten

Nano infrarood

verwarming

Gasverbruik 

verwarmen
2250

Kwh Kwhm3 m3€ €

0,65

1462

2000 0,22

440

1022*

conventionele verwarming ecoheat verwarming

Zo bespaart u €1022,00 per jaar. Een 
besparing van maar liefst 70%, met 
een terugverdientijd van ruim 3 jaar.

De nano-infrarood verwarming is zeer breed toepasbaar  

van woning- en utiliteitbouw tot monumenten en renovatie-

projecten, van gezondheidscentra tot agrarische industrie  

en van vrachtwagencabines tot schoenverwarmers. 

5
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Keramiek kennen wij als een natuurproduct dat veelvuldig 

wordt gebruikt bij houtkachels. Ook wij gebruiken keramiek 

omdat het goede eigenschappen heeft.

In de badkamer een spiegel hebben die niet beslaat en ook 

nog eens de ruimte aangenaam verwarmt. Geen last meer 

van condenswater en geen schimmelvorming in uw badka-

mer, een prettig idee. Dat iswordt het resultaat als u onze 

verwarmingsspiegels gaat gebruiken 

De bekende warmte van een speksteenkachel warmte 

haalt u in huis met infrarood verwarming in een  gra-

nietplaat.Graniet heeft een natuurlijke warmte- afgifte 

door de bijzondere structuur diewelke de warmte stra-

ling optimaal en gelijkmatig door de ruimte verdeeld. 

De verwarmingsplaat is slechts 4 mm dik en vrijwel 

onbreekbaar. Onze gepatenteerde verwarmingsele-

menten wordt hier van glasvezel versterkte kunststof 

gemaakt. Deze panelen worden veel toegepast in 

kinderdagopvang, ziekenhuizen en publieke plekken. 

proDuct
overzicht

Infrarood verwarming Keramiek Infrarood verwarming SpiegelInfrarood verwarming Granietplaat Infrarood verwarming GFK

Typenummer ECO-KERPOLG ECO-KERPOLM ECO-KERPOLK 

Afmeting in mm 1000 x 500 x 8 750 x 500 x 8 500 x 500 x 8 

Vermogen (Watt) 480 410 250 

Voltage (V) 230 230 230 

Oppervlakte 20 m2 17 m2 10 m2 

Temperatuur 800C 800C 800C

Gewicht in kg 8 6 4 

CE gekeurd JA JA JA 

GS gekeurd JA JA JA 

TUV gekeurd JA JA JA 

Rendement 100% 100% 100% 

Productie Duitsland Duitsland Duitsland 

Typenummer ECO-HSG ECO-HSK 

Afmeting in mm 900 x 600 x 8/20 600 x 400 x 8/20

Vermogen (Watt) 530 250 

Voltage (V) 230 230 

Oppervlakte 15 m2 7 m2 

Temperatuur 750C 750C

Gewicht in kg 8,5 6 

CE gekeurd JA JA 

GS gekeurd JA JA 

TUV gekeurd JA JA 

Rendements* 100% 100% 

Produktie Duitsland Duitsland 

Typenummer ECO-GRAG ECO-GRAM ECO-GRAK 

Afmeting in mm 1000 x 500 x 10 750 x 500 x 10 500 x 500 x 10 

Vermogen (Watt) 480 410 250 

Voltage (V) 230 230 230 

Oppervlakte 20 m2 17 m2 10 m2 

Temperatuur 80 0C 80 0C 80 0C 

Gewicht in kg 11 8 6 

CE gekeurd JA JA JA 

GS gekeurd JA JA JA 

TUV gekeurd JA JA JA 

Rendement* 100% 100% 100% 

Produktie Duitsland Duitsland Duitsland 

Typenummer ECO-GPLL ECO-GPLG ECO-GPLM ECO-GPLK 

Afmeting in mm 2000 x 600 x 4 1000 x 500 x 4 750 x 500 x 4 500 x 500 x 4 

Vermogen (Watt) 630 480 410 250 

Voltage (V) 230 230 230 230 

Oppervlakte 26 m2 20 m2 17 m2 10 m2 

Temperatuur 40 0C 65 0C 70 0C 75 0C 

Gewicht in kg 3 2 2 2 

CE gekeurd JA JA JA JA 

GS gekeurd JA JA JA JA 

TUV gekeurd JA JA JA JA 

Rendement* 100% 100% 100% 100% 

Produktie Duitsland Duitsland Duitsland Duitsland 

Verkrijgbaar in de kleuren: 
zwart, marina, groen, bordeauxrood en mocca

Verkrijgbaar in de kleuren: 
nero impala, multicolor red, juparana, kashmir 

white, rosa beta, bianco sarde

*Omzetting van energie in warmte.*Omzetting van energie in warmte. *Omzetting van energie in warmte.

