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stijlvolle, energie-efficiënte,
duurzame elektrische
verwarmingsoplossing met
slimme bediening via een app

verandert de manier waarop we ons verwarmen
volledig

Elektrisch
verwarmen
met hoge
efficiëntie en laag
energieverbruik
is de toekomst
Efficiënt elektrisch verwarmen
met een lage energieconsumptie
zal een verwarmingsrevolutie
teweegbrengen. Deze verwarming kan
gemakkelijk gezoneerd, geregeld en
met hernieuwbare energiebronnen
gecombineerd worden. Stijlvol,
discreet, makkelijk te installeren,
geruisloos en onderhoudsvrij zorgt
infraroodverwarming voor een hoog
comfortniveau en minder vocht.
Bovendien verspilt zij bijna geen energie
om de lucht te verwarmen.

Herschel is de toekomstige
verwarming
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hoe het werkt

Hernieuwbare
energie

Wat is langgolvige infraroodverwarming?

Batterij-opslag

Lager energieverbruik

Langgolvig infrarood is stralingswarmte, het is hetzelfde gevoel van warmte als die van de
winterzon en van een kolenvuur.Het is zelfs dezelfde warmte die Uw eigen lichaam uitstraalt.Het
is de meest elementaire vorm van verwarming die de mens kent.
Met de huidige technologie in de vorm van onze bijna 100% energie-efficiënte Herschel
langgolvige infraroodverwarming zonder lichtafgifte kunnen we stralingswarmte op een
stijlvolle, comfortabele en nauwkeurig regelbare manier toepassen.Het is dezelfde warmte die
we van een door de zon opgewarmde omgeving voelen en het golflengtebereik dat het meest
efficiënt door het lichaam geabsorbeerd wordt.
Ze is 100% veilig en natuurlijk (UV is schadelijk, infrarood is dat niet).

Slimme regelingen

Klimaatverandering

Intelligente
consumenten

Maak van Uw kamer een 360° radiator

Straling vs. Convectie

In een koude ruimte zal het gebouw Uw
lichaamswarmte opnemen en U een
koud gevoel geven. Indien we echter
Herschel langgolvig infrarood gebruiken
om de wanden, vloer en het plafond van
een gebouw ( de “thermische massa” )
rechtstreeks te verwarmen, dan zal de
ruimte onze lichaamswarmte niet meer
wegnemen maar de infraroodwarmte
terugstralen en ons warm laten voelen.
Eens de thermische massa van het
gebouw warm is ( > 17°C. ), zal de
heater enkel moeten werken om aan te
vullen. Dit is waarom Herschel ENERGIE
BESPAART

Omdat zij de lucht verwarmen benodigen
zelfs de marktleidende “ energiezuinige
“ elektrische convectoren ongeveer
40 W/M3. Herschel infraroodpanelen
verwarmen de lucht ( bijna ) niet
en verbruiken daardoor doorgaans
slechts 25W/M3. Zowel Herschel
infraroodverwarmingen als digitale
elektrische radiatoren werken
gedurende ongeveer 40 % van de
vereiste verwarmingsperiode ( vaak het
“effectieve vermogen” genoemd ).Dat
is een enorme besparing van 37 % op
elektriciteitsverbruik t.v.v. Herschel
met zelfs nog grotere besparingen tot
60 % in vergelijking met elektrische
accumulatoren.
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iQ BEDIENINGSSYSTEEM

Een typische 90 M2 woning met 3 slaapkamers in de UK

Vergelijking van
verwarmingstechnologieën
Vergeleken met nieuwe
technologieën zoals
warmtepompen BIEDT HERSCHEL
LANGGOLVIG INFRAROOD
BEDUIDEND SNELLERE
TERUGVERDIENTIJDEN
door de lagere installatie- en
onderhoudskost.

Centrale
verwarming op
gas € 699

NGST
Bespaart tot 60% op
energieverbruik in
vergelijking met traditionele
elektrische verwarming.

Omkeerbare airco ( split
warmtepomp ) € 1013

Als eerste besturingssysteem dat speciaal voor infraroodverwarming ontwikkeld
is, is Herschel IQ eenvoudig te bedienen, uitgebreid programmeerbaar en
draadloos op een stand-alone basis met Uw Herschel verwarmingen gelinkt.
Onze gloednieuwe IQ WH1 bedieningsunit laat U alle verwarmingen in de
woning vanop 1 touchscreen paneel centraal regelen.

Elektrische vloerverwarming
met zoneregeling € 1734

Herschel
infraroodverwarming
€ 924

Centrale
verwarming
Hoog-rendement
Lucht-water
op biomassa
elekrische convector met
warmtepomp met
€ 1390
thermostatische regeling
centrale verwarming
€ 1520
€ 1124

Met 6 zones, volledige weekprogrammatie en 3 standen op maat inclusief
vakantiemodus biedt de WH1 U de mogelijkheid om het meest geschikte
comfortniveau voor Uw woning te kiezen :
- Volledige woning

Moderne elektrische
accumulator met
automatische
regeling € 1994

- Zone per zone
- Verwarming per verwarming

Meer convectiewarmte
£££

Kost per jaar

Met 6 zones en 6 ontvangers per zone kan de WH1 gebruikt worden om
maximale efficiëntie en optimaal comfort in woningen, kantoren, hotels,
huureigendommen, scholen en restaurants te bereiken.

