
Investeer slim in uw woning
Comfortabel wonen

Besparen op uw energieverbruik
en het milieu

Slim verwarmen

Convectoren

Convectoren
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De TESY convector is leverbaar als wand convector met 
elektronische thermostaat en als convector met voetsteun 
en een mechanische thermostaat. TESY is de grootste en 
toonaangevende Europese producent van 
elektrische waterverwarmingstoestellen en huishoudelijke 
verwarmingstoestellen. De bekroonde (Forbes Business Awards) 
producten van Tesy zijn stevig, stijlvol en efficiënt. De TESY 
convector is uitermate geschikt voor badkamers, caravans, 
serres, woonkamer, hal, slaapkamer, kantoor enz. 

Leverbaar als:

Convector met voetsteun

TESY   500W
TESY 1000W
TESY 1500W
TESY 2000W
TESY 2500W
TESY 3000W

Convector met wandmontage

TESY 1000W
TESY 1500W
TESY 2000W
TESY 2500W
TESY 3000W
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Comfortabel, gemaksvriendelijk wonen

Slim verwarmen
Convectoren

Voordelen slim verwarmen:

•   Een moderne en besparende manier van verwarmen.
•   Ruimtebesparende installatie.
 - Wandsteun en elektronische thermostaat 
 - Voetsteun en mechanische thermostaat
•   Convectieverwarming.
•   Een design met een moderne uitstraling.
•   Wifi convectoren te bedienen met een app.
•   Toepasbaar voor: 
 - Woonkamer
 - Slaapkamer
 - Keuken
 - Badkamer 
 - Toilet 
 - Hal
 - Aanbouw/garage
•   Gunstig energieverbruik.
•   Idiaal voor elke ruimte.
•   Geschikt voor: 
 - Appartementen, woningen, recreatieve faciliteiten
 - Zaken- en kantoorruimte, winkelcentra 
 - Magazijnen en productiehallen
 - Openbare gebouwen, scholen en kleuterscholen 
 - Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen 
 - Restaurants en hotels 
 - Historische gebouwen 
•    Beschikbaar in verschilende wattages en formaten.
•    Eenvoudige en nauwkeurige temperatuur regulatie.
•    Lage aanschafkosten.
•    Veilig en gecertificeerd.

  

Comfortabel warm wonen met behulp van 
convectoren. Verwarmen met convectoren is 
een moderne en energiezuinige manier van verwarmen,
waarbij gebruikt gemaakt wordt van convectiewarmte.
Hierdoor ontstaat een zeer aangename, veilige 
en geluidloze manier van verwarmen. 
U heeft alleen netspanning nodig plus een vrije plek om
hem tegen de wand te kunnen monteren of om neer te zetten. 
Een metalen ophang-beugel of voetsteun wordt meegeleverd. 
Convectoren kun je overal plaatsen. Wij hebben diverse 
modelen die zelfs in badkamers kunnen worden toegepast.
Convectoren zijn uitermate geschikt voor nieuwbouw woningen 
of renovaties. Het interne verwarmingselement levert snel 
warmte die nodig is om de gewenste temperatuur zo snel 
mogelijk te behalen. Een convector verwarmt je huis op 
basis van natuurlijke convectie. Het aluminium 
verwarmingselement verwarmt de koude lucht waarna 
deze de opgewarmde lucht via de natuurlijke weg circuleert. 
Hier zijn geen mechanische onderdelen bij nodig. 

 

Convectoren.

De digitale convectoren zijn ideaal toe te passen om ruimtes 
in de woningbouw, utiliteitsbouw en de industrie
te verwarmen. Elke convector is voorzien van een 
digitale programmeerbare electronische
thermostaat, welke een aparte draad heeft voor 
externe aansturing en een montage beugel en/of voetsteunen. 
Na radiatoren zijn convectoren 
de meest gekozen verwarmingselementen. In tegenstelling 
tot radiatoren warmen ze ook sneller op, zijn ze zuiniger 
en ze zijn zeer goed regelbaar.

ECO F:

ECO F       500W
ECO F     1000W
ECO F     1500W
ECO F     2000W
ECO F     2500W

ELDOM:

ELDOM 1000W
ELDOM 1500W
ELDOM 2000W
ELDOM 2500W
ELDOM 3000W

  

BEHA MET WIFI:

BEHA   400W
BEHA   500W
BEHA   600W
BEHA   750W
BEHA   800W
BEHA 1000W
BEHA 1250W
BEHA 1500W
BEHA 2000W
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Slim verwarmen

Wifi smart controls

Uw huis slim beheren met 1 app.

