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Welkom bij Heat4All infraroodverwarming!
Met Heat4All infraroodverwarming kiest u voor hoge kwaliteit, “Made in
Austria". U geniet van energiezuinige, innovatieve en milieuvriendelijke
elektrische verwarming, geproduceerd uit duurzame en recyclebare
grondstoffen volgens de modernste technologie.
Ons doel is om u technologische topprestaties en creatieve ontwerpen
tegen betaalbare prijzen te bieden, met de best mogelijke balans tussen
prijs en prestatie. Wij zorgen ervoor dat u kunt genieten van superieure infraroodverwarming.
In deze catalogus maakt u kennis met de nieuwe generatie infraroodverwarming:
Heat4All ICONIC
ICONIC is het toonbeeld van nieuwe technologieën en prestaties op gebied van
infraroodverwarming. De Heat4All ICONIC generatie biedt een hogere stralingsefficiëntie in
vergelijk met eerdere Heat4All productgeneraties. Dit stelt u in staat om uw huis efficiënter
te verwarmen, met minder energie. Heat4All ICONIC infraroodverwarming zorgt voor een
aanzienlijk lagere energierekening.
Bovendien biedt Heat4All ICONIC ook nieuwe mogelijkheden voor eigen designs en afdruk van
motieven en schilderijen. U kunt een paneel laten bedrukken met uw favoriete foto of een
collage van foto’s. Of wat dacht u van een prachtig motief of schilderij van een bekend artiest.
U kunt kiezen uit een hoogglans of zijdeglans afwerking.
Of u nu geïnteresseerd bent in onze abstract witte Classic modellen of in Spiegels voor op de
badkamer, of wellicht een bedrukt Zijdeglans, Hoogglans of Decoglas infraroodpaneel: door
de ruime keuzemogelijkheden uit verschillende ontwerpen, vermogens, maten, afwerkingen
en lijsten kunt u uw eigen, unieke Heat4All ICONIC infraroodpanelen creëren.
Ik wens u een heerlijk warme en verrassende ervaring met Heat4All ICONIC toe.

Nice to heat you...

Hoogachtend,

Norbert Cuder
ir. Norbert Cuder. Directeur
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INFRAROODVERWARMING EN MOEDER NATUUR

Heat4All ICONIC Hoogglans paneel met afdruk

Iedereen die gezond en duurzaam wil leven doet er goed aan een voorbeeld te nemen aan de natuur.
De zon is een natuurlijke bron van infraroodstraling. Ongeveer de helft van de zonnestraling die de grond
bereikt is infraroodstraling. Onzichtbaar voor het menselijk oog, maar duidelijk voelbaar met onze huid.
Deze straling werkt ontspannend, we ervaren het als een comfortabele bron van warmte. De andere helft
van de zonnestraling nemen we waar als zichtbaar licht. In dit zichtbare gedeelte zit ook UV-licht.

Het bestaan van infraroodstraling en haar verwarmende eigenschappen is rond het jaar 1800 ontdekt door
de Duits-Britse astronoom en ingenieur Friedrich Wilhelm Herschel. Hij probeerde om temperaturen van
verschillende kleuren van het zonlichtspectrum te meten en ontdekte dat het grootste gedeelte van de
zonnestraling in het infrarode spectrum ligt. Dit inzicht wordt al decennia lang gebruikt binnen wetenschappelijk
onderzoek en industriële doeleinden. Het Russische ruimtestation MIR werd bijvoorbeeld 18 jaar lang
ononderbroken verwarmd met infraroodverwarming.
Heat4All volgt het voorbeeld van de natuur en wekt straling op die overeenkomt met het verwarmende
infraroodspectrum van het zonlicht. Heat4All infraroodverwarming geeft geen zichtbaar licht. Zodoende speelt
UV geen rol en kunt u onbeperkt genieten van heerlijke warmtestraling.
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HOE INFRAROODVERWARMING WERKT

