
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

InfraRed Panel IRP
 

 

Onderstaande omschrijving is van toepassing voor de 

Inbedrijfstelling en montageframe
 

Controleer na ontvangst van de DIHS InfraRed Panel (IRP) 

uitgevoerd bepaalt u allereerst de locatie plafond van het 
een eenvoudig montage frame die tegen het plafond aan wordt geplaatst mbv de reeds gemonteerde dubbelzijdige tape. De sparingen 

kunnen worden gebruikt om de gaten af te tekenen op het plafond. 
Let wel dat het plafond montageframe allereerst gedemonteerd moet worden!

Monteer het plafond montageframe met behulp van de juiste materialen. Wij adviseren om een vakbekwaam persoon dit te laten 
uitvoeren. 

Zorg ervoor dat het frame en het infrarroodpaneel degelijk zijn gemonteerd en aangesl
Om het DIHS InfraRed Panel (IRP)  te voeden, dient het paneel aangesloten te worden op een spanning van 230Vac. Gebruik een 

afstandbediening of een thermostaat om het paneel te schakelen. Het infraroodpaneel en de verlichting zijn parallel aangeslot
dit kan ook via de aansluitbox op een andere wijze aangesloten

Instructies:  
 

- Werk veilig en gebruik het juiste gereedschap om het 

- Controleer de elektrische aansluiting om het infraroodpaneel te vo
- Monteer het DIHS InfraRed Panel (IRP) 

- Plafond dient bestand te zijn tegen temperat
- Er wordt geen aansluitmateriaal bij geleverd zoals plugge

soorten plafonds: beton > 4 x S6 pluggen en 4.0x35 schroeven, gipsplafond > 6 x S6 gipsplaatplug en 4.0x35 schroeven.
 

                                  
 
 

 
 

- De DIHS InfraRed Panel (IRP)  is uitsluitend gesch
van boven naar beneden af te kunnen geven op een zo efficiente mogelijke wijze.

- De DIHS InfraRed Panel (IRP)  wordt geleverd in een aantal uitv
-  

 

Schoonmaak instructies: 
 

Voor het reinigen van de DIHS InfraRed Panel (IRP)  

InfraRed Panel (IRP)  af te nemen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen

Garantie: 
 

De fabrikant geeft gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van fabricage c.q levering aan gebruiker, garantie 

fabricage-of materiaalfouten. De koper draagt de kosten en risico’s van het ve
toepassing indien de schade is veroorzaakt door

 

Witte bedrading: verwarmingselement 

Rode bedrading: led verlichting 

Paneel: montage frame
Plafond: hoeklijn 15x15 met PET
afstandhouder 

InfraRed Panel IRP

Onderstaande omschrijving is van toepassing voor de DIHS InfraRed Panel (IRP). 

en montageframe:  

DIHS InfraRed Panel (IRP) de conditie van de plaat op transportschade. Nadat dez

u allereerst de locatie plafond van het DIHS InfraRed Panel (IRP). DIHS InfraRed Pan
die tegen het plafond aan wordt geplaatst mbv de reeds gemonteerde dubbelzijdige tape. De sparingen 

kunnen worden gebruikt om de gaten af te tekenen op het plafond.  
allereerst gedemonteerd moet worden! 

Monteer het plafond montageframe met behulp van de juiste materialen. Wij adviseren om een vakbekwaam persoon dit te laten 

Zorg ervoor dat het frame en het infrarroodpaneel degelijk zijn gemonteerd en aangesloten. 
te voeden, dient het paneel aangesloten te worden op een spanning van 230Vac. Gebruik een 

afstandbediening of een thermostaat om het paneel te schakelen. Het infraroodpaneel en de verlichting zijn parallel aangeslot
wijze aangesloten worden. 

Werk veilig en gebruik het juiste gereedschap om het DIHS InfraRed Panel (IRP)  te monteren

eer de elektrische aansluiting om het infraroodpaneel te voeden . 
DIHS InfraRed Panel (IRP)  altijd tegen een plafond. 

zijn tegen temperaturen van 60 graden Celcius, monteer het niet tegen een kunststof materiaal aan.
bij geleverd zoals pluggen en schroeven. Gebruik het juiste klein materiaal voor de diverse 

soorten plafonds: beton > 4 x S6 pluggen en 4.0x35 schroeven, gipsplafond > 6 x S6 gipsplaatplug en 4.0x35 schroeven.

                      

is uitsluitend geschikt voor datgene waar deze voor zijn gef
van boven naar beneden af te kunnen geven op een zo efficiente mogelijke wijze. 

wordt geleverd in een aantal uitvoeringen met de standaard kleur zwart.

DIHS InfraRed Panel (IRP)  kan warm water worden gebruikt. Gebruik een vochtige doek om het 

af te nemen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen 

gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van fabricage c.q levering aan gebruiker, garantie 

of materiaalfouten. De koper draagt de kosten en risico’s van het vervoer. Een aanspraak op garantie van de koper is niet van 
door ondeskundige behandeling of gebruik. 

