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www.infrarood-warmtepaneel.nlMet het Celsius systeem kan 30 tot 40 procent energie worden bespaard ten 

opzichte van andere verwarmingssystemen.

Vergeleken met andere infrarood systemen is de besparing 60 procent.  

Bij een maximaal vermogen van 550W verbruikt een Celsius infrarood 
paneel tussen 550W (=100%) en 8,58W (=1,56%). 

Om een omgevingstemperatuur van 21°C te handhaven verbruikt het paneel 
tussen 12,5 en 50 procent van zijn maximale vermogen.

Ieder Celsius paneel kan worden aangesloten op een domoticasysteem en 
met afstandsbediening, mobiele telefoon of laptop worden in- of uitgeschakeld.

Door lage investeringskosten en hoge effi ciëntie van het Celsius infrarood 

warmtesysteem is het mogelijk om in een periode van 20 jaar € 18.000 te 

besparen.

Celsius infrarood warmtepaneel

* De garantietermijn van Celsius infrarood warmtepanelen bedraagt 5 jaar. 

De termijn kan desgewenst tot 15 jaar worden uitgebreid.

IN HET KADER VAN DE OP HANDEN ZIJNDE ENERGIETRANSITIE 

DRAAGT HET CELSIUS INFRAROOD SYSTEEM NU AL BIJ AAN 

EEN BETER MILIEU MET EEN DUURZAAM, ENERGIEARM EN VOOR 

MENS EN MILIEU GEZOND VERWARMINGSSYSTEEM.

Zo effectief is een Celsius warmtepaneel:
Het Celsius infrarood warmtepaneel CP1/A met een maximaal 

vermogen van 550W heeft een effi ciëntie van 2564 kcal. 
Het is hiermee het meest effectieve van alle verwarmingssystemen 

die worden aangeboden.

U vindt alle specifi caties op de website.
www.infrarood-warmtepaneel.nl
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Gezondheid: Infrarood verwarming biedt ook gezondheidsvoordelen. De 
straling op de huid geeft direct een aangenaam gevoel en door een toename 
van de huidtemperatuur wordt de bloedsomloop gestimuleerd. Omdat de 
luchtomstandigheden homogeen en stabiel zijn kunnen mensen met reuma en 
astmatische klachten baat hebben bij het systeem. Ook wordt schimmel-
vorming voorkomen.

• Bij de Celsius technologie wordt onzichtbaar infrarood licht gebruikt om even-
wichtig warmte af te geven aan de omgeving. Dit zorgt voor een aangename, 
regelbare temperatuur en een gezonde woon- of werkomgeving.

• Het unieke van het Celsius infraroodsysteem is dat, in tegenstelling tot 
traditionele convectiesystemen, niet de lucht de warmte verspreidt, maar 
alle objecten in de ruimte. 

• Een Celsius paneel bestaat uit twee platen van gehard kristal met daar-
tussen een dunne fi lm met edele materialen. Het wandpaneel verspreidt 
infraroodgolven met 8,5 µm golffrequentie C in de hele omgeving. 

• Met het Celsius warmtesysteem kan de warmtevraag snel en effectief 
worden aangepast. Elk paneel beschikt over een elektronische regeleenheid 
die de warmte in de ruimte automatisch en direct regelt.

• Een Celsius paneel is supereenvoudig te installeren. Met twee haken aan de 
wand wordt het paneel opgehangen. Met de stekker in het stopcontact en 
een simpele instelling van de aansturingseenheid is het gebruiksklaar. 

• Celsius panelen zijn mooi vormgegeven, decoratief en met hun onopval-
lende strakke uiterlijk makkelijk in te passen in elke omgeving. 

* De aangegeven m³ heeft betrekking op de verwarmde ruimte in een woning met energieklasse A en is indicatief.
Het getal heeft betrekking op een woning in klasse A. Voor overige specifi caties verwijzen wij u naar de 
technische gegevens op www.infraroofd-warmtepaneel.nl.

L300mm  B595mm  D50mm 
30m3*

L595mm  B595mm  D50mm 
60m3*

L1150mm  B360mm  D50mm 
60m3*

L360mm  B1150mm  D50mm 
60m3*

L595mm  B300mm  D50mm 
30m3*

Personaliseer jouw paneel door er foto’s of 
grafi sche afbeeldingen op aan te laten brengen 
of het in de door jouw gewenste kleur te laten 

afl everen. Het maakt het paneel tot een prachtig 
‘meubel-accessoire’ in huis of op het bedrijf.

4 STANDAARDKLEUREN

MODELLEN CELSIUS
MODELLEN CELSIUS

Geen gasaansluiting meer nodig!