Alle gebruikelijke verwarmingssystemen op basis van gas, pellets, hout of warmtepompen werken met convectie:
het verwarmen, opstijgen en circuleren van lucht. De opgewarmde lucht verwarmt de mensen en objecten in
de kamer.
Nadeel van convectiewarmte
Convectiewarmte is ongelijkmatig verdeelde warmte. Omdat warme lucht stijgt is het aan het plafond enkele
graden warmer dan aan de vloer. De meeste mensen ervaren dit als oncomfortabel en hebben bijvoorbeeld last
van koude voeten of koudetrek. Bovendien is het verlies aan warmte hoog. Er stroomt namelijk voortdurend
lucht in en uit de kamer.
Hoge temperatuurverschillen tussen vloer en plafond kunnen lucht- en stofwervelingen veroorzaken die
hinderlijk kunnen zijn voor gevoelige mensen of mensen met een allergie. Ditzelfde geldt voor luchtvochtigheid.
Convectiewarmte droogt de lucht, de hoeveelheid waterdamp in de lucht neemt af. Te droge lucht veroorzaakt
een schorre keel, geïrriteerde slijmvliezen, branderige ogen en hoofdpijn.
Voordeel van infraroodverwarming
Met infraroodverwarming heeft u hier geen last van. Een infraroodpaneel straalt warmte uit naar de wanden,
vloeren, plafonds en alle andere objecten in de kamer. Eenmaal opgevangen wordt de straling omgezet in een
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Heat4All ICONIC Zijdeglans paneel
zachte, prettige warmte. Deze warmte wordt vervolgens opnieuw uitgezonden en gelijkmatig verspreid door de
ruimte. Dit is een volkomen natuurlijk proces, precies zoals de zon of een haardvuur.
De straling van een infraroodpaneel verwarmt dus niet de lucht maar de omgeving. De lucht droogt niet uit en er
zal ook geen stofwerveling ontstaan. U kunt zelfs een raam openen en verse lucht binnenlaten zonder nadelige
gevolgen. Het warmte-gevoel is minder afhankelijk van de luchttemperatuur.
Energiebesparing
Dankzij de directe stralingswarmte van infraroodverwarming is de gevoelstemperatuur ongeveer 2° tot 3° C hoger
dan bij convectieverwarming. Dit houdt in dat het gevoel van comfort bij een luchttemperatuur van 18° C plus 2° C
stralingswarmte bij infraroodverwarming gelijk is aan een luchttemperatuur van 20° C bij convectieverwarming.
Gemiddeld mag u per 1 °C lagere luchttemperatuur uitgaan van een energiebesparing van 10%.
Milieuvriendelijk
Infraroodverwarming zorgt voor minder uitstoot van CO2. Indien u groene stroom gebruikt of zelf energie
opwerkt met zonnepanelen is het zelfs mogelijk om volledig CO2 neutraal te wonen en te leven. Iets dat met
gebruik van fossiele brandstoffen absoluut onmogelijk is.
Heat4All infraroodverwarming biedt meer comfort met minder energie en is beter voor het milieu.
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EFFICIËNTIE ONDERZOEK DOOR TU STUTTGART

Heat4All ICONIC Classic
Heat4All ICONIC Classic

Technologie Made in Austria
De nieuwe Heat4All ICONIC infraroodpanelen zijn efficiënter dan haar voorgangers en concurrenten. De totale
efficiëntie van een infraroodpaneel wordt bepaald door 3 factoren:
• De emissiviteit: Het vermogen om warmte uit te stralen
• De stralingsratio: Het aandeel aan geproduceerde IR-C straling
• De stralingsefficëntie: De verhouding tussen aan voor- en achterzijde geproduceerde IR-C straling

Heat4All ICONIC
infraroodverwarming
heeft een
stralingsratio van
99,9 %* infrarood
C-stralen.

De technische universiteit van Stuttgart heeft op
25 juli 2016 een stralingsefficiëntie-onderzoek
gedaan met een Heat4All ICONIC Classic 750
paneel. De resultaten zijn gepubliceerd in artikel
16SU079. Het onderzoek werd geleid door Dr.
Ing. Harald Drück.

99,9 %

De stralingsratio is 99,9%. Dit is het aandeel aan gewenste infrarood C-straling dat de nieuwe Heat4All ICONIC
infraroodpanelen produceren. Infrarood A of B-straling wordt niet uitgestraald. Infrarood C straling dringt tot
1 mm door in de menselijke huid. Dit is volledig onschadelijk en mag onbeperkt genoten worden. Infrarood B
dringt 3 mm door, infrarood A dringt 5 mm door. Aan beiden mag u niet onbeperkt blootgesteld zijn.
Als derde is de stralingsefficiëntie van belang. Om het predicaat “efficiënte infraroodverwarming” te mogen
gebruiken dient ten minste 50 % van de totale straling naar voren uitgestraald te worden en dient de straling van
het paneel als geheel meer dan 70% te zijn.
Heat4All ICONIC straalt 55,1 % naar voren en 71,1 % in totaal. Dit maakt Heat4All ICONIC tot de meest efficiënte
infraroodverwarming die momenteel verkrijgbaar is.