£,£££

Hoe Herschel infraroodverwarming vergelijken met
Warmtepompen

Accumulatoren

Biomassa

n 	Veel lagere aanschafprijs

n

Veel zuiniger
Veel beter regelbaar
n	Geen bespaarmodus
n	 Veel esthetischer

n Geen centrale boiler

Lagere installatiekost
n 	 Geen terugkomend
onderhoud
n Geen lawaaierige ventilator
n Geen leidingwerk/lekken

n

n Geen geluid

n	

OPBRE
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Meer stralingswarmte

De flexibele regeling met Herschel verwarmingen verzekert U van optimale
comfortniveaus en maximale energie-efficiëntie. Ons Herschel IQ systeem
voorziet een ruime instelbaarheid door het gebruik van de laatste generatie
draadloze technologie, die van Uw Herschel infraroodverwarmingen een
hypermodern, slim en energiebesparend verwarmingssysteem maakt. Niemand
anders biedt deze winnende combinatie van stijlvolle en efficiënte heaters met
een dergelijk uitgebreid en kosteneffectief besturingssysteem

nMinder ruimte
n Beduidend lagere
aanschafprijs
n Geen onderhoud
n	Geen investering en opslag
van pellets/brandstof
n 	 Geen leidingwerk/lekken

Total cost of ownership met inbegrip van aankoop, installatie, onderhoud, vervanging en jaarlijkse werkingskosten.
Alle cijfers komen van websites van producenten en UK Energy Savings Trust calculaties voor een woning met 3 slaapkamers. RHI en andere
subsidies niet inbegrepen.

maak Uw eigendom
slim, warm en energie-efficiënt

Door het incorporeren van “open raam” technologie is Herschel IQ een
innovatieve regeling, die voldoet aan de nieuwe Ecodesign (Lot20) directieve
vanaf januari 2018. Daarnaast zal Herschel met een breed assortiment
regelingen zoals kamerthermostaten, afstandsbedieningen en uitgebreide
domoticasystemen komen.

Kamerthermostaat

Ontvanger

Centrale bedieningsunit

HERSCHEL vervult een voortrekkersrol
op het vlak van innovatie
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Getuigenissen
“Ik wilde een efficiënte, kostenbesparende
en makkelijk te installeren elektrische
verwarmingsoplossing in combinatie met
mijn zonnepaneelinstallatie op mijn recente
eco zelfbouwwoning in Cornwall en de
Herschel infraroodpanelen waren hiervoor
de perfecte keuze”.
“ We zijn nu halfweg onze eerste winter en
de panelen overstijgen de verwachtingen.
Het huis is warm en comfortabel zonder
dat we weten waar of hoe het verwarmd
wordt. De remote control en monitoring
is fantastisch, waardoor we de woning
kunnen voorverwarmen alvorens iemand
aankomt. Bovendien kunnen we de
kamertemperaturen controleren wanneer
niemand aanwezig is, hetgeen ons gerust
stelt.” Charlie Luxton, Inspire panelen,
december 2016

Afbeelding toont Select
XL handdoekverwarming
(wit glas) en Select XL Wit
bovenaan rechts

6

“Ze bleken geweldig voor onze
personeelsmoraal te zijn, zijn heel veilig
en overwinnen de uitdagingen op onze
site i.v.m. airflow en stratificatie. Een heel
elegante oplossing. Bedankt voor zo een
fantastisch product en het advies voor
de installatie.” City of Westminster
College, December 2016
“De verwarmingen zijn stijlvol, gemakkelijk
in het gebruik en passen perfect in ons
historisch pand. Onze gasten kunnen niet
geloven dat de spiegels onze verwarming
zijn!” Rebecca en Richard Collis,
Februari 2016

case
study

Herschel verwarmingen
Wij hebben infraroodverwarmingen voor commerciële-, industriële-,
particuliere- en outdoor toepassingen. De garantietermijnen voor onze
heaters lopen op tot 10 jaar. Ze zijn samengesteld uit componenten van
allerhoogste kwaliteit om lang mee te gaan en onderworpen aan strenge
testprocedures van TÜV of gelijkaardige internationale keuringsinstanties.

Assortiment

Panelen

Belangrijkste bevindingen tussen 1 februari en 30 april 2016

Onze paneelverwarmingen zijn ultraslank en hebben grote oppervlaktes, die
speciaal voor het verwarmen van ruimtes ontworpen zijn. Ze kunnen aan het
plafond of de wand gemonteerd worden en zijn verkrijgbaar in een aantal
designs zoals standaard wit, glas, spiegel en zelfs met gepersonaliseerde
afbeelding

4Bestaande convectoren verbruikten gemiddeld 21,5 % meer energie dan

Space Heating

Onafhankelijke bedrijfstest in een vooraanstaande
nationale UK hotelketen

Herschel Select XL infraroodpanelen
met meer buitenwanden ( 28 % )

Ons in- en outdoor space heating gamma voor commerciële- en industriële
applicaties inclusief hotels, horeca, kantoren, scholen, magazijnen, kerken en
garages, kortom ELKE toepassing.

