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“Nature is a miracle we depend on,
destroying nature is destroying ourselves.”
Eugene Verbraak

Verbraak Eugene

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen op deze wereld kan bijdragen aan het
welzijn van onze planeet. Als we de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen,
maar ook alle generaties daarna niet willen vernietigen, moeten we onze carbon
footprint dringend gaan verlagen
In onze visie zien wij een all-electric solution in alle woningen waardoor we de
CO2 uitstoot tot een minimum kunnen beperken. Ook de verwarming van een
moderne woning zal steeds vaker elektrisch gevoed worden.
Daarom streeft Ecaros het doel na om woningen te verwarmen door middel van
duurzame en energiezuinige infrarood verwarming.
Ecaros infrarood panelen zijn ontworpen om lang en duurzaam te verwarmen.
Bij Ecaros is de toekomst gisteren al begonnen.
Dat wat goed is blijven wij constant verbeteren daarom investeren wij constant
in productontwikkelingen en verbeterd productieprocessen zodat we ons met
een gerust geweten kunnen verantwoorden tegenover de volgende generaties.

MADE IN GERMANY

Voorwoord
Als fabrikant van infrarood verwarming dragen wij
ons steentje bij aan een groene en schone toekomst.
Ook Ecaros streeft ernaar haar voetafdruk op
deze planeet zo klein mogelijk te houden, door de
productieprocessen zo groen mogelijk te maken.
Ecaros infrarood panelen worden stuk voor stuk aan
een grondige eindcontrole onderworpen alvorens
zij in de recycleerbare verpakking naar onze klanten
worden verzonden.
Onze productieprocessen worden zo afgestemd dat
er een minimum aan groene energie nodig is om onze
panelen te produceren. Daarbij wordt de meeste
arbeid door mensen afgeleverd zodat Ecaros ook in
de tewerkstelling een grote rol kan spelen.

diverse uitvoeringen en afmetingen. Deze catalogus
geeft u een beeld van wat Ecaros kan bieden voor het
verwarmen van uw woning.
Ecaros infraroodpanelen gebruiken een minimum
aan energie en leveren een maximale stralingsoutput
van 10.000 Nm. Hierdoor behoren Ecaros infrarood
panelen tot de zuinigste panelen op de markt.
Een snelle opwarming, efficiënt energiegebruik en
een optimale coating om een stralingsfactor van
boven de 0.95 te garanderen. Dat zijn de bijzondere
kenmerken van Ecaros infrarood verwarming.

Menselijke waarden en milieuvriendelijk ondernemen
staan bij ons hoog in het vaandel. Al onze infrarood
panelen zijn daarom voor 99% recycleerbaar zodat ze
na hun jarenlange zuinige werking onze planeet
minimaal belasten.
Wij raden onze klanten aan zoveel als mogelijk groene
energie te gebruiken om hun infrarood verwarming
te voeden. Als we met zijn allen ons steentje
bijdragen aan de toekomst van onze planeet, zullen
onze kinderen en kleinkinderen hiervan de vruchten
kunnen plukken.
Infrarood verwarming draagt niet alleen bij aan de
gezondheid van onze planeet, het is ook een
aangename en decoratieve verwarming voor uw
woning.
Infrarood panelen kunnen volledig opgaan in
het interieur van uw woning door bijna onzichtbaar
aan het plafond te hangen.
Maar ook als kunststuk aan de muur kunnen onze
infroodpanelen gezellig en aangenaam verwarmen.
Het gamma van Ecaros infrarood verwarming
is afgestemd op de huidige woningbouw en is
verkrijgbaar in

Alle panelen die Ecaros op de markt brengt voldoen
aan de strengste keuringsnormen en zijn gemaakt
om duurzaam zonder onderhoudskosten uw woning
tientallen jaren te kunnen verwarmen.
Ecaros produceert in Duitsland en geeft dus Europese
garantie op de goede werking van haar infrarood
panelen

Ecaros metaal wit RAL 9003
Strak van design, robuust van karakter.
De Ecaros metalen infraroodpanelen passen
in elk interieur. Deze panelen hebben een
hoogwaardige keramische coating en kunnen
zowel aan het plafond als aan de muur bevestigd
worden.

Door de strakke vormgeving van Ecaros metalen
infraroodpanelen passen deze zowel in een
modern als in een klassiek interieur.
De speciale maatvoering zorgt ervoor dat
de panelen perfect passen in de meeste
systeemplafonds zoals deze gebruikt worden
in kantoren en winkels.

