
 
 

PROJECTEN INFRAROODPANELEN: 

LVS vloerverwarming BV wordt veelal betrokken bij 

projecten, in samenwerking met onze partners.  Dit 

betreft dan projecten zoals hot yoga studios 

waarvoor wij de infrarood panelen en de 

thermostatische regelingen leveren. 

 

 
 

Voor Hot Yoga worden gekorrelde panelen met een 

vermogen van 700W toegepast.  Deze panelen 

kunnen worden voorzien van extra isolatie waardoor 

de warmte straling wordt vergroot. Een temperatuur 

regelsysteem wordt toegepast om het geheel te 

reguleren i.c.m. een thermostaat welke een bereik 

heeft van 5°C~60°C. 

 

 

 

 
Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 
 

PROJECTEN INFRAROODPANELEN: 

De infraroodpanelen worden steeds vaker toegepast 

in woningen en appartementen. De panelen kunnen 

tegen het plafond of wand worden gemonteerd, 

bepaalde type panelen kunnen worden aangebracht 

in een systeemplafond. 

 

 
 

Infraroodpanelen hebben een gemiddelde levensduur 

van 40 jaar, waarbij de afschrijving t.o.v. andere 

systemen zeer laag is. 

 

 

 
Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 
 

PRODUCT ASSORTIMENT: 

 

Panelen met korrelstructuur, wit; 

• 100Watt, 230V, IP44, 32x50cm 

• 200Watt, 230V, IP44, 32x75cm 

• 270Watt, 230V, IP44, 32x100cm 

• 330Watt, 230V, IP44, 32x125cm 

• 400Watt, 230V, IP44, 32x150cm 

• 300Watt, 230V, IP44, 59x95cm 

• 600Watt, 230V, IP44, 59x119cm 

• 700Watt, 230V, IP44, 59x119cm 

• 700Watt, 230V, IP67, 59x119cm (ATEX) 

• 850Watt, 230V, IP44, 80x120cm 

• 1000Watt, 230V, IP44, 85x120cm 

 

Panelen glad met speciale coating, wit; 

• 300Watt, 230V, IP20, 59x59cm 

• 600Watt, 230V, IP20, 59x119cm 

• 300Watt, 230V, IP20, 59x59cm + frame 

• 600Watt, 230V, IP20, 59x119cm + frame 

 

Panelen glad gepoedercoat, alu frame, wit; 

• 400Watt, 230V, IP54, 60x60cm 

• 600Watt, 230V, IP54, 60x90cm 

• 850Watt, 230V, IP54, 60x120cm 

 

Panelen met glazen front panel; 

• 300Watt, 230V, IP44, 60x60cm, wit/zwart 

• 300Watt, 230V, IP44, 60x60cm, spiegel 

• 600Watt, 230V, IP44, 60x120cm, wit/zwart 

• 600Watt, 230V, IP44, 60x120cm, spiegel 

• 850Watt, 230V, IP44, 80x120cm, wit/zwart 

• 100Watt, 230V, IP44, 60x60cm, spiegel 

• 150Watt, 230V, IP44, 60x90cm, spiegel 

• 200Watt, 230V, IP44, 60x120cm, spiegel 

 

Optioneel bestaat de mogelijkheid om de panelen te 

voorzien van LED verlichting! 

 

 

 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 
 



 
 

INFRAROOD: 

Infrarood is een warmte waar wij dagelijks mee te 

maken hebben. Alle energiebronnen stralen namelijk 

infrarood uit zoals het menselijk lichaam maar 

natuurlijk ook de zon. Zoals wij heden infrarood 

warmte interpreteren is namelijk stralingswarmte. 

 

 
Stralingswarmte heeft als grote voordeel dat deze 

direct de objecten verwarmd ten op zichte van 

bijvoorbeeld convectiewarmte wat gebasseerd is op 

koudeval beglazing en luchtcirculatie. 

 
 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 
 

 
 

TEMPERATUUR INFRAROOD STRALING: 

Het meest efficiente bij infraroodpanelen is een 

oppervlakte temperatuurbereik van 60°C ~ 90°C 

voor binnenhuis gebruik. De meeste mensen ervaren 

een oppervlakte temperatuur warmte straling van 

70°C als zeer prettig. Doordat deze panelen op een 

zo goed mogelijke manier warmte uit stralen, is het 

mogelijk om in een ruimte lokaal te verwarmen, 

hierdoor zijn de totale kosten lager ten opzichte van 

de huidige systemen. 

 

 
 

Infraroodpanelen kunnen worden toegepast in woon- 

en leefruimtes, kantoren, dierenverblijven, 

ziekenhuizen, bedrijfshallen, werkplekken etc.  

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 

 

 
 

CONSTRUCTIE INFRAROODPANELEN: 

De constructie van het infraroodpaneel is dermate 

belangrijk dat het zwaar mee weegt met betrekking 

tot de efficientie. Zo stralen panelen met een 

gekorrelde structuur meer warmte uit ten opzichte 

van gepoedercoate (gladde) panelen. Maar ook het 

soort behuizing speelt een rol, stalen behuizingen 

hebben hierbij de voorkeur. Panelen welke 

geisoleerd zijn hebben weinig warmteverlies aan de 

achterzijde wat ten goede komt van de uiteindelijke 

warmte stralings afgifte. 

 
 

Een infraroodpaneel met korrelstructuur, stalen 

behuizing welke geisoleerd is heeft de voorkeur. 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

LVS VLOERVERWARMING BV 
Otterkoog 20C 

1822BW Alkmaar 

Netherland 

T: +31 (0)725400560 

 

lvs@lvs-vloerverwarming.com 