4Gemiddeld 0,8 Kw per ruimte/dag besparing = 190 Kw/u per ruimte per jaar

Indoor Space Heaters

4Hogere besparingen t.v.v. Herschel op koudere dagen <5°C. en in kamers
= 30 € besparing per kamer per jaar

4Geschatte jaarlijkse besparing van 1,4 milj. € over het hele landgoed
4Zou ook voor extra wandruimte zorgen
Positieve feedback van klanten
n
“Comfortabeler dan convectoren”
n“Geen geluid”
n“Verwarmt heel snel”
n
“Stabieler met minder noodzaak om de thermostaat te regelen”

Publieke ruimtes – onze Pulsar en Aspect gammas zijn de stijlvolste
infraroodverwarmingen op de markt en perfect voor publieke gebouwen waar
esthetiek belangrijk is, zoals restaurants, kerken of openbare hallen.
Industriële en commerciële gebouwen – Ons Advantage assortiment is voor
grote industriële ruimtes zoals magazijnen, depots en garages, waar effectieve
zonale verwarming vereist is, ontworpen.

Outdoor Space Heaters
De Aspect heater is de meest attractieve en best presterende
infraroodverwarming op de markt

*Gebaseerd op een verwarmingsseizoen van 34 weken ( volgens Energy Saving Trust )
**De hotelketen heeft 44.000 karmers met elektrische convectieverwarming in de UK

Afbeelding toont zwarte Pulsar
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Technologie

Herschel
paneelverwarmingen

Infraroodpanelen INSPIRE premium gamma

Afbeelding toont
Inspire Picture
250W – 1200W

Onze premium serie Inspire wordt volgens de hoogste
normen in Duitsland vervaardigd en is verkrijgbaar
in een breed scala aan verschillende materialen en
afwerkingen. Ze hebben een garantie van 10 jaar. Creëer
Uw eigen paneel met een familieportret, een favoriete
foto, een kunstwerk van Uw kind of kies uit onze eigen
speciaal geselecteerde designs. Het spiegelpaneel kan
zonder condensvorming op het glas in vochtige ruimtes
geplaatst worden.
Toepassing
Inspire panelen combineren warmte met functionaliteit
en een verfijnd design, dat even mooi oogt in leefruimtes,
bad- of slaapkamers en ook voor kantoren, hotels en
andere commerciële applicaties geschikt is.

Inspire Picture
750W
Select XL
600W

Inspire Wit

Herschel infraroodpanelen

Soorten panelen

Select

Muur en plafond

4

4

4

n

elk type eigendom
nieuwe woningen en renovaties / retrofits
nslaapkamers, woonkamers, badkamers, verandas,
aanbouw, gangen, enz.
nverschillende budgetten

Witte afwerking

4

4

4

n

Geïsoleerd

4

4

4

Zonder frame

4

4

Aluminium constructie

4

Kies uit :
Inspire, onze premium lijn zonder frame uit Duitsland, verkrijgbaar
in de breedste waaier aan afwerkingen en compleet met 10 jaar
garantie.
Select XL, ons performance gamma zonder frame met speciaal
ontwikkeld Herschel COSIX-cel-technologie verwarmingselement
en uniek EASYFIX montagesysteem.
Select, ons populair standaard assortiment dat alle voordelen van
langgolvig infrarood op een hoogwaardige manier weerspiegelt.
Al onze panelen zijn compleet volgens GS (TÜV) CE en
internationale elektrische veiligheidsnormen getest.

Easyfix montage

Kies en combineer uit ons breed assortiment aan designs, die
allemaal geschikt zijn voor:
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Select XL Inspire

4

4
4

4

Spiegel

4

4

Afbeelding

4
*

*Op Select en Select XL geldt 5 jaar garantie

*

250W - 1250W
Inspire Spiegel

Vermogen:

250 – 1250W

Verwarm Uw kamer
d.m.v. een gesofistikeerde
spiegel

Afwerkingen: 	

wit aluminium, afbeelding, spiegel, wit of zwart

250W – 1250W

glas, zonder frame
Achterzijde paneel: 	staalplaat met poedercoating, 2 montagepunten

Glas

10 jaar garantie**

Een discrete verwarming voor
wand- of plafondmontage
inclusief speciale afmetingen
voor verandas.

4

Beschermingsklasse: IP 54
Certificatie:
Garantie:

10 jaar*

Zonder licht, geruisloos, onderhoudsvrij, lange levensduur Frame als optie
verkrijgbaar voor beeld- en spiegelpanelen

** Vereist online registratie

Inspire Glas
Voeg warme elegantie toe
aan Uw kamer met een
stijlvolle glasafwerking in
wit of zwart
350W – 900W
Zie montagehandleiding voor installatiehoogtes

*Vereist online registratie

en gedetailleerde technische info
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The future of heating – today

SELECT XL performance gamma
Afbeelding toont
Select XL
SELECT XL

Mirror

Mirror spiegelpaneel

Brand new for 2016, the Herschel Select XL Mirror forms part of our high performance Select
XL range. It is ideally suited to both the commercial and domestic sector.
Select XL Mirror can be placed in humid areas such as bathrooms without any condensation
forming on the glass, whilst also chasing away the causes of moisture that convection-based
heaters actually encourage (hot air moving over a cold surface). Due to the infrared heating
process, Select XL heats up objects in the room rather than the air. This helps to keep walls
and furniture in humid areas warm, dry and free of mould.

from the market leader: Herschel Infrared Ltd

Technologie
www.herschel-infrared.com

Met een hoogefficiënt Herschel verwarmingselement,
uniek Herschel montagesysteem, hoogwaardige
afwerking en betaalbaar comfort biedt het innovatieve en
frameless Select XL gamma een fantastische combinatie
van performance, kwaliteit en prijs.