De universele ophanging geeft de mogelijkheid Voor gebruik in particuliere woning levert
om het paneel zowel horizontaal als verticaal Ecaros ook inbouwframes waarmee de panelen
aan de muur of het plafond te bevestigen.
eventueel kunnen worden ingebouwd in gyprocof stucplafonds.
Wanneer uw Ecaros infraroodpanelen aan
het plafond gehangen wordt heeft het De panelen worden standaard in RAL 9003
ophangsysteem een slot functie die ervoor geleverd, maar kunnen naar wens ook in elke
zorgt dat het paneel niet omlaag kan vallen als RAL kleur geleverd worden.
de schroeven los komen te zitten. Dit verzekerd
Zelf de panelen overschilderen behoort ook
u van de maximale veiligheid.
tot de mogelijkheid gebruik hiervoor wel een
hittebestendige verf.
Oppervlakte temperatuur 115°C
Code

Afmetingen in
mm

Input
Wattage

IP
waarde

Gewicht

Kleur

Masterbox
afmeting cm

Per pallet

ECA0606-400-C

592 x 592 x 10

360 Watt

IP 44

7.8 Kg

RAL 9003

67 x 68 x 9

25

ECA0609-600-C

592 x 892 x 10

550 Watt

IP 44

11,0 Kg RAL 9003

67 x 95 x 9

25

ECA0612-800-C

592 x 1192 x 10 750 Watt

IP 44

14.0 Kg RAL 9003

67 x 125 x 9

14

ECA0615-1000-C

592 x 1492 x 10 950 Watt

IP 44

17.0 Kg RAL 9003

67 x 155 x 9

14

ECA7515-1250-C

750 x 1500 x 10 1250 Watt IP 44

28.0 Kg RAL 9003

81 x 155 x 9

10

ECA0309-260C

300 x 900 x 10

260 Watt

IP 44

6.0 Kg

RAL 9003

35 x 95 x 9

25

ECA0312-360C

300 x 1200 x 10 360 Watt

IP 44

7.5 Kg

RAL 9003

35 x 125 x 9

20

Ecaros glas melk wit
Adembenemend mooi, onbeperkt toepasbaar.
Ecaros Float glas infrarood panelen zijn uiterst Deze panelen zijn voorzien van de Ecaros
geschikt voor toepassingen waar spatten en universele ophangbeugels zodat u uw paneel
zonder problemen zowel horizontaal als
vervuilingen aanwezig zijn.
verticaal aan de muur kan hangen.
Ideaal dus in badkamers waar waterspatten een
Ook inbouwen van deze panelen is uw plafond
gewone verwarming snel vuil kunnen maken.
Maar ook wanneer u een infrarood verwarming is mogelijk door de beschikbare inbouwframes
in de keuken wil toepassen is het glazen van Ecaros te gebruiken.
oppervlak gemakkelijker te reinigen.
De Ecaros glazen panelen zijn uiteraard IP44 Deze panelen zijn verkrijgbaar in diverse
afmetingen en verschillende wattages.
zodat ze volledig spatwaterdicht zijn.
Bent u op zoek naar een gemakkelijk afwasbaar
infrarood paneel dat bovendien ook nog eens
waterdicht is dan is dit paneel waarschijnlijk
wat u zoekt.
Oppervlakte temperatuur 115°C
Code

Afmetingen in
mm

Input
Wattage

IP
waarde

Gewicht

Kleur

Masterbox
afmeting cm

Per pallet

ECAG60-60-400

600 x 600 x 20

360 Watt

IP 44

9.6 Kg

Melk wit

67 x 68 x 9

25

ECAG60-90-600

600 x 900 x 20

550 Watt

IP 44

13,5 Kg Melk wit

67 x 95 x 9

25

ECAG60-120-800

600 x 1200 x 20 750 Watt

IP 44

17.3 Kg Melk wit

67 x 125 x 9

14

ECAG60-150-1000

600 x 1500 x 20 950 Watt

IP 44

22.0 Kg Melk wit

67 x 155 x 9

14

Ecaros Spiegels
Weerspiegelend mooi
Als u op zoek bent naar de ideale verwarming
voor een badkamer, dressing of slaapkamer.