Ook verkrijgbaar met lijst:

De standaard kleur is RAL 9010

Tegen een geringe meerprijs ook verkrijgbaar  
in alle andere RAL kleuren

Materiaal Keramiek Materiaal SpiegelMateriaal Graniet Materiaal GFK paneel

*Omzetting van energie in warmte.
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Ecoheat keramische badkamerverwarming combineert 

design en functionaliteit tot in de perfectie! 

Verkrijgbaar in de kleuren dark night met dubbele hand-

doekhouder (1060 en 630W), antraciet en off-white met 

een enkele handdoekhouder (820W).

Onze unieke gepatenteerde wandverwarming, maakt 

van uw gordijn of schilderij een verwarmingselement 

door de verwarming te verwerking in uw stof of canvas.

Zolang de stoffen van natuurlijke materialen en ondoor-

zichtig zijn, weven wij onze verwarmingen in of achter 

uw stof naar keus. 

Onze unieke gepatenteerde wandverwarming, maakt 

van uw muur een verwarmingselement door de ver-

warming te verwerking onder uw stucwerk, tegels of 

behang. Nieuw is de verwerking van het verwarmings-

systeem op gipsplaten welke direct verwerkt kunnen 

worden op uw HSB bouwelementen. De gehele gips-

plaat wordt standaard voorzien met krimp/stucgaas om 

krimpscheurtjes zoveel mogelijk te beperken. Door de 

grote oppervlakte van 1,2 m2 heeft deze variant een 

zeer goede warmte-afgifte. 

Infrarood warmtestraling die voor een diep doordrin-

gende verwarming van het lichaam zorgt, de bloed-

vaten gaan verder openstaan en zorgen voor een 

ontspanning van je lichaam. Spierpijn, rugklachten en 

andere pijntjes verdwijnen.

proDuct
overzicht

Design badkamer verwarming Infrarood verwarming in stof verwerktVerwarming in het stucwerk Infrarood Welness matras

Typenummer ECO-BADG ECO-BAGM ECO-BADK 

Afmeting in mm 2000 x 600 x 50 2000 x 600 x 50 1500 x 600 x 50 

Vermogen (Watt) 1060 630 820 

Voltage (V) 230 230 230 

Oppervlakte 25 m2 15 m2 20 m2 

Temperatuur  80 0C 80 0C 80 0C

Gewicht in kg 20 20 20 

CE gekeurd JA JA JA 

GS gekeurd JA JA JA 

TUV gekeurd JA JA JA 

Rendement* 100% 100% 100% 

Produktie Duitsland Duitsland Duitsland 

Typenummer ECO-WFHAP 

Afmeting in mm 2000 x 600 x 5 

Vermogen (Watt) 630 

Voltage (V) 230 

Oppervlakte 25 m2 

Temperatuur  40 0C 

Gewicht in kg 3 

CE gekeurd JA 

GS gekeurd JA 

TUV gekeurd JA 

Rendement* 100% 

Produktie Duitsland 

Typenummer ECO-WFHUP 

Afmeting in mm 2000 x 600 x 0,5 

Vermogen (Watt) 630 

Voltage (V) 230 

Oppervlakte 25 m2 

Temperatuur 40 0C 

Gewicht in kg 3 

CE gekeurd JA 

GS gekeurd JA 

TUV gekeurd JA 

Rendement* 100% 

Produktie Duitsland 

Typenummer ECO-GRAG 

Afmeting in mm 1700 x 600 x 15 

Vermogen (Watt) 100 

Voltage (V) 20-24 

Oppervlakte - 

Temperatuur  30 0C

Gewicht in kg 3 

CE gekeurd JA 

GS gekeurd JA 

TUV gekeurd JA 

Rendement* 100% 

Produktie Duitsland 

Verkrijgbaar in de kleuren: 
crème/wit en zwart en met 

verschillende prestatieniveaus.

