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De 5 minuten handleiding over Herschel langgolvig infrarood

Er  zijn  3 manieren om  warmte over te brengen :

• Convectie =  verwarmen van lucht

• Conductie = verwarmen via vaste materies

• STRALING = rechtstreeks verwarmen van lichamen/objecten

Infrarood is de onzichtbare overdracht van STRALINGSWARMTE. Er zijn verschillende golflengtes van infrarood.  Kort/midden zijn meer 

intens, ver ( of langgolvig ) is minder intens.

Het is meestal het kort and midden-golvig infrarood van de zon dat ons hier op aarde bereikt, maar eens door het aardoppervlak 
geabsorbeerd wordt  deze warmte in de vorm van langgolvig (ver) infrarood teruggestraald. Dus het gevoel van warmte van een warme 

muur of een warm strand is langgolvig infrarood. Dit is compleet natuurlijk en veilig.

Onze lichamen absorberen en emitteren langgolvig infrarood en elk object dat kouden is dan jezelf zal jouw warmte absorberen. Dit 
warmteverlies zal je een koud gevoel geven. In een koude ruimte zal het gebouw jouw warmte “opnemen en je koud laten voelen. 

Maar als we de wanden, het plafond en de vloer van een gebouw verwarmen (“de thermische massa”) door het gebruik van Herschel
Infrarood, dan zal de ruimte niet meer de warmte van je lichaam afnemen maar de infraroodwarmte terugstralen, waardoor we ons
aangenaam warm voelen. Dit is een effect dat onmogelijk door centrale luchtverwarmingen bereikt kan worden aangezien dat de 
thermische massa amper verwarmd wordt.

Wij houden van 
stralingswarmte

Is het 
veilig ?

Ja, UV is 
schadelijk, niet 

infrarood

Maar laat warme lucht je dan niet warm voelen ?
Jazeker, maar het vereist constant energie om ze warm te houden; ze creeërt geen “thermische massa" ( dus je kan nog steeds koud voelen ) en ze verdwijnt makkelijk door tocht en open 

deuren. Je moet de centrale verwarming “aan”  houden om warm te blijven ( en je koelt snel af als ze uit staat ).

Maar als je de thermische massa van het gebouw en de voorwerpen erin verwarmt, dan kan je de verwarming uitschakelen en het gebouw warmte 
laten uitstralen.
Er kan geen warme lucht verloren gaan en  je moet enkel af en toe “bijstoken” om het warm te houden. 

Dit is waarom Herschel energie bespaart.
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Als we ons  binnen een afstand van 3-4 meter tot een Herschel heater bevinden dan 
voelen we de infraroodwarmte op onze huid en worden we rechtstreeks erdoor 
verwarmd. Daarbuiten is het weinig waarschijnlijk dat we de stralingswarmte nog 
voelen, maar ze zal het gebouw nog zachtjes verwarmen.

Herschel biedt 2 types heaters aan : infraroodpanelen dienen voor woningruimtes en space heaters voor grotere ruimtes of outdoor toepassingen.

Alle electrische heaters die geen licht afgeven, zijn bijna 100% efficiënt –
hetgeen betekent dat een eenheid electriciteit bijna in dezelfde eenheid warmte 
omgezet wordt. Echter zullen het design en de constructie van de heater zelf 
alsook het element om de warmte op te wekken  de effectiviteit van de heater 
bepalen.  Bijvoorbeeld : een gemiddeld strijkijzer is 2000 W (en 100% efficiënt) 
maar je zou er niet aan denken om een grote ruimte ermee te verwarmen – het 
is ontworpen om warmte te geleiden, niet om stralings- of convectiewarmte te 
produceren. 

Onze panelen (Inspire en Select) hebben grote oppervlaktes met een  

gemiddelde temperatuur van 95 °C., hetgeen een ideale temperatuur is 

om een hoog aandeel langgolvige infraroodstraling over het hele 
paneeloppervlak af te geven. De isolatie in het paneel projecteert de 
stralingswarmte naar voor en beperkt warmte-overdracht naar de achterzijde  
(in de muur of het plafond).

Onze space heaters bevatten keramische elementen en zijn veel heter en 

compacter. Met een oppervlaktetemperatuur van ruim 450 °C. projecteren ze de 
stralingswarmte op een meer directionele manier.

Beide types heater hebben 5-10 minuten nodig om een optimale temperatuur te 
bereiken. Ze kunnen enkel AAN of UIT geschakeld en niet gedimd worden.

Voor de techneuten : 

1000w = 1 kilo watt (1Kw). Een 500w heater zal 0.5kw electriciteit per uur
verbruiken.

De verbruikte electriciteit wordt in Watt per uur gemeten. Onze infraroodpanelen
variëren tussen 250-1250w en onze space heaters tussen 1300-3600w. 

Infraroodpanelen hebben een lagere “Watt densiteit” dan de space heaters (denk
aan de verschillende instellingen op een microgolfoven).

De hoeveelheid wattage die nodig is om een ruimte te verwarmen wordt als
watt/M3 gecalculeerd. Herschel heaters verbruiken minder w/m3 dan convectieve
heaters.