Opbouw van een
Heat4All ICONIC paneel

De emissiviteit van Heat4All ICONIC is 0,96*. Dit
wordt bereikt door een speciaal door Heat4All
ontwikkelde isolatielaag aan de achterzijde van
het verwarmingselement. Deze zorgt ervoor dat
er zo veel mogelijk warmte naar de voorzijde
van het paneel geleid wordt. Vervolgens zorgt
een bijzonder hoogwaardige poedercoating
aan de voorzijde van het paneel ervoor dat de
warmte zeer efficiënt omgezet wordt in straling.
Ter vergelijk: de maximaal haalbare emissiviteit
is 1,00. Dit is de menselijke huid.

1. Massief stalen voorkant met hoogwaardige coating met hoge stralingsemissiviteit en hoge UV-bestendigheid
2. Hoogwaardige verwarmingselement
met Constantaan warmtegeleider
3. Thermische isolatie met IR-reflector
4. Massief stalen achterwand met hoogwaardige coating
5. Stevig en instelbaar montagesysteem.
Eenvoudig te installeren.

*Bron: studie over stralingsefficiëntie, uitgevoerd door Technical University Stuttgart (06/2016)
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PERSOONLIJK DESIGN NAAR EIGEN SMAAK

Heat4All ICONIC Zijdeglans paneel, bedrukt als schilderij met “De Kus” van Gustav Klimt

Eigen design
Het design van Heat4All ICONIC infraroodverwarming kunt u geheel aanpassen naar eigen smaak. U kunt een
paneel laten bedrukken met uw favoriete foto of een collage van foto’s. Of wat dacht u van een prachtig motief
of schilderij van een bekend artiest.
U kunt kiezen voor een afdruk in portret of horizontale oriëntatie. Het paneel wordt afgewerkt in hoogglans of
zijdeglans. Eventueel kunt u het paneel laten omlijsten. U kunt kiezen uit 5 verschillende kleuren, in matglans
of hoogglans.
Een selectie van populaire motieven vindt u op pagina 22 t/m 25. Via beelddatabank www.123rf.com vindt
u meer unieke motieven. Op pagina 26 en 27 vindt u een selectie van populaire schilderijen van bekende
schilders.
De Heat4All dealers helpen u met het designproces en waarborgen de kwaliteit van de aangeleverde foto’s,
afbeeldingen en schilderijen. Pas als aan alle kwaliteitseisen is voldaan wordt het paneel bedrukt. Wij
verzekeren u de hoogst mogelijke afdrukkwaliteit.
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De voordelen van Heat4All ICONIC Infraroodverwarming
… voor uw budget

n
n
n
n

lage investeringskosten
lage stookkosten
geen onderhoudskosten
geen verborgen extra kosten

... voor uw persoonlijke welzijn

n
n

een zeer comfortabel kamerklimaat
bijna geen lucht- of stofwervelingen

… voor de planning van uw
woon- en werkruimtes

n
n
n

eenvoudige montage
uitbreidbaar systeem
flexibel te plaatsen

Op de volgende pagina's introduceren wij de nieuwe Heat4All ICONIC modellen. Wij hopen u te inspireren met
onze nieuwste technologische topprestaties. 'Made in Austria'.
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HEAT4ALL ICONIC CLASSIC
(Zonder lijst)

Heat4All ICONIC Classic
SPECIFICATIES
Voorzijde:
Achterzijde:
Oppervlaktetemperatuur:
Voltage:
Kleur:
Beschermingsgraad:
Temperatuurbescherming:
Stroomvoorziening:
Garantie:

INSTALLATIE
plaatstaal, met poedercoating
Wand- of plafondmontage
plaatstaal, met poedercoating
90° C tot 110° C, afh. van voltage
230 Volt, 50/60 Hz
wit
sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1
1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming
Zeer platte stekker, 8 mm hoog. Kabellengte: 1,9 m
8 jaar

Certificaten:
MODEL

Heat4All ICONIC Classic, plafondmontage
De Heat4All ICONIC Classic panelen zijn elegant en discreet. De voorzijde van het paneel is een wit oppervlak met
poedercoating met zeer hoge emissiviteit, speciaal ontwikkeld door Heat4All. De coating is licht gestructureerd.
Classic panelen zijn ideaal voor iedereen die op zoek is naar bijzonder effectieve, abstracte infraroodverwarming.
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Heat4All ICONIC Classic 250
Heat4All ICONIC Classic 350
Heat4All ICONIC Classic 420
Heat4All ICONIC Classic 540
Heat4All ICONIC Classic 750
Heat4All ICONIC Classic 820
Heat4All ICONIC Classic 870
Heat4All ICONIC Classic 900
Heat4All ICONIC Classic 1200
Heat4All ICONIC Classic 1250