• Wifi wandschakelaar
• Wifi sockets
• Wifi actor
• Smart wifi verlichting LED
• Smart sensor, beveiliging, melders
• Smart camera
• Router

WIFI SMART HOME 
Verlichting en sensoren
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Slim verwarmen
Wifi smart controls

Voordelen slim verwarmen:

•   De bediening is zeer eenvoudig en overzichtelijk. 
•   Alles in één app te bedienen (Tuya).
 - Gratis te downloaden
 - Meerdere  accounts te koppelen
 - Vrijwel alle producten te koppelen
 - Scènes maken
 - koppelen via WIFI en of QR
•   Geschikt voor: 
 - Vloer/Wand/plafond verwarming
                  - Infrarood panelen
                  - Ionisatitepomp
                  - CV ketel
•   Efficiëntie en kostenbesparing:
                  - Complete zone regeling
                  - Volledige week programma
 - Instellen op weer omstandigheden
•   Wifi en RF gestuurde thermostaten (Optima serie).
•   Oplossingen om uw huis of pand te verwarmen.
•   Veiligheid door middel van meldingen:
 - Uw huis is op afstand te bedienen
 - Meldingen bij (brand, water, camera 
   en bewegingssensor)
•   Extra domotica om uw huis te voorzien van alle gemakken.
 - Thermostaat knoppen
 - Wifi switch
 - Verlichting
 - Schakelaars
 - Sockets
 - Veiligheids melders
 - Ook te koppelen met verschillende merken
 - Elke maand breiden we uit, 
   dus nog veel meer mogenlijkheden  

Om de warmte in huis zo goed en eenvoudig mogelijk 
te regelen hebben we de nieuwe OPTIMA W thermostaten. 
Met deze serie samen met aanverwante wifi gerelateerde 
artikelen hebben we een mooi domotica systeem, 
dat is uit te breiden naar wens. De OPTIMA W thermostaten 
zijn ontwikkeld om elektrische- en conventionele 
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand 
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaten maar 
ook vele elektrische apparaten zijn te koppelen met een app 
van Tuya, waardoor er diverse instellingen gemaakt kunnen
worden. Denk daarbij aan huishoudelijke apparaten, 
verlichting, verwarming, airconditioning, televisies, 
computers, audiosystemen, beveiligingssystemen en camera’s.

 

Optima wifi thermostaten   

Optima  W R3

Optima W FC

Optima W Exclusive

Optima W Basic

Optima W 

Optima W TC500

Optima W RTL ventiel 
met HUB

Optima W Exclusive en 
Optima W R3 wifi en RF 
thermostaat, opbouw, 
tuya compatible, 
inclusief RF ontvanger

Optima W FC en Optima W 
programmeerbare WiFi inbouw 
thermostaat, tuya compatible

Optima W basic, opbouw thermostaat 
zonder display, programmeerbaar, 
tuya compatible

Optima W TC500 WiFi plugin thermostaat 
randaarde, pompschakelaar, 
programmeerbaar, tuya compatible

Hub met RF en WIFI verbinding tbv 
TRV thermostatische kraan radiatoren
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Slim verwarmen

Boilers en doorstroomwaterverwarmers

Doorstroomwaterverwarmers
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De doorstroomverwarmer is bedoeld voor directe 
warm watertoevoer naar de wasbak en de douche. 
Dankzij het speciale ontwerp van het 
verwarmingselement behoudt de 
doorstroomverwarmer een constante druk. 
Doorstroomwaterverwarmers verwarmen slechts 
zoveel doorstromend water als u werkelijk nodig heeft. 
Lang voorverwarmen en hinderlijk energieverlies zijn daarmee 
verleden tijd. Doorstroomwaterverwarmers bieden voor iedere 
toepassing een apparaat dat precies op de behoefte is 
afgestemd. Daardoor bespaart u stroom en water met 
tegelijkertijd behoudt van alle comfort van warm water.  

We hebben verschillende merken leverbaar
met een wattage vanaf 3500W tot 24000W. 