Paneel: montage frame 
Plafond: hoeklijn 15x15 met PET als 
afstandhouder  

Achterzijde: montage frame

aansluitboxen  

 

InfraRed Panel IRP 

de conditie van de plaat op transportschade. Nadat deze controle is 

DIHS InfraRed Panel (IRP). DIHS InfraRed Panel (IRP) is voorzien van 
die tegen het plafond aan wordt geplaatst mbv de reeds gemonteerde dubbelzijdige tape. De sparingen 

Monteer het plafond montageframe met behulp van de juiste materialen. Wij adviseren om een vakbekwaam persoon dit te laten 

te voeden, dient het paneel aangesloten te worden op een spanning van 230Vac. Gebruik een 

afstandbediening of een thermostaat om het paneel te schakelen. Het infraroodpaneel en de verlichting zijn parallel aangesloten doch 

te monteren. 

uren van 60 graden Celcius, monteer het niet tegen een kunststof materiaal aan. 
n en schroeven. Gebruik het juiste klein materiaal voor de diverse 

soorten plafonds: beton > 4 x S6 pluggen en 4.0x35 schroeven, gipsplafond > 6 x S6 gipsplaatplug en 4.0x35 schroeven. 

 

gefabriceerd namelijk om warmte 

oeringen met de standaard kleur zwart. 

kan warm water worden gebruikt. Gebruik een vochtige doek om het DIHS 

gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van fabricage c.q levering aan gebruiker, garantie op 

rvoer. Een aanspraak op garantie van de koper is niet van 

: montage frame, Led verlichting en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

InfraRed Panel IRP
  

De DIHS InfraRed Panelen (IRP) zijn geschikt om te worden toegepast in niet vochtige ruimtes. De 

(IRP) mag in een badkamer worden toegepast doch wel in zone 3
 

De DIHS InfraRed Panel (IRP)  is ideaal om te worden toegepast:
 Kantoren; 

 Leefruimtes zoals woonkamers; 
 Tijdelijke ruimtes zoals slaapkamers;

 Mobiele ruimtes zoals schaftketens; 

 Licht vochtige ruimtes; 
 Chalets; 

 etc etc. 

 

De DIHS InfraRed Panel (IRP)
o “DIHS IRP 50 x 100 zonder LED
o “DIHS IRP 50 x 100 met LED

 

 

Door de maatvoering van 50 x 1000mm en een dikte van 25+20

gebruiken. 

 
Specificaties; 

- materiaal:  plaatstaal gegalvaniseerd met High Tech isolatie.
- Uitvoering:   met LED,  zonder LED 

- maatvoering:  500 x 1000 x 25+20mm.
- aansluitspanning:  230Vac . 

- belasting:  560 (2x280)Watt met LED
- belasting:  600 (2x300)Watt zonder LED

- max.bereikbare temp.: 120°C (@20°C omgevingstemperatuur).
- regelbare temperatuur: ja, middels een optionele thermostaat

- warmte verlies:  maximaal 20%. 
- IP waarde:  IP24. 

- certificering:  CE, voldoet aan de EN normering.
- gewicht:  5kg. 

- kleur:   zwart gepoedercoat, andere kleuren tegen meerprijs leverbaar
- garantie:  1 jaar. 
 

8719128650531 2020052350 DIHS IRP met LED 50x100

8719128650548 2020052351 DIHS IRP zonder LED 50x100
 
 
Copyright ©DIHS BV 

 
InfraRed Panel IRP

zijn geschikt om te worden toegepast in niet vochtige ruimtes. De 

mag in een badkamer worden toegepast doch wel in zone 3.   

is ideaal om te worden toegepast: 

; 

DIHS InfraRed Panel (IRP) wordt geleverd in onderstaande versie
“DIHS IRP 50 x 100 zonder LED”; 
“DIHS IRP 50 x 100 met LED”; 

0mm en een dikte van 25+20mm is de DIHS InfraRed Panel (IRP)

plaatstaal gegalvaniseerd met High Tech isolatie. 
 

mm. 

560 (2x280)Watt met LED 
600 (2x300)Watt zonder LED 

°C (@20°C omgevingstemperatuur). 
een optionele thermostaat. 

CE, voldoet aan de EN normering. 

zwart gepoedercoat, andere kleuren tegen meerprijs leverbaar 

DIHS IRP met LED 50x100  

DIHS IRP zonder LED 50x100 

 

 

InfraRed Panel IRP 
zijn geschikt om te worden toegepast in niet vochtige ruimtes. De DIHS InfraRed Panel 

wordt geleverd in onderstaande versies: 

DIHS InfraRed Panel (IRP)  voor vele doeleinden te 