MATEN
[mm]
600 x 300 x 21
900 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1700 x 400 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

VERMOGEN
[W]
200
310
350
450
600
710
730
780
1000
1000

GEWICHT
[kg]
4,6
6,7
8,6
11,3
14,6
15,9
16,2
18,4
21,9
22,0

VERWARMT
[m²]
3-6
4-8
6-11
7-13
11-18
12-20
12-21
13-22
17-29
18-30
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HEAT4ALL ICONIC ZIJDEGLANS MET AFDRUK
(Lijst verkrijgbaar als optie)

Heat4All ICONIC Zijdeglans paneel
MODEL

Heat4All ICONIC Zijdeglans paneel
Heat4All ICONIC Zijdeglans panelen worden naar eigen design bedrukt met een afbeelding of motief naar keuze.
U kunt een favoriete foto of een collage van meerdere foto’s laten afdrukken. Of wellicht een motief of schilderij
van een bekend artiest. De mogelijkheden zijn onbeperkt.
Zie pagina 8 voor meer informatie over eigen design.
SPECIFICATIES
Voorzijde:
Achterzijde:
Oppervlaktetemperatuur:
Voltage:
Kleur:
Beschermingsgraad:
Temperatuurbescherming:
Stroomvoorziening:
Garantie:
Certificaten:
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INSTALLATIE

ESG veiligheidsglas, glad
Wandmontage of
plaatstaal, met poedercoating
plafondmontage indien ingelijst
90° C tot 110° C, afh. van voltage
230 Volt, 50/60 Hz
bedrukt met motief aan de voorzijde van het glas
sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1
1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming
Zeer platte stekker, 8 mm hoog. Kabellengte: 1,9 m
8 jaar

Heat4All ICONIC Zijdeglans 250
Heat4All ICONIC Zijdeglans 350
Heat4All ICONIC Zijdeglans 420
Heat4All ICONIC Zijdeglans 540
Heat4All ICONIC Zijdeglans 750
Heat4All ICONIC Zijdeglans 820
Heat4All ICONIC Zijdeglans 870
Heat4All ICONIC Zijdeglans 900
Heat4All ICONIC Zijdeglans 1200
Heat4All ICONIC Zijdeglans 1250

MATEN
[mm]
600 x 300 x 21
900 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1700 x 400 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

VERMOGEN
[W]
200
310
350
450
600
710
730
780
1000
1000

GEWICHT
[kg]
5,1
7,3
9,7
12,8
16,6
18,0
18,5
20,9
24,9
25,0

VERWARMT
[m²]
3-6
4-8
6-11
7-13
11-18
12-20
12-21
13-22
17-29
18-30

LIJSTEN

Mat zilver
7004

Mat zwart
7021

Walnoot met structuur
7318

Goud
7001

Geborsteld staal
7327
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HEAT4ALL ICONIC HOOGGLANS MET AFDRUK
(Lijst verkrijgbaar als optie)

Heat4All ICONIC Hoogglans paneel met afdruk

Heat4All ICONIC Hoogglans paneel met afdruk
MODEL

Heat4All ICONIC Hoogglans panelen worden naar eigen design bedrukt met een afbeelding of motief naar keuze.
U kunt een favoriete foto of een collage van meerdere foto’s laten afdrukken. Of wellicht een motief of schilderij
van een bekend artiest. De mogelijkheden zijn onbeperkt.
Zie pagina 8 voor meer informatie over eigen design.
SPECIFICATIES
Voorzijde:
Achterzijde:
Oppervlaktetemperatuur:
Voltage:
Kleur:
Beschermingsgraad:
Temperatuurbescherming:
Stroomvoorziening:
Garantie:

INSTALLATIE
ESG veiligheidsglas, glad
Wandmontage of
plaatstaal, met poedercoating
plafondmontage indien ingelijst
90° C tot 110° C, afh. van voltage
230 Volt, 50/60 Hz
bedrukt met motief aan de achterzijde van het glas
sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1
1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming
Zeer platte stekker, 8 mm hoog. Kabellengte: 1,9 m
8 jaar