De Hotto Boiler van 8L is een inbouwunit welke 
geleverd wordt met een speciale kraan.  Deze 
kraan is specifiek voor de Hotto boiler en is 
leverbaar in zowel gekromd als haaks uitvoering. 
De Hotto boiler wekt warm water op door middel 
van een ingebouwd verwarmingselement. 
Leverbaar in chrome, rvs en zwart.

Een kwalitatief nieuw kokend-water-systeem is de
Ace 3 in 1 kokend water kraan die leverbaar is in 
zowel gekromd als haaks model. Het wordt 
geleverd met een boiler van 4,4L inclusief 
mengventiel en S12 waterontharder. Het geeft 
warm, koud en kokend water in een 
handomdraai en is eenvoudig te installeren 
met de meegeleverde installatieset.
Leverbaar in chrome, rvs en zwart. 
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Slim verwarmen
Boilers en doorstroomwaterverwarmers

Voordelen slim verwarmen:

•   Een moderne en besparende manier van warm water.
•   Ruimtebesparende installatie. 
•   Directe warm watertoevoer.
•   Een design met een moderne uitstraling.
•   Toepasbaar voor: 
 - Keukens
 - Toilet
 - Badkamer 
 - Wastafels 
 - Douche
 - baden
•   Gunstig energieverbruik.
•   Idiaal voor elke ruimte.
•   Geschikt voor: 
 - Appartementen, woningen, recreatieve faciliteiten
 - Zaken- en kantoorruimte, winkelcentra 
 - Magazijnen en productiehallen
 - Openbare gebouwen, scholen en kleuterscholen 
 - Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen 
 - Restaurants en hotels 
 - Historische gebouwen 
•    Kan worden aangesloten op één of meerdere aftappunten. 
•    Beschikbaar in verschilende wattages en formaten.
•    Eenvoudige en nauwkeurige temperatuur regulatie.
•    Lage aanschafkosten.
•    Veilig en gecertificeerd.

  

Warmwater met behulp van een boiler of doorstroomverwarmer.
Bij het all electric en gasloos verwarmen van uw woning zal u 
zich ook bezig moeten houden met een oplossing voor warm 
water. Ons assortiment van boilers en doorstroomverwarmers
is van hoge kwaliteit, met een modern uiterlijk. 
Hoewel zo’n afzonderlijke boiler heel wat voordelen te bieden 
heeft, is ook een doorstroomverwarmer de laatste jaren aan een 
echte opmars bezig. Een elektrische doorstroomverwarmer is 
een compact toestel voor centrale warmwatervoorziening. 
U kunt er één of meerdere aftappunten op aansluiten, 
afhankelijk van het type doorstroomtoestel. Het vermogen van 
de doorstroomverwarmer bepaalt hoeveel warm water hij kan 
leveren. Een elektrische doorstromer is dus een klein toestel met 
een groot vermogen om water te verwarmen. Bij een 
verwarmingsinstallatie die gecombineerd wordt met een boiler 
zal er steeds een bepaalde hoeveelheid warm water 
vastgehouden worden. Hierdoor beschikt u direct over 
warm water wanneer daar vraag naar is. Het grootste voordeel 
van een afzonderlijke boiler is dat de temperatuur van het 
water op deze manier constant is.

 

Boilers.

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale, 
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben 
met hard en/of verontreinigd water, maar ook uiteraard voor
woningen met gemiddeld hard water. Het vergrote en gladde 
oppervlak van het verwarmingselement vertragen 
het proces van kalkafzetting en kalkaanslag aanzienlijk.

De Wahlbach boilers zijn van een hoge kwaliteit en zijn binnen 
de EU geëngineerd. Deze boilers kunnen nagenoeg overal 
worden toegepast. De close in boiler is voorzien 
van een RVS tank en leidingwerk.
De boilers zijn van behandeld plaatstaal welke geëmailleerd zijn.

TESY:

TESY   30ltr     800W/1600 W
TESY   50ltr     800W/1600 W
TESY   80ltr   1200W/2400 W
TESY 100ltr   1200W/2400 W
TESY 120ltr   1200W/2400 W
TESY 150ltr   1200W/2400 W

WAHLBACH:

CLOSE-IN-10ltr-RVS       2000W
CLOSE-IN-10ltr-emaile 2000W
CLOSE-IN-15ltr-emaile 2000W
BOILER   30ltr   1500W
BOILER   50ltr   1500W
BOILER   80ltr   2000W
BOILER 100ltr   2000W
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Slim verwarmen

Infraroodpanelen

Glas en spiegelpanelen
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De lage temperatuur spiegelpanelen zijn voornamelijk bestemd 
voor de verwarming van badkamers. De dikte van het 
spiegelpaneel is maar liefst 35mm waarvan het veiligheidsglas 
4mm dik is. De lage temperatuur glaspanelen zijn er in het zwart 
en wit en hebben een luxe uitstraling dat uitstekend 
past in elk interieur.

