
Onzichtbaar verwerkt in de wand
 én aangenaam als zonnestralen
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Infra rood stralingswarmte

IR WAND-

VERWARMING, 

snelle opwarming,

onzichtbaar 

weggewerkt, 

voelbaar prettiger

afwerking systemen
Aangenaam warm

wandverwarming

elektro infra rood



·energiezuinig en milieuvriendelijk
·aangename stralingswarmte
·dunne opbouw; warmt snel op
·massaverwarming, geen luchtverwarming
·onderhouds- en geluidsvrij
·als hoofd-, bijverwarming of ter vervanging 

van radiatoren
·regelbaar met draadloze thermostaat
·voor één kamer of een geheel gebouw
·aansluitbaar op standaard elektra installaties 

voorzien van aardlek
·indien gecombineerd met zonnepanelen 

volledig duurzaam te ontwerpen
·geen luchtcirculatie, geen stof
·geen leidingen en radiatoren, waardoor 

ruimte besparend
·te leveren als onderdeel van de complete  

Technostuc binnenisolatiesystemen 
NATURETHERM en COMFORTWALL SONO

Technostuc Greenheat IR wandverwarming 
wordt in de stuclaag opgenomen, waardoor de wand een 
aangename en egale warmte uitstraalt. Hierdoor ontstaat 
er minder luchtcirculatie, minder stof, minder huisstofmijt 
én een minder droge lucht. Dit maakt het tot een gezond 
verwarmingssysteem, dat energie-zuinig en voordelig in 
aanleg is. Daarbij is het slechts 3mm dun!

Technostuc Greenheat IR wandverwarming werkt op 
elektriciteit. Hierdoor bespaart men op de aanleg van 
verwarmingsleidingen en op de aanschaf van een ketel of 
aardwarmtepomp. Dit kan bij een gemiddelde woning 
een besparing op aanschaf- en aanlegkosten van zo’n 10 
tot 15 duizend Euro opleveren. Watergevulde wand-
verwarming systemen behoren tot de ‘trage’ stralings-
warmte systemen (LTV-lage temperatuur verwarming). 
Technostuc Greenheat IR behoort tot de ‘snelle’ infrarood 
verwarming, die in no time een voelbare en aangename 
warmtestraling geeft.

Infrarood straling behoort tot het onzichtbare gedeelte 
van het lichtspectrum voorbij het rode licht. De langegolf 
IR-straling is onschadelijk voor de mens. Het bevat geen 
uv-straling en verwarmt niet de lucht, zoals radiatoren 
dat doen, maar voorwerpen en het menselijk lichaam. 
Hierdoor is het mogelijk om met een lagere lucht-
temperatuur toch hetzelfde comfortgevoel te krijgen, 
wanneer de IR-straling de huid bereikt. Vergelijkbaar met 
een aangename winterzon op een koude winterdag. 

Technostuc Greenheat IR wandverwarming kan dienen 
als hoofd- of bijverwarming en kan per ruimte worden 
geïnstalleerd. Het laat zich eenvoudig aanbrengen in 
Technostuc leemstuc of kalkpleister, is toepasbaar bij 
nieuwbouw en vooral ook ideaal bij renovaties en 
monumenten. Omdat een goede basis-isolatie aan te 
bevelen is, kan het optimaal gecombineerd worden met 
de Technostuc Naturetherm en Comfortwall SONO 
isolatie- en stucsystemen.

Duurzaam verwarmen

Energiezuinige verwarming

Compleet systeem
Technostuc Greenheat IR wandverwarming kan worden 
toegepast op de wand en op het plafond. Het kan worden 
opgenomen in Technostuc leemstuc of bio-klimaatkalk. En als 
onderdeel van Naturetherm en Comfortwall systemen.
Niet in gipsstucwerk toepasbaar!
Leverbaar in registers van 700x1800 mm voor eenvoudige 
verwerking, maar ook leverbaar op maat. Inclusief 4 meter 
aansluitkabel, E-therm draadloze thermostaat en E-box verdeler 
inbouwkastje voor max. 4 registers. 
Toepasbaar als hoofd- en bijverwarming; capaciteitberekeningen 
worden door Technostuc per project uitgevoerd.
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Leem. Een modern en gezond bouwmateriaal.