*Omzetting van energie in warmte. *Omzetting van energie in warmte. *Omzetting van energie in warmte.*Omzetting van energie in warmte.

Materiaal In stof verwerktMateriaal Design Materiaal Folie Materiaal Schuimstof met een laagje siliconen 

Alleen bij ons verkrijgbaar
Tevens verkrijgbaar op gipskartonplaat
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Ons unieke verwarmingsfolie kan op aan-

vraag bijvoorbeeld worden verwerkt in ta-

fels. Tevens is het verkrijgbaar als schoen-

verwarmers, welnessmatrassen en bedden 

voor in de slaapcabines van vrachtwagens. 

De matrassen werken op 20-24 volt ipv 

220 volt, dus uiterst veilig in gebruik. Voor 

ons is geen idee te gek! Wij maken er  

graag een verwarming van.

De voorDelen nog 
eens voor u op een rij: 

Verlaging van uw energierekening tot 70%. 

Lage installatiekosten, u hoeft geen leidingen aan te leggen 

Goedkoper, gezond en duurzaam alternatief voor uw conventionele verwarmingssysteem 

Eenvoudige en flexibele toepassing in woningen of bedrijven 

Actieve schimmel- en vochtreductie 

Efficiënte verwarming zonder CO2 uitstoot 

Vermindering van luchtcirculatie en stofverplaatsing en geen elektromagnetische smog 

Direct warmte afgifte bij inschakelen  

Mogelijk om verwarming per ruimte te regelen, draadloos of via WiFi 

 

Kortom: Dé verwarming voor UW toekomst! 
 

Ecoheat Holland is niet alleen actief in verwarmingssyste-

men. We helpen u graag om ook op andere manieren te 

besparen op uw energierekening. 

 

U kunt ook bij ons terecht voor:

•	 Zonnepanelen

•	 Doorstoomtoestellen

•	 Elektrische boilers

•	 Isolerend(e) verf en pleisterwerk 

•	 Ledverlichting

•	 Thermostaten 

 

We adviseren u graag over de mogelijkheden! 

De verwarming van uw toekomst?
De techniek van onze verwarmingssystemen is 

baanbrekend. Onze verwarmingen zijn geïnspireerd op de 

natuurlijke zonnewarmte. De nano-infrarood warmte zorgt 

voor een aangename en gezonde leefomgeving in uw 

woning. Onderzoeken hebben aangetoond dat verwarming 

van Ecoheat 100% rendement levert. 

 

Onze klanten worden onze ambassadeurs na gebruik 

van ons systeem. De verwarmingspanelen zijn eenvoudig 

te installeren en u hoeft vaak geen extra leidingen of 

schachten aan te brengen.  De panelen zijn lichtgewicht  

en dus gemakkelijk te verplaatsen. 

 

De producten van Ecoheat worden onder strenge Duitse 

wetgeving geproduceerd en gecontroleerd. Ze zijn aan 

alle TÜV-testen onderworpen en hebben zowel een GS 

certificering als een CE certificering. Verder geeft   

TÜV-EMV onderzoek aan dat de elementen vrij  

zijn van elektrostraling.

geen iDee
is te gek

Energievergelijk Gas/Infrarood/Nano
In navolging van duurzame energie hebben onze 

verwarmingselementen geen CO2 uitstoot en dragen 

daardoor bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot 

over de hele wereld.

Onze nano infrarood warmtepanelen zijn in een studie-

rapport van de TU Kaiserlautern vergeleken met conven-

tionele verwarmingssystemen op gas en met gewone 

infrarood warmtepanelen. Er is aangetoond dat de nano-

infrarood verwarming een overtuigend alternatief is voor 

conventionele systemen met als resultaat dat het verbruik 

van gas (omgerekend naar Kwh) 230 Kwh/m² is, infrarood 

78 Kwh/m² is en Nano-infrarood slechts 22 Kwh/m² is. 

Door het verbruik per m2 te vergelijken met de prijs-

ontwikkeling van de afgelopen jaren kunt u berekenen 

dat ons systeem het voordeligst is en blijft. Een zekerheid 

voor in de toekomst. 
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