Heat4All ICONIC Hoogglans 250
Heat4All ICONIC Hoogglans 350
Heat4All ICONIC Hoogglans 420
Heat4All ICONIC Hoogglans 540
Heat4All ICONIC Hoogglans 750
Heat4All ICONIC Hoogglans 820
Heat4All ICONIC Hoogglans 870
Heat4All ICONIC Hoogglans 900
Heat4All ICONIC Hoogglans 1200
Heat4All ICONIC Hoogglans 1250

MATEN
[mm]
600 x 300 x 21
900 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1700 x 400 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

VERMOGEN
[W]
200
310
350
450
600
710
730
780
1000
1000

GEWICHT VERWARMT
[kg]
[m²]
5,1
3-6
7,3
4-8
9,7
6-11
12,8
7-13
16,6
11-18
18,0
12-20
18,5
12-21
20,9
13-22
24,9
17-29
25,0
18-30

LIJSTEN

Certificaten:
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Mat zilver
7004

Mat zwart
7021

Walnoot met structuur
7318

Goud
7001

Geborsteld staal
7327
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HEAT4ALL ICONIC SPIEGEL
(Zonder lijst)

Heat4All ICONIC Spiegel paneel

SPECIFICATIES
Voorzijde:
Achterzijde:
Oppervlaktetemperatuur:
Voltage:
Beschermingsgraad:
Temperatuurbescherming:
Stroomvoorziening:
Garantie:
Certificaten:
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INSTALLATIE
Wandmontage
Spiegel van ESG veiligheidsglas
plaatstaal, met poedercoating
90° C tot 110° C, afh. van voltage
230 Volt, 50/60 Hz
sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1
1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming
Zeer platte stekker, 8 mm hoog. Kabellengte: 1,9 m
8 jaar

Heat4All ICONIC Spiegel paneel

Heat4All ICONIC Spiegel panelen zijn eye-catchers voor aan de muur, of het nu om uw badkamer, kleedkamer
of garderobe gaat. De spiegel is vervaardig uit hoogwaardig ESG veiligheidsglas.
MODEL
Heat4All ICONIC Spiegel 250
Heat4All ICONIC Spiegel 350
Heat4All ICONIC Spiegel 420
Heat4All ICONIC Spiegel 540
Heat4All ICONIC Spiegel 750
Heat4All ICONIC Spiegel 820
Heat4All ICONIC Spiegel 870
Heat4All ICONIC Spiegel 900
Heat4All ICONIC Spiegel 1200
Heat4All ICONIC Spiegel 1250

MATEN
[mm]
600 x 300 x 21
900 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1700 x 400 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

VERMOGEN
[W]
200
310
350
450
600
710
730
780
1000
1000

GEWICHT
[kg]
6,1
8,8
11,6
15,2
19,8
21,0
21,5
25,0
29,8
29,9

VERWARMT
[m²]
3-6
4-8
6-11
7-13
11-18
12-20
12-21
13-22
17-29
18-30
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HEAT4ALL ICONIC DECOGLAS PANELEN
(Lijst verkrijgbaar als optie)

Heat4All ICONIC Decoglas paneel

Heat4All ICONIC Decoglas paneel, gebruikt als whiteboard
MODEL

Heat4All ICONIC Decoglas is infraroodverwarming met een effen kleur. U kunt kiezen uit een van de acht
standaardkleuren of een unieke eigen kleur in RAL of CMYK laten afdrukken. De afwerking is hoogglans of
zijdeglans. Een hoogglans wit Decoglas paneel kan gebruikt worden als whiteboard. Met een van de andere
kleuren creëert u een smaakvolle en kleurrijke verwarming voor uw keuken, restaurant of kantoor.
SPECIFICATIES
Voorzijde:
Achterzijde:
Oppervlaktetemperatuur:
Voltage:
Kleur:
Beschermingsgraad:
Temperatuurbescherming:
Stroomvoorziening:
Garantie:

INSTALLATIE
ESG veiligheidsglas, glad
Wandmontage of
plaatstaal, met poedercoating
plafondmontage indien ingelijst
90° C tot 110° C, afh. van voltage
230 Volt, 50/60 Hz
wit, geel, oranje, rood, groen, blauw, grijs en zwart
sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1
1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming
Zeer platte stekker, 8 mm hoog. Kabellengte: 1,9 m
8 jaar

Heat4All ICONIC Decoglas 250
Heat4All ICONIC Decoglas 350
Heat4All ICONIC Decoglas 420
Heat4All ICONIC Decoglas 540
Heat4All ICONIC Decoglas 750
Heat4All ICONIC Decoglas 820
Heat4All ICONIC Decoglas 870
Heat4All ICONIC Decoglas 900
Heat4All ICONIC Decoglas 1200
Heat4All ICONIC Decoglas 1250