INFO
Aangename stralingsverwarmte

Infrarood verwarming baseert zich op een eeuwen oud principe van stralings-
warmte. Denk hierbij aan de aangename warmte van een kampvuur, openhaard 
of van zonnestralen op een koude winterdag. Wie vindt dat nu niet fijn?
Infrarood straling kan men het beste vergelijken met zonnestraling. De zonnestralen op 
onze huid geven ons een aangenaam en prettig gevoel van welbehagen. Met infrarood 
verwarming haalt men gevoelsmatig de zon naar binnen. Maar waar de zon ook nog 
ongewenste uv-straling afgeeft, zijn infrarood warmtestralen voor de mens ongevaarlijk en 
zelfs gezond, omdat ze ontspannend werken en de doorbloeding bevorderen.

Elektrisch verwarmen met IR-C
Infrarood verwarming, elektrische verwar-
ming, warmtegolvenverwarming of massa-
verwarming zijn termen die gebruikt 
worden om nagenoeg hetzelfde aan te 
duiden. Er worden vrijwel alle vormen van 
verwarmingselementen met een stekker 
bedoeld. Een straalkacheltje, olie-radiator, 
badkamerheater of een ‘rode lamp’ van de 
fysiotherapeut maken echter allemaal 
gebruik van verschillende soorten 
verwarming, zoals straling, convectie door 
luchtverplaatsing, blazen, indringing, etc. 
Werkelijke infrarood verwarming maakt 
gebruikt van langegolf infrarood straling 
(IR-C). 

 Het zijn 
stralen die door de mens op de huid als 
warmte worden waargenomen.  

Straling versus convectie
De radiatoren van een traditioneel centrale 
verwarmingssysteem werken voor ongeveer 
90% op basis van convectie en slechts 10% 
straling. Convectie is het verwarmen van 
lucht door warmtecirculatie. Wanneer men 
de thermostaat hoger zet duurt het relatief 
lang voordat de ruimte warm wordt en men 
het zelf warmer krijgt. Dit kost veel energie 
in de vorm van aadgas of stookolie. Ook 
zijn deze verwarmingsinstallaties, die 
gebaseerd zijn op het rondpompen van 
warm water, relatief duur in aanleg omdat 
in iedere ruimte (grote) radiatoren moeten 
worden opgehangen en naar iedere ruimte 
aan- en afvoerleidingen moeten worden 
aangelegd, die worden aangesloten op een 
verwarmingsketel of aardwarmtepomp. De 
hoge installatie-kosten, het onderhoud en 
de stofcirculatie die onstaat maken dat deze 
vorm van verwarming steeds meer in 
populariteit afneemt.
De IR-C straling van een elektro infrarood 
verwarming daar-en-tegen verwarmt niet 
de lucht maar elementen in de ruimte, zoals 
het menselijk lichaam. Hierdoor is deze 
wijze van verwarmen efficienter, zuiniger 
en vooral sneller. De kosten voor 
installatie zijn relatief laag en het is volledig 
geluidloos. Er ontstaat geen onaangename 
stofcirculatie, het is nagenoeg onderhouds-
vrij en in combinatie met bijvoorbeeld 
zonnepanelen is het volledig energie-
neutraal te ontwerpen. Daarbij kan elektro 
infrarood verwarming per ruimte decentraal 
geregeld worden.

Ze zijn onzichtbaar, geurloos en 
dringen niet door de huid heen.

Greenheat IR wandverwarming
Technostuc Greenheat IR Walls is een 
elektro infrarood verwarmingssysteem dat 
onzichtbaar in de wand wordt wegge-
werkt. De circa 3mm dunne registers met 
voorgevormde warmtekabels worden 
opgenomen in de stuclaag. De stuclaag 
warmt zich op en zorgt voor een egale 
uitstraling van warmte. Belangrijk is dat de 
stuclaag een goed warmte-opnemend en -
afgevend vermogen heeft, ofwel een hoog 
warmte-accumulerend vermogen bezit. 
Geschikt hiervoor zijn Technostuc 
Leemstuc en Bio-kalk-pleisters. Let op 
dat gips-stucwerk niet geschikt is voor IR 
wandverwarming wegens het te geringe 
warmte uitstralingseffect van gips.
Technostuc Greenheat IR wandverwarming 
bestaat uit registers van 70x180 cm die 
eenvoudig door één persoon in de stuclaag 
kunnen worden aangebracht. Het aantal 
registers is afhankelijk van de benodigde 
warmtecapaciateit per ruimte. Deze is 
afhankelijk van het gebruik van de ruimte, 
de warmtevraag en het isolatieniveau van 
het gebouw. Greenheat IR wandverwarming 
is ideaal te combineren met de na-isolatie 
systemen Technostuc Naturetherm en 
Comfortwall Sono.