Infraroodpanelen

SELECT basisgamma
SELECT

Aluminium
SELECT INTEGRATED CEILING
White
commercial ceiling grids, making
them
suitable
forTechnology
new buildings or reconstruction projects in
Herschel
COSIX©
Cell

COLOUR:

HEATING ELEMENT:

Aluminium sheet with mounting brackets
FRAME:
White powder coated aluminium frame
The SELECT
INTEGRATED CEILING
SURFACE
TEMPERATURE:
App. 85o C - 95o C
simple and easy to install and
easy toV,control
VOLTAGE:
220-240
50/60 room
Hz by room without wasting energy needlessly
PROTECTION
CLASS:
heating unoccupied
spaces.IP 44
CABLE:
2.5 m power cable with fitted plug
INSTALLATION:
Wallunits
or ceiling
mounted
SELECT INTEGRATED CEILING
are made
from the highest quality materials and combine
high energy efficieny with an improved level of heating comfort.
CERTIFICATES:
REAR PANEL:

Select XL Wit

COLOUR:

SURFACE:
COLOUR:
HEATING ELEMENT:
Model
Part No.
REAR PANEL:

250W - 1000W

FRAME:
SURFACE TEMPERATURE:
HS350-W

HEATING ELEMENT:
REAR PANEL:
FRAME:
SURFACE TEMPERATURE:
VOLTAGE:
PROTECTION CLASS:

Vermogen:
Afwerkingen:	

250 - 1000W

CABLE:

INSTALLATION:

wit aluminium, wit of zwart glas, spiegel,
zonder frame

5 -years

Herschel COSIX© Cell

Achterzijde paneel :AVAILABLE
HerschelMODELS
EASY-FIX montagesysteem
Beschermingsklasse: IP 44 (wit), IP 45 (glas en spiegel)
Garantie:
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LEC T X L GL ASS

Certificaties:

Model

5 jaar*

Part No.

HS350-M

Dimensions

66 x 66 x 2,5 cm

Weight

Rated
Power

Heated Area

10,5 kg

350 W

6 - 8 m2

14,5 kg

500 W

8 - 11 m 2

Zonder licht, geruisloos, onderhoudsvrij, lange levensduur
*Vereist online registratie

HS500-M

60 x 100 x 2,5 cm

CABLE:

IMPROVED Select XL Glas
EFFICIENCY
Voor een
aantrekkelijke
hoogglansafwerking
in wit of zwart
500W, 700W

CERTIFICATES:
WARRANTY:

Element:

PROTECTION CLASS:

UP TO
HEAT

HS540-W

INSTALLATION:
CERTIFICATES:

HS700-W

WARRANTY:

350W, 540W, 700W

Afwerkingen:

Wit aluminium, met frame

Select XL spiegel Een
verwarming en een
spiegel die niet beslaat

Element:

Herschel COSIX© Cell

Achterzijde paneel:

HS700-W
Herschel EASY-FIX montagesysteem

7,5 kg

700 W

13 - 15m 2

Toepassing
UP TO

IMPROVED

De
Herschel SelectEFFICIENCY
panelen zijn ontworpen om elke
HEAT
omgeving te vervolledigen en geschikt voor zowel
particuliere- als commerciële verwarmingsinstallaties.
Ideaal voor slaapkamers.
Select Wit
Wand- of
plafondmontage voor
optimaal comfort

HS350-W

Certificatie:
5 jaar*

59,5 x 59,5 x 2,5 cm

3,0 kg

350 W

6 - 8m 2

59,5 x 119,5 x 2,5 cm

7,5 kg

700 W

13 - 15m 2

SIGNIFICANT ENERGY SAVINGS

and energy use.
Zonder licht, geruisloos, onderhoudsvrij, langetemperature
levensduur

*Vereist online registratie

UP TO
HEAT

IMPROVED
EFFICIENCY

Installations using our panels optimally zoned and controlled can save between 30 – 60% of the
energy consumption of traditional solutions including gas, oil and other electrical solutions.

350W - 700W

Select plafondversie
NO WASTED ENERGY MEANS
EXACTLY THAT

Beschermingsklasse: IP 44
Garantie:

Zie montagehandleiding voor installatiehoogtes en gedetailleerde
technische informatie

59,5 x 119,5 x 2,5 cm
5 -years

temperature and energy use.
Rated
Model
Part No.
Dimensions
Weight
Heated Area
Power
Installations using our panels optimally zoned and controlled can save
between 30 – 60% of the
energy consumption of traditional solutions including gas, oil and other electrical solutions.

Vermogen:

Optionele accessoire handdoekrail voor badkamers.