U zal genieten van een heerlijke stralingswarmte
die uit een spiegel ontsnapt die niet kan beslaan

Zoek dan niet verder, onze Ecaros infrarood
spiegel verwarmt uw badkamer comfortabel en
snel met een heerlijke stralingswarmte
Deze verwarming in de vorm van een spiegel ziet
er adembenemend mooi uit door zijn afgeronde
hoeken en strak design.

U kunt deze infrarood spiegel perfect horizontaal
boven uw wastafel hangen, maar ook verticale
plaatsing tegen de muur is voor deze
krachtpatser geen enkel probleem, dankzij de
Ecaros universele ophangbeugels die op deze
spiegel gemonteerd zijn.

Deze spiegel zal in elke kamer een blikvanger Uiteraard zijn onze spiegel infraroodpanelen
zijn, maar in een badkamer komt hij zeker verkrijgbaar in diverse afmetingen en wattages
perfect tot zijn recht.
Beeld u de badkamer maar eens in met deze
prachtige spiegel die een heerlijke zonnewarmte
uitstraalt wanneer u nat uit de douche stapt.
Oppervlakte temperatuur 115°C
Code

Afmetingen in
mm

Input
Wattage

IP
waarde

Gewicht

Kleur

Masterbox
afmeting cm

Per pallet

ECAM60-60-400

600 x 600 x 20

360 Watt

IP 44

9.6 Kg

Spiegel

67 x 68 x 9

25

ECAM60-90-600

600 x 900 x 20

550 Watt

IP 44

13,5 Kg Spiegel

67 x 95 x 9

25

ECAM60-120-800

600 x 1200 x 20 750 Watt

IP 44

17.3 Kg Spiegel

67 x 125 x 9

14

ECAM60-150-1000 600 x 1500 x 20 950 Watt

IP 44

22.0 Kg Spiegel

67 x 155 x 9

14

Ecaros glas wit mat
Functioneel & oogstrelend design.
Ecaros wit matte glazen infrarood panelen met
afgeronde hoeken sieren elke woning. Zij passen
perfect in elke ruimte en transformeren uw
verwarming tot een tijdloos design kunstwerk.

Wanneer het paneel aan de muur gehangen
wordt zorgt het universele ophangsysteem van
Ecaros dat dit zowel horizontaal als verticaal
kan geschieden. Het paneel heeft een IP 44
waarde en kan dus ook gebruikt worden in
Of uw woning hyper modern is of juist rustiek badkamers en andere vochtige ruimtes zolang
klassiek, de wit matte vormgeving van dit zone 2 gerespecteerd wordt.
infrarood paneel past zich aan uw woonstijl aan.
De basis elementen van dit infrarood paneel zijn
Dit glazen paneel kan indien gewenst met een stuk voor stuk gekozen op hun duurzaamheid
optioneel verkrijgbaar inbouwframe ingebouwd en garanderen dat u jarenlang kunt genieten
van een heerlijke zonnewarmte.
worden in het plafond.
Hierdoor ontstaat zeker in moderne woningen Uiteraard zijn deze mat witte glazen infrarood
paneel verkrijgbaar in diverse maten en wattages
een ongekende luxe en strak design.
zodat ze toepasbaar zijn in elke ruimte.
Oppervlakte temperatuur 115°C
Code