MATEN
[mm]
600 x 300 x 21
900 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1700 x 400 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

VERMOGEN
[W]
200
310
350
450
600
710
730
780
1000
1000

GEWICHT
[kg]
5,1
7,3
9,7
12,8
16,6
18,0
18,5
20,9
24,9
25,0

VERWARMT
[m²]
3-6
4-8
6-11
7-13
11-18
12-20
12-21
13-22
17-29
18-30

Certificaten:
wit
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geel

oranje

rood

groen

blauw

grijs

zwart

(Print-gerelateerde variaties in kleur kunnen optreden. Voor ons aanbod van lijsten verwijzen wij u naar pagina 13.) 19

HEAT4ALL ICONIC HANDDOEKDROGER /
BADKAMERVERWARMING

HEAT4ALL ICONIC ACCESSOIRES
HEAT4ALL ICONIC HANDDOEKDROGER RAIL

HEAT4ALL ICONIC STANDVOET
Wilt u uw infrarood paneel als vrijstaand en verplaatsbaar paneel gebruiken? Gebruik dan deze
hoogwaardige houders met exclusief design.

Heat4All ICONIC Hoogglans verwarming met afdruk en handdoekdroger
Ieder Heat4All ICONIC paneel kan worden voorzien van een set handdoekdrogers, waarmee u uw handdoeken
kunt drogen terwijl de badkamer verwarmd wordt. De elegant gevormde rails zijn het perfecte accent voor
uw Heat4All ICONIC infraroodpaneel.
Een set handdoekdrogers bestaat uit twee roestvrijstalen rails waarmee handdoeken op twee verschillende
afstanden los van elkaar kunnen drogen.
SPECIFICATIES
Zie Heat4All ICONIC model van uw keuze. De handdoekdrogers zijn bruikbaar bij panelen in portret-oriëntatie.
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HEAT4ALL MOTIEVEN GALERIJ

Functionaliteit en design: Heat4All ICONIC biedt
ongekende mogelijkheden voor eigen design.
Onze zorgvuldig gekozen, hoogwaardige motieven
maken het mogelijk uw woon- en werkruimtes in
te richten naar eigen smaak.
Neem een kijkje in onze Heat4All Motieven Galerij
en laat u inspireren - een uitgebreide selectie van
ontwerpen staat voor u klaar.
Wat u op de volgende pagina’s ziet is slechts een
kleine selectie van alle beschikbare motieven.
Meer motieven vindt u op www.heat4all.com/nl
-> Producten -> Motieven galerij.

Heat4All ICONIC Zijdeglans paneel

Heat4All ICONIC motieven voor Zijdeglans en Hoogglans panelen

Kalmte & Rust

Skylines

11798310

4428450

14361043

8338065

16148424

Natuur

7187055

22

10996534

8080811

12290792

13571777

14777146

7297291

3617038

2481900

11808015

Design

23250630

12194212

6730913

12569040

7599687

23

HEAT4ALL MOTIEVEN GALERIJ
Bloemen

13649031

12774590

10903214

3509257

8952443

15273155

24954870

13299192

4520931

Schilderijen

7600753

Impressies

13910123

11582390

18591815

36952386
17664469

Landschappen

49058016

30574540

9259901

8120260

13751488

4762522

10035934

23474184

6850970

11474118

8026311

13408360

6796765

Zen

7414443

14773563

15091371

14394465

14889391

5165571

12720600

13307999

Motieven kunnen worden bijgesneden, afhankelijk van de grootte van het gewenste paneel. Meer motieven
vindt u op www.heat4all.com/nl -> Producten -> Motieven galerij.

15541169
123
15544205
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HEAT4ALL SCHILDERIJEN GALERIJ

Eiffeltoren
Robert Delaunay

Stilleven met Fruit
Paul Cézanne

Droomt u ervan in bezit te zijn van een schilderij van een van de grootste
kunstenaars van de geschiedenis, zoals van Gogh, da Vinci of Monet? Dankzij
onze samenwerking met Artothek kunnen wij u een uitgebreide selectie van
beroemde werken van gerenommeerde schilders aanbieden. De schilderijen
worden in hoge kwaliteit afgedrukt op Heat4All ICONIC Zijdeglans en Hoogglans
panelen.
Artothek is een uitgebreid fotoarchief met hoogwaardige digitale kopieën van
schilderijen en werken, uit tal van nationale en internationale musea.
Op de volgende pagina’s laten wij u een kleine selectie van beschikbare
schilderijen in de Heat4All Schilderijen galerij zien. Het volledige fotoarchief is
te vinden op www.artothek.de.