Aluminium
White
Afbeelding toont
Herschel COSIX© Cell
TechnologyRated
Dimensions
Weight
Heated Area
Power
Aluminium sheet
Select wit paneel
White powder coated aluminimum frame
o
- 95o C 3,0 kg
350 W
6 - 8m 2
59,5 x App.
59,5 x852,5Ccm
220-240 V, 50/60 Hz
IP 44
540 W
9 - 12m 2
60 x 2.5
90 xm2,5
cm cable 4,9
power
withkgfitted plug
Ceiling integrated

AVAILABLE ENERGY
MODELSSAVINGS
SIGNIFICANT

Select XL Spiegel

350W, 500W, 700W

Het Select white paneel heeft een wit frame en is
beschikbaar in 3 verschillende afmetingen met
de opties wand- of plafondmontage. Het perfect
product voor diegenen die optimaal van een low-cost
infraroodverwarmingsoplossing willen profiteren

TECHNICAL
DETAILS
AVAILABLE
MODELS

Voor verwarming die
met de achtergrond
versmelt

VOLTAGE:

ESG Glass with reflective Mirror coating
N/A
Herschel COSIX© Cell Technology
Aluminium with Herschel EASY-FIX System
Frameless
App. 85o C - 95o C
220-240 V, 50/60 Hz
IP 45
2.5 m power cable with fitted plug
Wall-mounted

Technologie

5-years

WARRANTY:

TECHNICAL DETAILS
SURFACE:

Ceiling

SURFACE:

Beschikbaar in een aantal verschillende afmetingen,
vermogens en afwerkingen. Met opties voor zowel
wand- als plafondmontage is Select XL geschikt
voor zowel particulier gebruik als kantoren,
studentenaccommodaties, scholen en hotels.

All units are made with Mirrored Safety Glass and manufactured from the highest quality
materials under strict quality control and incorporate Herschel’s COSIX© cell heating
technology and innovative EASY-FIX mounting system.

SELECT WHITE Far Infrared heaters - Snap-on feet for free-standing operation.

TECHNICAL DETAILS

Toepassing

In addition to being a stylish, energy-efficient addition to bathrooms, Select XL mirrors are
popular for hallways, bedrooms and living rooms.

The SELECT WHITE is lightweight and the HS350-W and HS700-W are also ideal for use in
office ceiling grids.

SELEC T WHITE

Infraroodpanelen

passageways and office ceilings) and is available in stand-alone operation by using special
feet (sold separately).

Herschel SELECT XL- The new range of quality Far Infrared heaters

SELEC T WHITE

SELECT XL

OF THE ELECTRICAL ENERGY
USED BY THE HEATING SYSTEM
IS CONVERTED INTO HEAT

Systeemplafondtegels –
zie pagina 12 voor meer
details
350W - 700W

GRATIS verwarming
en
geen
CO2
NO
WASTED
ENERGY
MEANS in
EXACTLY
THAT
combinatie
met solar
OF THE ELECTRICAL ENERGY
USED BY THE HEATING SYSTEM
IS CONVERTED INTO HEAT

Zie montagehandleiding voor installatiehoogtes en gedetailleerde
technische informatie
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Technologie
Als geïntegreerde plafondtegel zijn de Select White panelen
zo ontworpen dat ze discreet in standaardafmetingen van
commerciële systeemplafonds passen en daardoor de
Afbeelding toont een
wand-en vloerruimte volledig vrij laten. Snel en makkelijk te
kantoor met in het plafond installeren ter vervanging van de gebruikelijke plafondtegels.
geïntegreerde witte Select Paneelafmetingen voor 600x600 mm (350 W) en 1200x600
panelen
mm (700 W) rasters.

Infraroodpanelen SELECT commerciële systeemplafondpanelen

Toepassing
De geïntegreerde plafondpanelen zijn ideaal voor
systeemplafonds van kantoren en andere commerciële- en
publieke gebouwen, klaslokalen etc., zowel in nieuwbouw- als
renovatieprojecten.

Herschel Space Heating
Al onze indoor space heaters gebruiken
langgolvige infraroodtechnologie
zonder licht, geluid of onderhoud en
hebben een lange levensduur ( geen
vervangingslampen of bewegende delen
). Een mooi alternatief met optimaal
comfort en hoge energie-efficiëntie
voor op gas en convectie gebaseerde
space heaters in grote commerciële
ruimtes. In vergelijking met kortgolvige
infraroodstralers met halogeenlampen
produceert ons space heating assortiment

een minder intense warmte. Deze is
natuurlijk, wordt beter door het menselijk
lichaam geabsorbeerd en voelt daarom
veel aangenamer aan.
Besparingen kunnen met stralingswarmte gerealiseerd
worden omdat het mogelijk is precies alleen de
ruimtes waar mensen werken of ontspannen wanneer
nodig te verwarmen. De mogelijkheid om verwarmde
zones te creëren kan in significante besparingen
resulteren. Convectieverwarming moet de hele ruimte
verwarmen daar warme lucht niet binnen een vereiste
zone opgeslagen kan worden.

Zoneverwarming
Vermogen:

350W, 700W

Afmetingen:

600 x 600 mm and 1200 x 600 mm

Afwerkingen:

Wit aluminium, met frame

Element:

Herschel COSIX© Cell

Achterzijde paneel:

Herschel EASY-FIX montagesysteem

De stralingswarmte is gezoneerd
(directioneel) indien individueel
en doelgericht gebruikt zoals
afgebeeld. Binnen de zone
zullen mensen en voorwerpen
verwarmd worden (niet de lucht).

