
Gezond, duurzaam en voordelig verwarmen

eCO₂heat

Zo haal je 
het zonnetje 
in huis

®

25 redenen om te verwarmen met eCO2heat infrarood panelen



Gezond
1.  Geen zuurstofverbruik en daardoor 

zuivere lucht met meer zuurstof. 
2.  Goed voor mensen met allergieën, 

astmatische- en reumatische aan-
doeningen en pijnlijke spieren.

3.  Verwarmt alleen mens en materialen en 
niet de luchtstroom, daarom word het 
veelvuldig gebruikt voor therapeutische 
doeleinden. 

4.  Huisstofmijt, vocht en schimmels worden 
bestreden door te verwarmen met 
nano-infrarood. Zorgt voor droge 
wanden.

5.  Dood schadelijke bacteriën.
6.  Nagenoeg geen temperatuur-verschil 

tussen plafonds, wanden en vloeren, wat 
resulteert in een behaaglijk warmte. Voelt 
aan alsof je op een zonnig terras zit.

Duurzaam
7.  Heel e�  ciënte manier van verwarmen. 

Besparingen kunnen oplopen tot wel 
70% vergeleken met conventionele 
verwarming

8.  Goed voor het mileu. Geen gebruik van 
bimetalen, electro smog- en emissie vrij

9.  Comfortabele omgeving wordt bereikt bij 
veel lagere kamer temperatuur want de 
warmte wordt direct geabsorbeerd.

10.   In combinatie met groene stroom zelfs 
geen CO2 uitstoot  

11.  Infrarood warmte bestaat uit lange 
warmte stralen, die objecten opwarmen 
welke warmte weer re� ecteert. Hierdoor 
is dit type van verwarmen minder 
gevoelig voor slechtere bouwisolatie.

12.  Huizen krijgen vanaf 2015 een energie-
label. eCO2heat kan hierop een positieve 
invloed hebben.

Voordelig
13.  De installatiekosten en gebruiks-kosten 

zijn aanzienlijk lager dan conventionele 
verwarming. 

14.  Geen leidingen dus geen warmteverlies.
15.  Besparingen op stookkosten kunnen 

oplopen tot 70% (!).
16.  Panelen zijn licht van gewicht en kunnen 

eenvoudig verplaatst worden.
 17.  De platte design elementen zorgen voor 

extra leef ruimte.
18.  Geen onderhoud en onderhoudskosten.
19.  Geen installaties dus geen structurele 

veranderingen in de bouw.

Overige voordelen
20.  Elke kamer afzonderlijk te regelen via 

thermostaat.
21.  Geen risico op verbranding van de huid 

door hoge oppervlakte temperaturen.
22. Geen lawaai, geen ventilator.
23. Weg te werken in wanden.
24.  Verkrijgbaar in veel verschillende 

materialen en kleuren.
25.  Elektriciteit kan men opwekken, 

grond sto� en niet.

De voordelen van het eCO2heat systeem zijn in 3 hoofdgroepen te 
verdelen. Zo heeft het een zeer gunstige invloed op uw algemene 
gezondheid. Daarnaast is deze e�  ciënte manier van verwarmen bijzon-
der duurzaam. Een deel van die duurzaamheid komt voort uit het lage 
energieverbruik en dat zorgt voor een aangename besparing op uw 
energienota. Infrarood warmte onstaat als gevolg van het uit zenden van 
elektromagnetische straling. Objecten, muren, vloeren, plafonds, men-
sen en dieren worden verwarmd door opname van deze straling en 
geven via straling deze warmte grotendeels terug (emitteren). Hierdoor 
is het type van verwarmen niet gevoelig voor slechtere bouwisolatie. 
Infraroodstraling van eCO2heat wordt door (enkel) glas gere� ecteerd en 
maakt investeringen in isolatieglas overbodig. 
Onderstaand 25 voordelen op een rijtje:

25 redenen om te verwarmen met 
eCO2heat infrarood panelen
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Vergelijk energieverbruik tussen Gas, Infrarood 
en eCO2heat verwarmingssysteem gebaseerd 

op een gemiddeld isolatieniveau

eCO2heatInfra-
rood

Conventionele verwarming

www.eco2heat.nl