Afmetingen in
mm

Input
Wattage

IP
waarde

Gewicht

Kleur

Masterbox
afmeting cm

Per pallet

ECAGSW60-60-400

600 x 600 x 20

360 Watt

IP 44

9.6 Kg

Wit mat

67 x 68 x 9

25

ECAGSW60-90-600

600 x 900 x 20

550 Watt

IP 44

13,5 Kg Wit mat

67 x 95 x 9

25

ECAGSW60-120-800

600 x 1200 x 20 750 Watt

IP 44

17.3 Kg Wit mat

67 x 125 x 9

14

ECAGSW60-150-1000 600 x 1500 x 20 950 Watt

IP 44

22.0 Kg Wit mat

67 x 155 x 9

14

Ecaros glas zwart mat
Functionaliteit op zijn best.
Ecaros zwart matte glazen infrarood panelen Dat dit krijtbord ook nog eens de functie van een
met afgeronde hoeken stralen pure luxe uit. Ze heerlijke infrarood verwarming op zich neemt is
brengen het luxe afwerkingsniveau van uw natuurlijk dubbel plezier.
woning eenvoudig nog verder omhoog.
Dankzij de universele ophanging van Ecaros
Deze panelen passen zeer goed in bijvoorbeeld; kan men dit zwart mat glazen infrarood paneel
een slaapkamer, een woonkamer, maar ook zeer zowel horizontaal als verticaal bevestigen aan
zeker in uw badkamer. Helemaal tot zijn recht de muur. Het paneel kan geleverd worden in
komen ze in uw keuken waar de functionaliteit diverse afmetingen en diverse wattages zodat
van krijtbord kan worden gebruikt om een het toepasbaar is in elke ruimte.
boodschap of herinnering te noteren.
Met een IP 44 waarde mag dit paneel zonder
Als krijtbord onthoudt dit bord je favoriete recept, problemen in de badkamer opgehangen worden
in zone 2..
je boodschappenlijstje of is het de spreekbuis
voor uw gezin. Wat je ook schrijft dit krijtbord
onthoudt het zolang als u dat wil.
Oppervlakte temperatuur 115°C
Code

Afmetingen in
mm

Input
Wattage

IP
waarde

Gewicht

Kleur

Masterbox
afmeting cm

Per pallet

ECAGSZ60-60-400

600 x 600 x 20

360 Watt

IP 44

9.6 Kg

Zwart mat

67 x 68 x 9

25

ECAGSZ60-90-600

600 x 900 x 20

550 Watt

IP 44

13,5 Kg Zwart mat

67 x 95 x 9

25

ECAGSZ60-120-800

600 x 1200 x 20 750 Watt

IP 44

17.3 Kg Zwart mat

67 x 125 x 9

14

ECAGSZ60-150-1000

600 x 1500 x 20 950 Watt

IP 44

22.0 Kg Zwart mat

67 x 155 x 9

14

Ecaros glas RAL kleur
De wereld is mooier in kleur
Het hoeft niet altijd zwart of wit te zijn, zeker
niet als u kiest voor een infrarood verwarming
van Ecaros. De Ecaros panelen zijn verkrijgbaar
in elke gewenste RAL kleur.

Dankzij de universele ophanging van Ecaros
kan men deze panelen zowel horizontaal als
verticaal bevestigen aan de muur of op het
plafond.

De mogelijkheden zijn onbeperkt, een Het paneel kan geleverd worden in diverse
regenboog aan kleuren laten uw woning of afmetingen en wattages zodat het toepasbaar
bedrijf schitteren terwijl de ruimte zich vult met is in elke ruimte van groot tot klein.
een heerlijke infrarood warmte.
Met een IP 44 waarde mag dit paneel zonder
Wenst u koningsblauw in de slaapkamer of gaat problemen in de badkamer opgehangen worden
u eerder voor een vleugje ondeugendheid met in de zone 2 restrictie.
een infrarood paneel in kersenrood. U bepaalt
de kleuren, van vloeiende pastelkleuren tot
contrasterende accent kleuren.

Oppervlakte temperatuur 115°C
Code

Afmetingen in
mm

Input
Wattage

IP
waarde

Gewicht

Kleur

Masterbox
afmeting cm

Per pallet

ECAGRAL60-60-400

600 x 600 x 20

360 Watt

IP 44

9.6 Kg

RAL kleur

67 x 68 x 9

25

ECAGRAL60-90-600

600 x 900 x 20

550 Watt

IP 44

13,5 Kg RAL kleur

67 x 95 x 9

25

ECAGRAL60-120-800

600 x 1200 x 20 750 Watt

IP 44

17.3 Kg RAL kleur

67 x 125 x 9

14

ECAGRAL60-150-1000 600 x 1500 x 20 950 Watt

IP 44

22.0 Kg RAL kleur

67 x 155 x 9

14

Ecaros glas foto print
Art is a choice of living

Het kan nog beter. Heeft u een unieke foto die u
Art is a choice of living, Is het een schilderij met graag wil vereeuwigen in uw woonkamer maar
de functie van verwarming of een verwarming kunt u er geen mooi plaatsje voor vinden?
in de gedaante van een schilderij. Het blijft een
moeilijke keuze.
Met Ecaros kunt u die foto laten verwerken in een
infraroodpaneel zodat deze foto niet alleen uw
Maar 1 ding is zeker, een verwarming is hart verwarmt maar de complete woonkamer.
nog nooit zo mooi geweest. De Ecaros
schilderijverwarming is een pronkstuk in uw
Dankzij de universele ophanging van Ecaros
kunt u dit prachtige glazen infrarood paneel
interieur.
zowel horizontaal als verticaal bevestigen aan
Een keuze die je niet voor mogelijk kan houden, de muur. Deze panelen kunnen geleverd worden
Ecaros beschikt over een database van in diverse afmetingen en wattages zodat ze
schilderijen, kunstwerken en prachtige foto’s toepasbaar zijn in elke ruimte.
die in uw infrarood verwarming verwerkt kunnen
worden. Zo wordt verwarming in uw woning een Met een IP 44 waarde mag dit paneel zonder
uniek kunststuk dat eenvoudig integreert in uw problemen in de badkamer opgehangen worden
onder de zone 2 restrictie.
eigen omgeving.
Oppervlakte temperatuur 115°C
Code