0.5m 90°C (15%)
1m 60°C (10%)

Warmtespreiding
85° 9%
60° 50%
30° 87%
0° 100%

1.5m 40°C (7%)

Beschermingsklasse: IP 44

Afbeelding toont Pulsar (boven) en
Aspect XL (beneden)

2m 25°C (4%)

Certificaties:
Garantie:

Warmte-afname
Oppervlakte 590°C (100%)

De warmte kan ook “nietdirectioneel” zijn, gebaseerd op
het volume van de ruimte en het
gebruik van meerdere heaters en
een thermostatische regeling.

5 jaar*

Zonder licht, geruisloos, onderhoudsvrij, lange levensduur
2.1m
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*Vereist online registratie

Zie montagehandleiding voor installatiehoogtes en
gedetailleerde technische informatie
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Space Heating ASPECT XL2 & XL3 indoor space heating & beschutte outdoor ruimtes

Space Heating ADVANTAGE IR2 & IR3 indoor werkplaatsverwarming

Technologie

Technologie

De Herschel Aspect XL bestaat uit 2 of 3 hoog-emissieve
keramische verwarmingselementen, die in een directionele
en reflecterende unit met beschermrooster gemonteerd
worden. Makkelijk te installeren, zonder rood licht en met
haast geen onderhoud.

De Herschel Advantage is een ideale heater voor
industriële- en werkplaatstoepassingen. Hij bestaat uit 2
of 3 hoog-emissieve keramische verwarmingselementen,
die in een directionele en reflecterende unit gemonteerd
worden.

Toepassing

Toepassing

Ontworpen om de stijlvolste heater in zijn soort te zijn
is Aspect XL bijzonder geschikt voor toepassingen waar
een esthetische en aangename oplossing gewenst is
: receptieruimtes, winkels, hotels, kerken, restaurants,
openbare hallen en overal voor het publieke oog.

Advantage space heaters kunnen overal toegepast
worden waar een groot volume verwarmd moet worden
en de heaters goed buiten bereik geplaatst kunnen
worden.
Bijgevolg zijn werkplaatsen, industriële- of commerciële
units en magazijnen ideale locaties voor dit soort heaters.

Voor buiten is hij ideaal waar een blijvende warmte in
beschutte ruimtes nodig is.

Vermogen:

1300W, 1950W

Oppervlak:

geëxtrudeerd aluminium met zwarte poedercoating

Elementen:

2 of 3 in zwarte geglazuurde keramiek

14

*Vereist online registratie

blank roestvrij staal of roestvrij staal met zwarte poedercoating

Elementen:

2 of 3 in zwarte of witte geglazuurde keramiek

Certificaties:
Garantie:

Certificaties:

5 jaar*

Zonder licht, geruisloos, onderhoudsvrij, lange levensduur, enkel voor commercieel
gebruik

5 jaar*

Zonder licht, geruisloos, onderhoudsvrij, lange levensduur

1300W, 1950W

Oppervlak: 	

Beschermingsklasse: IP X4

Beschermingsklasse: IP X4
Garantie:

Vermogen:

Zie montagehandleiding voor installatiehoogtes en gedetailleerde
technische informatie

*Vereist online registratie

Zie gebruikshandleiding voor installatiehoogtes en gedetailleerde
technische informatie

15

Space Heating ADVANTAGE IRP4 space heater voor werkplaatsen

Space Heating PULSAR design space heater

Technologie

Technologie

De Herschel Advantage IRP4 bestaat uit 4 hoogemissieve keramische verwarmingselementen, die in een
directionele en reflecterende unit gemonteerd worden.
Deze heater zorgt voor effectieve zoneverwarming
in grote indoor ruimtes door het gebruik van
infraroodwarmte.

Elke Pulsar unit combineert een effectief en comfortabel
warmteniveau met een heel laag verbruik dankzij de
perfecte stralingseigenschappen van het Pulsar design en
de lage wattage van de keramische elementen.
Toepassing
De Pulsar is een plafondheater ontworpen voor grote
ruimtes met hoge plafonds die constant in gebruik zijn.
Zijn opvallende verschijning en warmte-efficiëntie maken
de Pulsar ideaal om openbare ruimtes, commerciële
gebouwen, winkels, showrooms, sportfaciliteiten en
publieke hallen te verwarmen.

Toepassing
Een ideale werkplaatsverwarming voor commerciële- en
industriële toepassingen. Industriële- of commerciële
units, magazijnen, productie-afdelingen en laadkaaien
zijn ideale locaties voor dit type heater. Deze heaters
kunnen in zones voor locale warmte zorgen en
kosteneffectieve warmte enkel waar en wanneer nodig
voorzien.

