Bepaal wat je nodig hebt in 3 snelle stappen:
Stap 1: Bereken het benodigd vermogen per ruimte.
Stap 2: Selecteer één thermostaat per ruimte, deze stuurt de ontvangers aan.
Stap 3: Selecteer voor ieder paneel één thermostaatontvanger
Neem gerust contact met op wanneer er nog vragen zijn. Meer informatie kun je terugvinden op
onze website: www.heatxl.com/download
Waar plaats je infraroodpanelen
Infraroodpanelen plaats je aan het plafond of hoog aan de muur. Precies zoals je dat zou doen bij
een schilderij. De infraroodpanelen kunnen dan vrij stralen en de ruimte optimaal verwarmen.
Beter teveel dan te weinig vermogen
Het is beter om meer vermogen te plaatsen dan is aangeven dan minder.
Een systeem met meer vermogen brengt een ruimte sneller op temperatuur. De thermostaat zorgt
dat het systeem niet meer verbruikt. Deze slaat namelijk af wanneer de gewenste temperatuur is
behaald.
Het is dus een misverstand dat minder vermogen plaatsen zorgt voor een lager verbruik. Het is
juist omgekeerd. Een te laag vermogen zorgt voor hoger verbruik omdat het systeem veel langer
moet werken om de gewenste temperatuur te behalen.
Verder nog vragen?
Neem gerust contact met op wanneer er nog vragen zijn. Meer informatie kun je terugvinden op
onze website: www.heatxl.com/download

1: Bepaal het benodigde verwarmingsvermogen
Optie 1: Hanteer het verwarmingsvermogen uit een warmteverliesberekening.
Optie 2: Wanneer geen warmteverliesberekening beschikbaar is, kan een
indicatiefvermogen worden berekend met behulp onderstaande richtlijnen:
Woonruimte of kantoor tot max 3 meter hoog:
Buitenmuren		
Goede isolatie
Normale isolatie
1		
2		
3		
4		

55 Watt/m²
65 Watt/m²
75 Watt/m²
85 Watt/m²

Badkamers tot max 3 meter hoog:
Buitenmuren		
Goede isolatie
1		
2		
3		
4		

75 Watt/m²		
85 Watt/m²		
95 Watt/m²		
105 Watt/m²		

Slechte isolatie

75 Watt/m²		
85 Watt/m²		
95 Watt/m²		
105 Watt/m²		

95 Watt/m²
105 Watt/m²
115 Watt/m²
125 Watt/m²

Normale isolatie

Slechte isolatie

95 Watt/m²		
105 Watt/m²		
115 Watt/m²		
125 Watt/m²		

115 Watt/m²
125 Watt/m²
135 Watt/m²
145 Watt/m²

* De vermogens in het overzicht zijn indicatief. Voor het bepalen van het exacte vermogen gebruik
je een officiële warmteverliesberekening.
2: Selecteer het vermogen per infraroodpaneel
Selecteer één (of meerdere) infraroodpanelen om aan het berekende vermogen te komen.
Rondt het vermogen af omhoog. (naar hele paneelformaten).
Wanneer meerdere infraroodpanelen nodig zijn om aan het benodigde vermogen te komen,
verdeel je de panelen gelijkmatig over de ruimte.

3: Kies de paneelafmeting en wattage
Meest verkochte Alkari infraroodpanelen
ALK-B-200 Metaal paneel – basic - wit - 200 watt – 40 x 60 x 2 cm
ALK-B-400 Metaal paneel – basic- wit - 400 watt - 59,2 x 59,2 x 2 cm
(systeemplafond geschikt)
ALK-B-500 Metaal paneel – basic - wit - 500 watt - 40 x 120 x 2 cm
ALK-B-600 Metaal paneel - basic - wit - 600 watt - 60 x 90 x 2 cm
ALK-B-800 Metaal paneel - basic - wit - 800 watt - 60 x 120 x 2 cm
ALK-B-1000 Metaal paneel - basic – wit - 1000 watt - 60 x 140 x 2 cm

Meest verkochte Ecaros infraroodpanelen:
ECA0606-400-C Metaal paneel – wit - 400 watt - 59,2 x 59,2 x 1,7 cm
(systeemplafond geschikt)
ECA0609-600-C Metaal paneel - wit - 600 watt - 59,2 x 89,2 x 1,7 cm
ECA0612-800-C Metaal paneel – wit- 800 watt - 59,2 x 119,2 x 1,7 cm
(systeemplafond geschikt)
ECA0615-1000-C Metaal paneel – wit- 1000 watt - 59,2 x 149,2 x 1,7 cm

4: Selecteer de thermostaat
Selecteer voor iedere ruimte één thermostaat. De thermostaten zijn draadloos
(met batterij) en kunnen aan de muur of vrijstaand worden geplaatst.
LET OP: Naast de thermostaat zijn ook thermostaatontvangers nodig! Deze
schakelen de panelen aan of uit. Je kiest de ontvangers in de volgende stap.

HXL-THERMOLUXE-PROG
Programmeerbare draadloze thermostaat basic

HXL-THERMOLUXE-DIGI

5: Selecteer voor ieder paneel één thermostaat ontvanger.
De thermostaatontvangers communiceren draadloos met de thermostaat en zetten het paneel
aan- of uit. Gebruik voor ieder paneel één eigen ontvanger.

HXL-THERMOLUXE-RELAIS
Relaisontvanger voor inbouw of achterbouw /
direct aan een stroomkabel. (knip stekker van
paneel)

HXL-THERMOLUXE-PLUG
Plug-in ontvanger voor gebruik met een
aanwezig stopcontact.(stekker van paneel
insteken)

* De uitkomsten uit deze keuzehulp zijn uitsluitend bedoeld ter indicatie omdat geen rekening kan worden gehouden met specifieke
omstandigheden in een project. Hiervoor dient een officiële warmteverliesberekening te worden gemaakt. Aan de uitkomsten van de
berekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