Greenheat IR panelen
Het is ook mogelijk om Technostuc Green-
heat IR Panels te installeren op de wand 
of tegen het plafond. IR panelen kunnen 
zonder al te veel planning in alle ruimtes 
worden gemonteerd, mits er een geraard 
stopcontact aanwezig is. Ze zijn ideaal voor 
een extra studeerkamer op zolder of een 
hobbyruimte in de garage. De IR BASIC 
panelen hebben een voor straling geoptima-
liseerd metalen oppervlak in RAL 9016 wit 
en zijn standaard verkrijgbaar in verschil-
lende afmetingen. Op aanvraag ook in 
kleur, glas, spiegel of keramiek leverbaar.
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Technostuc Greenheat elektrische infrarood wandverwarming

Tabel A. Benodigde Greenheat wandverwarmingscapaciteit (Watt) per m2 of per m3 in relatie tot isolatiewaarde:

Benodigd voor een Vuistregel Vuistregel Indicatie van

standaard binnentemperatuur per m2 (L x B) per m3 (L x B x H) isolatiewaarde

voor verblijfsruimtes:  20 °C vloeroppervlakte ruimtevolume

(o.a. woonkamer, woonkeuken, studeerkamer) (verdiepingshoogte 2,5-2,7m1) (nauwkeuriger) (m2K/W)

bij slechte isolatie 90-120 Watt/m2 >38 Watt/m3 Rc: lager dan 1,4

bij gemiddelde isolatie 65-90 Watt/m2 25-38 Watt/m3 Rc: 1,4 tot 2,5

bij goede isolatie 50-65 Watt/m2 20-25 Watt/m3 Rc: 2,5 tot 4,0

bij zeer goede isolatie 35-50 Watt/m2 15-20 Watt/m3 Rc: 4,0 tot 6,0

bij uitstekende isolatie 20-35 Watt/m2 6-15 Watt/m3 Rc: 6,0 en hoger

bij totale benodigde Watt 200 Watt 200 Watt reserve capaciteit bijtellen

Tabel B. Bijsturing Greenheat capaciteit (uit Tabel A) in relatie tot Comfort-temperaturen :

Temperatuur per ruimte per m2 vloeroppervlak per m3 inhoud Comfort-temperaturen:

bij woonkamers (de norm is 20°C) +0% +0% ca. 20°C

bij badkamers en douches (de norm is 22°C) +18% +18% ca. 24°C

bij kinderkamers (voor baby's) +15% +15% ca. 23°C

bij separate keukens (de norm is 20°C) -10% -10% ca. 18°C

bij slaapkamers (de norm is 20°C) -12% -12% ca. 17°C

bij verkeersruimtes (gang/hal/entree/trap) -20% -20% ca. 15°C

bij toi letten -20% -20% ca. 15°C

bij onverwarmde binnenruimtes -45% -45% ca. 10°C

bij vorstvrij houden -60% -60% ca. 5°C

bij schuine zolders (als verblijfsruimte) -20% berekend geringer volume

bij schuine zolders (als onbenoemde ruimte) -40% berekend-20% geringer volume

bij vrijstaande of hoekwoning, of veel glas +10% +10% mogelijk meer verlies

bij gewenste 2°C warmer +10% +10% naar keuze

bij gewenste 2°C koeler -10% -10% naar keuze

© 2016 Technostuc
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Greenheat IR Walls installatie
De Greenheat IR registers zijn speciaal voor 
de opname van wandverwarming in stuc-
werk ontwikkeld. De elektrodraden worden 
door een teflon mantel beschermd tegen 
vocht, schoonmaakmiddelen en stoten. De 
registers hebben één aansluitkabel die 
wordt aangesloten op een E-box inbouw-
verdeelstation. In het E-box verdeelstation 
kunnen max. 4 registers worden aange-
sloten op één voeding van 230V. De wand-
verwarming wordt aangestuurd door een 
draadloze E-therm kamerthermostaat vanaf 
een centrale plek in de ruimte. De bijbeho-
rende draadloze E-remo ontvanger wordt 
opgenomen in het E-box verdeelstation. 
Eén E-therm kamerthermostaat kan meer-
dere E-remo ontvangers aansturen.