Kalender Illustratie
Alfons Mucha
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Blanche Hoschede schilderend
Claude Monet

Terug naar de aarde
Catrin Welz-Stein

De Kus
Gustav Klimt

Boeket van gladiolen,
lelies en madeliefjes
Egon Schiele

Geconcentreerde Roman
Paul Klee

Judith met het hoofd
van Holofernes
Gustav Klimt

Vrouw, die een
vrucht vasthoudt
Paul Gauguin

Twee vrouwen uit Tahiti
Paul Gauguin

Stallen
Franz Marc

Jonge Hazen
Albrecht Dürer

Mona Lisa
Leonardo da Vinci

Flora op de rotsen
Paul Klee

Avond
Alexej von Jawlensky

Prisma's
Robet Delaunay

Zonnebloemen
Egon Schiele

Vrouwelijk Model
Egon Schiele

Zomerdroom
Catrin Welz-Stein

Blauwe Paarden
Franz Marc

Het café in de avond
Vincent van Gogh
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HEAT4ALL PERSOONLIJKE AFDRUK
De herinnering aan een mooi moment met uw dierbaren, vereeuwigd op een foto. Een romantische
zonsondergang, gefotografeerd tijdens de laatste vakantie. Heat4All ICONIC biedt u de mogelijkheid om
uw infraroodverwarming te bedrukken met een van uw eigen, favoriete foto's. Het is ook mogelijk om uw
Heat4All ICONIC infraroodverwarming te bedrukken met een bedrijfslogo, citaat of graphic.
De ideale afdrukresolutie is 300dpi over de gehele paneelgrootte. Wij helpen u graag uw persoonlijke
motieven klaar te maken voor afdruk. Zorg ervoor dat u alleen foto’s aanlevert waarvan u eigenaar bent
of printrechten heeft.
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HEAT4ALL MONTAGESYSTEEM
Heat4All infraroodverwarming is zeer eenvoudig te monteren. Alle benodigde materialen voor
montage aan de muur of aan het plafond worden meegeleverd: twee beugels, inclusief schroeven en pluggen.
• Bevestig de beugels aan de muur of aan het plafond.
• Schuif de beide nokken, aan de achterzijde van het infraroodpaneel, in de beugels.
• Fixeer het paneel door de vier afstandhouders aan te draaien.
• Controleer of het infraroodpaneel strak bevestigd is.
• Installeer eventueel een door ons aanbevolen thermostaat. Zie pagina 30.
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THERMOSTATEN
Möhlenhoff Alpha IP

Ontvangers

Heat4All adviseert het Möhlenhoff Alpha IP systeem.

Alpha IP ontvangers schakelen de
infraroodpanelen in en uit op basis
van draadloze signalen afkomstig van
Alpha IP thermostaten.

Alpha IP thermostaten werken met een nauwkeurigheid van 0,1° C.
De thermostaten zenden draadloze instructies naar ontvangers.
De ontvangers schakelen de infraroodverwarming aan en uit.

Alpha IP ontvangers zijn verkrijgbaar
in twee typen. Beide zijn voorzien van
een energiemeter voor directe inzage
in de verbruikskosten.

• Keuze uit twee thermostaten: elegant wit en luxe zwart
• Beide thermostaten hebben klokprogramma’s voor iedere dag van de week
• De zwarte thermostaat is volledig draadloos en werkt op batterijen
• De witte thermostaat wordt bedraad aangesloten op de netspanning
• De witte thermostaat kan afgewerkt worden met Gira, Meren, Jung of Berker afdekmateriaal
• Keuze uit twee ontvangers: stekkerschakelaar en schakel module voor onzichtbare inbouw
• Beide ontvangers meten het energieverbruik in € en kWh
• De stekkerschakelaar kan gebruikt worden als versterker voor het draadloze signaal
• Het systeem maakt een beveiligde verbinding met internet
• Zeer snelle en gebruiksvriendelijke app voor Android en iOS
• Ontwikkeld in Duitsland

De witte ontvanger PSM is bedoeld
voor gebruik in het stopcontact.
De stekker van het infraroodpaneel
wordt in de ontvanger gestoken. De
kabel van het infraroodpaneel blijft
zichtbaar.
De grijze ontvanger FSM is bedoeld
voor inbouw in een inbouwdoos
of verdeeldoos voor elektra. De
ontvanger kan buiten het zicht
weggewerkt worden. Ook de kabel van
het infraroodpaneel kan weggewerkt
worden.