Vermogen:

2600W

Vermogen:

1800W, 2400W

Oppervlak:

Roestvrijstalen behuizing

Oppervlak:

Zwart of wit gecoate stalen behuizing

Elementen:

4 witte keramische FTE

Elementen:

4 in wit geglazuurde keramiek

Beschermingsklasse: IP 20

Beschermingsklasse: IP 20

Certificaties:

Certificaties:

Garantie:

5 Jaar*

Garantie:

Zonder licht, geruisloos, onderhoudsvrij, lange levensduur

16

*Vereist online registratie

5 jaar*

Zonder licht, geruisloos, onderhoudsvrij, lange levensduur
Zie montagehandleiding voor installatiehoogtes en gedetailleerde
technische informatie

*Vereist online registratie

Zie montagehandleiding voor installatiehoogtes en gedetailleerde
technische informatie
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assortiment infraroodpanelen
MODEL

BESCHRIJVING

VERMOGEN

MODEL
Zie technische datasheets voor montagehoogtes en bijkomende informatie

AFMETINGEN (cm)

GEWICHT (kg)

VERWARMDE OPPERVLAKTE (m)

TSI (Luckins)

INSPIRE WHITE WITGELAKT ALUMINIUM PANEEL - zonder frame
CL-200

Herschel Inspire White 250W

250 W

60 x 30 cm

4 kg

3-5

BESCHRIJVING

VERMOGEN

AFMETINGEN (cm)

GEWICHT(kg)

VERWARMDE OPPERVLAKTE(m2)

TSI (Luckins)

SELECT WHITE PANEEL - met frame
HS350-W

Herschel Select White 350W - Met Frame

350 W

59.5 x 59.5 x 2.5 cm

5 kg

6-8

401774236

HS540-W

Herschel Select White 540W - Met Frame

540 W

90 x 60 x 2.5 cm

7 kg

9-12

401774265

HS700-W

Herschel Select White 700W - Met Frame

700 W

119.5 x 59.5 x 2.5 cm

9 kg

13-15

401774278

401774359

SELECT XL HIGH PERFORMANCE WITGELAKT ALUMINIUM PANEEL - zonder frame 		

CL-300

Herschel Inspire White 350W

350 W

90 x 30 cm

5 kg

4-7

401774362

XL-HS250-W

Herschel Select XL White 250W - Zonder Frame

250 W

30 x 90 x 2.5 cm

5 kg

4-6

401774281

CL-400

Herschel Inspire White 420W

420 W

60 x 60 cm

6 kg

5-8

401774375

XL-HS300-W

Herschel Select XL White 300W - Zonder Frame

300 W

59.5 x 59.5 x 2.5 cm

6 kg

5-7

401774304

CL-500

Herschel Inspire White 550W

550 W

80 x 60 cm

8 kg

7-12

401774388

XL-HS600-W

Herschel Select XL White 600W - Zonder Frame

600 W

100 x 65 x 2.5 cm

11 kg

11-13

401774317

CL-750

Herschel Inspire White 750W

750 W

90 x 70 cm

10 kg

11-18

401774391

XL-HS850-W

Herschel Select XL White 850W - Zonder frame (enkel plafondmontage)

850 W

120 x 85 x 2.5 cm

16 kg

14-21

401823569

CL-750L

Herschel Inspire White 820W Long

820 W

170 x 40 cm

10 kg

11-18

401774401

XL-HS1000-W

Herschel Select XL White 1000W - Frameless (enkel wandmontage)

1000 W

120 x 85 x 2.5 cm

16 kg

15-21

401823585

CL-900

Herschel Inspire White 900W

900 W

100 x 80 cm

12 kg

13-22

401774414

SELECT GLASS GLASPANEEL - zonder frame

CL-1200

Herschel Inspire White 1200W

1200 W

120 x 80 cm

15 kg

17-29

401774430

XL-HS500-GW

Herschel Select XL Glass White 500W - Frameless

500 W

60 x 100 x 2.5 cm

15 kg

9-12

403186356

CL-1200L

Herschel Inspire White 1250W Long

1250 W

160 x 60 cm

15 kg

17-29

401774443

XL-HS700-GW

Herschel Select XL Glass White 700W - Frameless

700 W

70 x 130 x 2.5 cm

22 kg

13-15

403186369

INSPIRE MIRROR SPIEGELPANEEL - zonder frame 		

SELECT XL SPIEGELPANEEL -zonder frame

SH-200

Herschel Inspire Mirror 250W

250 W

60 x 30 cm

5 kg

3-5

401774456

XL-HS350-M

Herschel Select XL Mirror 350W - Frameless

350 W

66 x 66 x 2.5 cm

11 kg

6-8

403186314

SH-300

Herschel Inspire Mirror 350W

350 W

90 x 30 cm

7 kg

4-7

401774472

XL-HS500-M

Herschel Select XL Mirror 500W - Frameless

500 W

60 x 100 x 2.5 cm

15 kg

9-12

403186330

SH-400

Herschel Inspire Mirror 420W

420 W

60 x 60 cm

8 kg

5-8

401774485

403186343

SH-500

Herschel Inspire Mirror 550W

550 W

80 x 60 cm

12 kg

7-12

401775536

XL-HS700-M
Herschel Select XL Mirror 700W - Frameless
700 W
70 x 130 x 2.5 cm
22 kg
13-15
Glas- en spiegelpanelen alsook Select XL 1000W alleen voor aan de muur, alle andere panelen kunnen zowel aan de muur als het plafond worden gemonteerd. Met 5 jaar garantie**

SH-750

Herschel Inspire Mirror 750W

750 W

90 x 70 cm

16 kg

11-18

401775552

SH-900

Herschel Inspire Mirror 900W

900 W

100 x 80 cm

20 kg

13-22

401775565

SH-1200L

Herschel Inspire Mirror 1250W Long

1250 W

160 x 60 cm

25 kg

17-29

401775578

250 W

60 x 30 cm

4 kg

3-5

N/A speciale bestelling

INSPIRE PICTURE BEELDPANEEL - op bestelling
BH-200

Herschel Inspire Picture 250W

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts een richtlijn en veronderstellen een middelmatig tot goed geïsoleerde ruimte en gemiddelde plafondhoogte van 2,40 mtr.. Indien de plafonds hoger zijn of met
andere bouwfactoren rekening gehouden moet worden, gelieve dan voor een gedetailleerde calculatie het aanvraagformulier onder de rubriek klantenservice op onze website in te vullen of rechtstreeks
Uw dealer te contacteren.