Afmetingen in
mm

Input
Wattage

IP
waarde

Gewicht

Kleur

Masterbox
afmeting cm

Per pallet

ECAGPR60-60-400

600 x 600 x 20

360 Watt

IP 44

9.6 Kg

Foto print

67 x 68 x 9

25

ECAGPR60-90-600

600 x 900 x 20

550 Watt

IP 44

13,5 Kg Foto print

67 x 95 x 9

25

ECAGPR60-120-800

600 x 1200 x 20 750 Watt

IP 44

17.3 Kg Foto print

67 x 125 x 9

14

ECAGPR60-150-1000

600 x 1500 x 20 950 Watt

IP 44

22.0 Kg Foto print

67 x 155 x 9

14

Ecaros Dual-Zone handdoekdroger
Laat de warmte je omarmen
Een badkamer hoort lekker warm te zijn en
daar is een infrarood verwarming van Ecaros
de juiste partner voor. Maar soms wilt u meer
dan alleen de badkamer verwarmen, u wil ook
graag een droge en liefst warme handdoek om
u heerlijk mee te drogen en te genieten van de
warmte rond uw schouders.

De onderste zone is een warmtepaneel zorgt dat
uw handdoeken droog en lekker warm worden.
Uiteraard is de Dual-zone infrarood handdoeken
droger voorzien van een IP 44 waarde zodat hij
zonder probleem geplaatst kan worden in de
zone 2 sectie van uw badkamer.

Ecaros Dual-zone handdoekdrogers zijn
verkrijgbaar in 2 uitvoeringen. Een strak metalen
Hier komt de Dual-zone van Ecaros onmiddellijk versie van 1 cm dik met 2 handdoek beugels
tot zijn recht. Deze combinatie verwarming en een wit glazen versie van 2 cm dik met 2
heeft 2 zones.
handdoek beugels.
De bovenste zone is de infrarood verwarming
die vrij moet kunnen stralen en uw badkamer
verwarmd

Welke versie u ook kiest, uw badkamer wordt de
favoriete plaats in uw huis.

Oppervlakte temperatuur 115°C / 70°C
Code

Afmetingen in
mm

ECAGHD60-150-660
ECAMHD60-150-660

Input
Wattage

IP
waarde

Gewicht

Kleur

Masterbox
afmeting cm

Per pallet

600 x 1500 x 20 660 Watt

IP 44

22 Kg

Wit Glas

89 x 157 x 12

11

600 x 1500 x 10 660 Watt

IP 44

17 Kg

Wit metaal

89 x 157 x 12

11

Distributeurs
gezocht

Ecaros is één van de marktleiders op gebied van infrarood verwarming systemen.
Wij leveren hoogwaardige infrarood panelen voor betaalbare prijzen op de Europese markt.
Om onze wereldwijde aanwezigheid te bevorderen en de groei van ons bedrijf verder voort
te zetten, heeft Ecaros een nieuw Europees hoofdkantoor in de Benelux geopend.
Vanuit deze vestiging gaan wij de zakelijke partnerschappen in Europa, het Midden-Oosten
en Amerika verder ontwikkelen.
We zijn actief op zoek naar Internationale Distributeurs die; zowel bereid als in staat zijn
om samen met Ecaros exponentiele internationale groei te ontwikkelen.
Ideale kandidaten hebben ervaring in de energie en/of verwarmingsmarkt en hebben daarbij
een bestaande basis van contacten om mee samen te werken.
Wanneer u geïnteresseerd bent in deze unieke kans om samen te werken met Ecaros,
maken wij graag een afspraak voor een kennismaking.
Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met:
Freek Houtepen +31 165 714 107
Eugene Verbraak +32 50 96 00 92
E-Mail: info@ecaros.eu
Wij zoeken distributeurs voor: Europa, Midden-Oosten, Amerika, canada