Stekkerschakelaar
PSM

Schakel module
FSM

Kabel onzichtbaar wegwerken

X

√

Energieverbruik in € en kWh

√

√

16 A / 3680 W

12 A / 2760 W

50 m

50 m

√

X

70 x 70 x 39

54 x 33 x 41

√

X

Maximale belasting
Draadloos bereik
Ingebouwde signaalversterker
Afmetingen (mm)
Handmatige bediening

Thermostaten
U kunt kiezen uit twee digitale
Alpha IP thermostaten. De
thermostaten zijn draadloos en
voorzien van een duidelijk LCD
display met achtergrondverlichting.
Klokprogramma’s zijn zeer
eenvoudig in te stellen via de
handige Alpha IP app.
Iedere te verwarmen ruimte
wordt voorzien van een eigen
Alpha IP thermostaat. Deze
wordt gemonteerd op 1,5m
hoogte aan een binnenmuur, om
de verwarming zo nauwkeurig
mogelijk te regelen.
Een Alpha IP thermostaat stuurt
draadloze commando’s naar Alpha
IP ontvangers. Deze schakelen de
Heat4All infraroodpanelen in en uit.
Er kunnen meerdere ontvangers
gekoppeld worden aan een
thermostaat.

Via internet bedienen met Alpha IP app
Instelbereik temperatuur
Afzonderlijk klokprogramma per weekdag
Temperatuurveranderingen per dag

Wit

Zwart

√

√

5 - 30°C

5 - 30°C

√

√

onbeperkt

onbeperkt

Doel- / gemeten temperatuur in display

√

√

Kinderslot / toetsenblokkering

√

√

Vorstbeveiliging (6°C)

√

√

Meting luchtvochtigheid

√

√

Melding lage batterij

X

√

230V netspanning

2x AAA batterij

Draadloos bereik

50 m

50 m

Afmetingen (mm)

86 x 86 x 54

86 x 86 x 31,9

29 x 20

57 x 33

Gira / Merten /
Jung / Berker

X

Stroomvoorziening

Afmetingen display (mm)
Af te werken met afdekramen

App
De Alpha IP app is gratis. U kunt eenvoudig
temperaturen aanpassen en klokprogramma’s
instellen. Er kunnen gratis meerdere gebruikers
aangemeld worden.
De Alpha IP app maakt
verbinding via het Alpha IP
Access Point. Dit apparaat is
verbonden met het internet
en maakt de draadloze
verbindingen met de Alpha IP
thermostaten en ontvangers.
Er is slechts één Access Point nodig per systeem.
Er kan een onbeperkt aantal thermostaten en
ontvangers aangemeld worden op het Access Point.
Het Access Point wordt onzichtbaar geïnstalleerd in de
meterkast of op een andere plaats waar een modem
of router beschikbaar is.
Meer informatie over Alpha IP vindt u op
www.smarthomesupply.nl -> Infrarood verwarming ->
Thermostaten
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FABRIEK
Fabriek in Vitis / Waldviertel / Laag Oostenrijk

De ontwikkeling en productie van Heat4All ICONIC infraroodverwarming vindt plaats in Oostenrijk, in
samenwerking met ons partnerbedrijf Koller. Ons gekwalificeerde team werkt hard om ervoor te zorgen dat onze
nieuwste productgeneratie het beste product op de markt is. Koller heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder
het Oostenrijkse wapenschild, in 1998. Koller werd ook het recht verleend om het 'Austria Gütezeichen', een
Oostenrijks kwaliteitslabel, te gebruiken.

HEAT4ALL INTERNATIONAL

Heat4All is u reeds in 23 landen van dienst
met uitstekend advies op locatie, verkoop
en service. Op www.heat4all.com/nl vindt u
onze partners in uw regio.

GARANTIE EN CERTIFICATEN
De certificaten die ons zijn verleend zijn het bewijs van kwaliteit en hoge efficiëntie van onze producten. Zij
garanderen uw veiligheid en het behoud van het milieu. Wanneer u voor Heat4All infraroodverwarming kiest
kunt u vertrouwen op een uniek en eersteklas product, zowel qua technologie als qua design.

IP 45
Heat4All biedt 8 jaar garantie op de werking van alle infraroodpanelen en 3 jaar garantie op lijsten en de
afdruk op infraroodpanelen. Op thermostaten en bijbehorende elektrische componenten bieden wij 2 jaar
garantie.
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