WIT:  300W-60x60
WIT:  450W-60x80
WIT:  580W-60x100
WIT:  600W-60x120
WIT:  700W-60x120
WIT:  850W-80x120

Leverbaar als:

ZWART:  300W-60x60
ZWART:  580W-60x100
ZWART:  600W-60x120
ZWART:  700W-60x120
ZWART:  850W-80x120

SPIEGEL:  100W-60x60
SPIEGEL:  300W-60x60
SPIEGEL:  350W-60x60
SPIEGEL:  450W-60x80
SPIEGEL:  150W-60x90
SPIEGEL:  580W-60x100
SPIEGEL:  200W-60x120
SPIEGEL:  600W-60x120
SPIEGEL:  700W-60x120
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Slim verwarmen
Infrarood warmtepanelen

Voordelen slim verwarmen:

•   Een moderne en energiezuinige manier van verwarmen.
•   Onderhoudsvrij met een lange levensduur. 
•   Infrarood panelen kunnen worden bevestigd tegen de muur 
     en aan het plafond, of losgeplaatst m.b.v voetsteunen.
•   Geschikt voor montage in systeemplafonds
•   Een design met een moderne uitstraling.
•   Leverbaar als: 
 - Korrelpaneel
 - Gladpaneel 
 - Spiegelpaneel
 - Glaspaneel
•   Gunstig energieverbruik.
•   Te gebruiken voor zowel bijverwarming als hoofd verwarming.
•   Geschikt voor: 
 - Appartementen, woningen, recreatieve faciliteiten
 - Kantoorruimte en winkelcentra 
 - Magazijnen en productiehallen
 - Openbare gebouwen, scholen en kleuterscholen 
 - Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen 
 - Restaurants en hotels 
 - Historische gebouwen 
•    Beschikbaar in verschilende wattages en formaten.
•    Leverbaar in verschillende kleuren.
•    Eenvoudige en nauwkeurige temperatuur regulatie.
•    Korte opwarmtijd.
•    Lage aanschafkosten.
•    Indien nodig voorzien van een extra isolatie laag 
      aan de achterzijde.
•    Tevens ook leverbaar met LED verlichting op de achterzijde.
•    Gecertificeerde producten.

  

Comfortabel warm wonen met behulp van 
infrarood warmtepanelen. Verwarmen met infrarood is 
een moderne en energiezuinige manier van verwarmen,
waarbij gebruikt gemaakt wordt van infraroodstraling.
Infrarood verwarming wordt vaak vergeleken met de warmte 
van de zon. Hierdoor ontstaat een zeer aangename 
manier van verwarmen, waarbij de infrarood stralen 
de objecten in de ruimte verwarmen in plaats van de lucht 
in tegenstelling tot traditionele radiatoren die voornamelijk 
de lucht verwarmen. 

 

Korrel en gladde infrarood panelen

De ideale warmtebron en afhankelijk van de toepassing, leverbaar 
in lage en hoge temperatuur panelen. De infraroodpanelen 
zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van woningen, 
appartementen, kantoren en winkels. Ze kunnen toegepast worden 
op die plaatsen waar zeer lokaal warmte gewenst is. 
Ze hebben een luxe uitstraling dat uitstekend past in elk interieur.