Greenheat IR Walls
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Technische informatie Greenheat IR Wall
Uitvoering: 130 en 200 W/m2
Dikte: ca. 3 mm
Afmeting: 700x1800 mm per register
Toepassing: decentraal per ruimte als

hoofd- of bijverwarming
Spanning: 230V (event. 42V mogelijk)
Aansluitkabel: 4 m1
Temperatuur: max. 150°C 
Bescherming: IPX7
Benodigd: aardlekschakelaar 30mA
Verdeelstation: E-box; 160x160x60 mm 
Thermostaat: E-therm wifi; 80x80x23 mm
Ontvanger: E-remo wifi; 50x47x30 mm
Systeem: CE-conformiteit
Maatwerk: projectmatig op aanvraag
Capaciteit: o.b.v. projectmatige calculatie 

door Technostuc
Verwerking: conform richtlijnen Technostuc

wandverwarming

INFO INFRA ROOD VERWARMING

wandverwarming

elektro infra rood



Technostuc Greenheat elektrische infrarood verwarmingspanelen

Tabel C. Ontwerpwaarde Greenheat Panel-verwarming per m2 vloeroppervlak 

               van een ruimte met een goede isolatie (zie Tabel A):

m2 vloeroppervlakte* benodigde capaciteit aanbevolen verdeling

4-7 m2 300 Watt

6-12 m2 400 Watt

8-14 m2 500 Watt

10-16 m2 600 Watt

12-18 m2 700 Watt

13-20 m2 800 Watt 2 x 400 Watt

15-22 m2 900 Watt 2 x 450 Watt

*) Bij verdiepinghoogte van 2,5 tot 2,7 mtr; bij schuine zolders kan er ca. 15-20% van 

    de waarde worden afgetrokken.

Voor grotere ruimtes (in grijs) is het verstandiger om meerdere kleine eenheden te gebruiken, 

bijv. 2x450 Watt i.p.v. 1x900 Watt. Door een strategische plaatsing kan de ruimte gelijkmatiger

 verwarmd worden en is er enige overcapaciteit beschikbaar.

Greenheat IR BASIC Panels
Greenheat IR Panels in BASIC uitvoering 
worden standaard geleverd in RAL 9016 wit. 
Het elegante IR verwarmingspaneel past in 
ieder interieur. De BASIC panelen kunnen 
horizontaal of verticaal worden gemonteerd. 
Ze zijn standaard voorzien van een aan/uit 
schakelaar en een stekker. Greenheat IR 
BASIC panelen kunnen worden aangesloten 
op ieder geaard stopcontact. De panelen 
kunnen individueel worden voorzien van een 
plug-and-play aanklik thermostaat R-therm. 
Tevens is het mogelijk om meerdere 
panelen in één ruimte, middels een plug-
and-play F-remo ontvanger, draadloos en 
centraal te laten aansturen door de E-therm 
kamerthermostaat.

Greenheat IR Panels
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Technische informatie 
Greenheat IR BASIC Panels

Uitvoeringen: 250/500/750/1000 W
Dikte: 26/48 mm
Afmeting: 630x500/900/1300/1600 mm 
Toepassing: decentraal per ruimte
Spanning: 230V 
Aansluitkabel:1 m1 voorzien van stekker
Temperatuur: max. 95°C 
Bescherming: IPX4
Thermostaat: R-therm; PnP aanklik (lokaal)
Thermostaat: E-therm wifi; 80x80x23 mm
Ontvanger: F-remo wifi; PnP (centraal)
Systeem: CE-conformiteit
Montage: WAND horizontaal/verticaal

Plafond uitsluitend BASIC DM
Maatwerk: projectmatig op aanvraag
Capaciteit: o.b.v. projectmatige calculatie 

door Technostuc
Verwerking: conform richtlijnen Technostuc

elektro verwarming

INFO INFRA ROOD VERWARMING

Greenheat IR BASIC DM panelen zijn speciaal 
ontwikkeld voor de ruimte besparende plaatsing 
tegen het plafond. 

Greenheat IR Panels op aanvraag in ook kleur, glas, met poster of foto, spiegel of keramiek leverbaar. 

wandverwarming

elektro infra rood
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Greenheat IR Walls & Panels
Aangename & gezonde warmte voor iedereen.

v1 - © 05-2016
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