gamma space heating

BH-300

Herschel Inspire Picture 350W

350 W

90 x 30 cm

6 kg

4-7

N/A speciale bestelling

MODEL

BH-400

Herschel Inspire Picture 420W

420 W

60 x 60 cm

8 kg

5-8

N/A speciale bestelling

DONKERSRALERS VOOR GRTE RUIMTES EN ZONES**

BH-500

Herschel Inspire Picture 550W

550 W

80 x 60 cm

10 kg

7-12

N/A speciale bestelling

IR2-1300B

BH-750

Herschel Inspire Picture 750W

750 W

90 x 70 cm

13 kg

11-18

N/A speciale bestelling

IR2-1300W

BH-900

Herschel Inspire Picture 900W

900 W

100 x 80 cm

16 kg

13-22

N/A speciale bestelling

BH-1200

Herschel Inspire Picture 1200W

1200 W

120 x 80 cm

20 kg

17-29

N/A speciale bestelling

INSPIRE GLASS GLASPANEEL - zonder frame, wit, zwart (specifieer kleur bij bestelling)			

BESCHRIJVING

Zie technische datasheets voor montagehoogtes en bijkomende informatie
VERMOGEN

AFMETINGEN (cm)

GEWICHT(kg)

VERWARMDE OPPERVLAKTE (m2) HEATED ZONE OUTDOORS (m2)

TSI (Luckins)

Herschel Advantage IR2 1300W Zwart

1300 W

51 x 10 x 17 cm

3.4 kg

6-9

N/A

401776247

Herschel Advantage IR2 1300W Zilver / Wit

1300 W

51 x 10 x 17 cm

3.4 kg

6-9

N/A

401776263

IR3-1950B

Herschel Advantage IR3 1950W Zwart

1950 W

76 x 10 x 17 cm

4.4 kg

9-12

N/A

401776276

IR3-1950W

Herschel Advantage IR3 1950W Zilver / Wit

1950 W

76 x 10 x 17 cm

4.4 kg

9-12

N/A

401776289

IRXL2-1300

Herschel Aspect XL2 1300W

1300 W

55 x 10 x 14 cm

3.4 kg

6-9

3-6

401776315

GH-300

Herschel Inspire Glass 350W

350 W

90 x 30 cm

8 kg

4-7

401775604

IRXL3-1950

Herschel Aspect XL3 1950W

1950 W

80 x 10 x 14 cm

4.4 kg

9-12

4.5-9

401776328

GH-500

Herschel Inspire Glass 550W

550 W

80 x 60 cm

12 kg

7-12

401775691

IRP4

Herschel IR Power 4 2600W

2600 W

75 x 40 x 11 cm

11.3 kg

12-21

N/A

401776331

GH-750

Herschel Inspire Glass 750W

750 W

90 x 70 cm

16 kg

11-18

401775727

IRPULSAR-2400B

Herschel Pulsar IR 2400W Zwart

2400 W

30 x 38 x 80 cm

28 kg

12-20

N/A

401776357

GH-900

Herschel Inspire Glass 900W

900 W

100 x 80 cm

20 kg

13-22

401775772

IRPULSAR-1800W Herschel Pulsar IR 1800W Wit

1800 W

30 x 38 x 80 cm

28 kg

8-15

N/A

401776344

Met 10 jaar garantie
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(vereist online registratie)

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts een richtlijn en veronderstellen een middelmatig tot goed geïsoleerde ruimte en gemiddelde plafondhoogte van 2,40 mtr.. Indien de plafonds
hoger zijn of met andere bouwfactoren rekening gehouden moet worden, gelieve dan voor een gedetailleerde calculatie het aanvraagformulier onder de rubriek klantenservice op onze
website in te vullen of rechtstreeks Uw dealer te contacteren.

Met 5 jaar garantie*

*Vereist online registratie

** Verwarming in zones : de heater zal in het lagere gedeelte van de verwarmde zone mensen en voorwerpen rechtstreeks verwarmen ( let wel : luchtbeweging kan de oppervlaktedekking reduceren ).
In gesloten ruimtes zal de thermische massa van het gebouw binnen de gehele zone ook verwarmd worden. Afhankelijk van de ouderdom en het type van gebouw, isolatiewaardes, het aantal gebruikte
heaters en de looptijd zal dit de omgevingstemperatuur verhogen. Voor grotere commerciële projecten of ruimtes met verschillende montagehoogtes bevelen we een gedetailleerde calculatie of
bezichtiging door Herschel aan.
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Afbeelding toont Select
XL White (links), Inspire
Picture (midden) en
Inspire Mirror (rechts)

Verdeeld door :

Neem voor meer informatie contact op:
E-mail: info@herschel-infrared.com
www.herschel-infrarood.nl
Telefoon: 0032-89504628

0317

Alle informatie in deze brochure is accuraat op het tijdstip van drukken.