GLAD:    350W-60x60
GLAD:    300W-59X59
GLAD:    600W-59X119
GLAD:    580W-60X100
GLAD:    700W-60X120
GLAD:    850W-80X119
GLAD:    920W-80X119
GLAD:  1100W-90X120

Leverbaar als:

KORREL:    100W-32X50
KORREL:    150W-32X75
KORREL:    180W-32X75
KORREL:    270W-32X100
KORREL:    330W-32X125
KORREL:    400W-32X150
KORREL:    300W-59X59
KORREL:    600W-59X119
KORREL:    700W-59X119
KORREL:    850W-80X120
KORREL:  1000W-85X120
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Slim verwarmen

Verwarmingsfolie

Plafond en wand verwarming
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Voor de steeds meer populair wordende plafondverwarming 
is er een systeem dat koppelbaar is, middels een Wieland 
connector. Elk infrarood verwarmingselement is voorzien van 
2 stuks aansluitkabels van 250cm en een male en 
female connector. Door dit koppelsysteem toe te passen kan 
er 30% meer tijdwinst worden behaald bij de montage.
De flinterdunne 2Heat elektrische verwarmingsfolie werkt op 
een spanning van 230V met een vermogen van 160W of 200W 
per m2. De verwarmde breedte bedraagt 2x20cm (60cm totaal).
met 5cm blank aan elke kant en in het midden 10cm blank welke 
zijn bedoeld om de verwarmingsfolie te bevestigen tegen raggels. 
 

Standaard breedtes zijn: 
2x20cm (60cm totaal) 3x20cm (90cm totaal) 
4x20cm (120cm totaal) 5x20cm (150cm totaal) 
2 x 30cm (75cm totaal)

De standaard lengtes zijn: 
50cm, 100cm, 150cm, 200cm, 300cm, 
400cm, 500cm, 600cm, 700cm, 800cm en 900cm. 

Deze infrarood verwarmingselementen kunnen eenvoudig 
worden ingekort mochten deze te lang zijn.
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Slim verwarmen
Verwarmingsfolie

Voordelen slim verwarmen:

•   Een moderne en besparende manier van verwarmen.
•   Ruimtebesparende installatie.
•   Zowel voor hoofd- als bijverwarming.
•   Makkelijk en snelle montage.
•   Comfortabel gevoel van warmte
•   Toepasbaar voor: 
 - Bijna alle vloertypes
 - Plafond
 - Wand
•   Gunstig energieverbruik.
•   Onzichtbare warmte.
•   Geschikt voor: 
 - Appartementen, woningen, recreatieve faciliteiten
 - Zaken- en kantoorruimte, winkelcentra 
 - Magazijnen en productiehallen
 - Openbare gebouwen, scholen en kleuterscholen 
 - Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen 
 - Restaurants en hotels 
 - Historische gebouwen 
•    Beschikbaar in verschilende wattages en formaten.
•    Op maat gefabriceerd.
•    Geschikt voor renovaties en bestaande bouw.
•    Geen onderhoud of onderhoudskosten
•    Lage aanschafkosten.
•    Middels App of modulerend systeem aan te sturen
•    Veilig en gecertificeerd.

  

Comfortabel warm wonen met behulp van 
verwarmingsfolie. Verwarmen met verwarmingsfolie is 
een moderne, betrouwbare en energiezuinige manier van 
verwarmen, waarbij gebruikt gemaakt wordt van 
stralingswarmte, ook infrarood genoemd.  
De verwarmingsfolie, slechts 0.38mm dik wordt volledig  
geprefabriceerd in onze productiehal in Heerhugowaard. 
Voor renovatie van woningen in combinatie met 
vloerverwarming wordt meer en meer 
infrarood vloerverwarming toegepast. 

 

Vloerverwarming.

De flinterdunne 2HEAT elektrische verwarmings folie,
is ideaal om te worden toegepast als vloerverwarming, 
spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijke. 
Er is een keuze uit diverse breedtes en wattages.
Leverbaar in 40W, 50W, 100W, 160W, 200W en 400W.
Verwarmingsfolie kan onder veel verschillende vloeren worden  
toegepast. Dit materiaal heeft een dikte van ongeveer 0,38mm en is 
verschrikkelijk sterk. De gemiddelde levensduur van deze 
infrarood verwarmingsfolie is +40 jaar.  

  

De standaard breedtes zijn:
13cm, 20cm, 26cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 75cm, 
90cm,100cm, 125cm, 150cm, 175cm en 200cm

De standaard lengtes zijn: 
50cm, 100cm, 150cm, 200cm, 250cm, 300cm, 350cm, 400cm,
450cm, 500cm, 550cm, 600cm, 650cm, 700cm, 750cm, 800cm, 
850cm, 900cm. 950cm en 1000cm. 

Deze infrarood verwarmingselementen kunnen eenvoudig 
worden ingekort mochten deze te lang zijn.
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