25w/m3 is de standaard voor moderne woningen maar varieert naar boven en
beneden afhankelijk van het type gebouw.
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Het vermogen (wattage) van de vereiste heaters zal van het volume van de ruimte en het isolatieniveau afhangen. Beter geïsoleerde ruimtes hebben minder vermogen nodig. Het doel

van infrarood is om de “thermische massa” van de ruimte te verwarmen. Dit kan betekenen dat de heaters in het begin van het winterseizoen 2-3 dagen op volle kracht moeten

werken.  Daarna dient de thermische massa enkel “op peil” te worden gehouden. We schatten dat een gemiddelde looptijd van 5 uren in totaal per dag volstaat om een

aangename temperatuur gedurende de hele dag te bekomen, uitgaande van een verwarmingsseizoen van 180 dagen. Bij convectieverwarming is dit 8 uren.
We meten de vereiste standaard als Watt per cubieke meter.

VERWARMING VAN GESLOTEN RUIMTES

Watt per M3 Isolatieniveau

7wm3 Passiefwoning Compleet luchtdicht modern

20wm3 Nieuwe woning Standaard nieuw gebouw

25wm3 Moderne woning Vanaf 1950

30wm3 Oude woning Pre-1950 zonder spouwmuren

Dus, een standaard moderne woning met een 5m * 5m ruimte en een plafondhoogte van 2,5m zou 25w * 5 * 5 *2,5 = 1,562 w benodigen. Afhankelijk van de layout van de ruimte
en waar we de stralingswarmte zouden willen voelen, zouden we een combinatie van panelen met een totale wattage van 1600w kiezen.  

1kw uur electriciteit kost ongeveer 25 cent, dus om het verbruik te calculeren neem de wattage van het paneel en vermenigvuldig met 25 cent. Bv. voor een paneel van 600 W 
0.6kw*0,25 € = 0,15 € per uur.

We gaan uit van een gemiddelde looptijd van 5 uren per dag gedurende het verwarmingsseizoen (180 dagen). Bijgevolg zou een 600w paneel 5*0,25*.6*180 = € 135 per jaar
kosten (voor een 12m2 ruimte).

De gemiddelde woninggrootte in België is ongeveer 115m2 .  De totale kostprijs om zo een gemiddelde woning volledig te verwarmen zou dan als volgt gecalculeerd worden : 115m2 

*2,5m(h) = 287,5m3 * 25wm2  = 7187,50w = 7,2kw *5 hours *0,25 = € 9 per dag * 180 dagen = € 1620 per jaar

Onze panelen zijn 10-15% 
effectiever indien aan het 

plafond gemonteerd
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Het is heel duur om heel grote ruimtes zoals magazijnen, kerken en hallen te verwarmen.  Met convectieve verwarming is het niet mogelijk om zones te creëren binnen een groot

gebouw of een grote ruimte (de lucht kan niet vastgehouden worden), waardoor het volledige gebouw / de volledige ruimte verwarmd moet worden. Het voordeel van stralingswarmte
is dat we rechtstreeks mensen in de  ruimtes verwarmen waar dit nodig is, dus de heaters  hoeven enkel in deze zones geïnstalleerd te worden.

The “IR” or Space heating range  (made from Ceramic) consists of 

SPACE HEATING – GROTE RUIMTES & OUTDOOR

Heater Zone Indoor Zone Outdoor

IR2 / XL2 – 1300w 9m2 6m2

IR3 / XL3 – 1950w 12m2 9m2

IPR4 – 2600w 21m2 N/a

Pulsar 1800 / 2400w 15m2 / 20m2 N/a

Binnen de verwarmde ZONE zal je de warmte voelen en je lichaam zal de warmte absorberen. Voor een ruimte rond het dubbele van de verwarmde zone, zal het langgolvig
infrarood door het gebouw geabsorbeerd worden. Als er voldoende heaters in de ruimte zijn om THERMISCHE MASSA op te bouwen, dan zal de ruimte warm blijven nadat de heaters 
uitgeschakeld zijn. Denk er echter aan dat dit afhankelijk is van de constructie van het gebouw, het aantal heaters binnen de ruimte, isolatie niveaus etc. Dit is een technisch gedeelte dat
de inschakeling van ons commercieel/technisch team vereist.

Voor het berekenen van verbruikskosten zal je het aantal uren dat de heaters naar verwachting in gebruik zullen zijn, in overweging moeten nemen. Dus een IR3 1950w zal 1.95kw * 0,25 
€ =0,49 € per uur kosten.

Waarom is 
Herschel zo 

goed voor grote
ruimtes?

Omdat je
zones kan
verwarmen

Voor outdoor toepassingen dienen de heaters onder een vorm van beschutting geplaatst te
worden. Herschel langgolvige infraroodverwarmingen emitteren een veel zachtere warmte dan
kort/middengolvige infrarood heaters (zichtbaar licht). Indien er geen wind is dan zal Herschel 
een prima optie zijn omdat er geen lichtafgifte en een veel comfortabelere warmte zijn. Echter, 
omdat ze niet intens zijn, werken ze niet goed in de wind of sterke luchtverplaatsingen. Denk
aan het verschil op een zonnige dag zonder wind in vergelijking met dezelfde zonnige dag in de 
wind.
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• We verwarmen gebouwen, objecten en mensen. Eens verwarmd zijn gebouwen een opslag van 
“THERMISCHE MASSA” , die warmte veel beter dan lucht vasthoudt. 

• Je kan het infrarood van onze heaters vanop ong. 3 meter voelen, maar het infrarood reist oneindig verder
(het wordt alleen zwakker).

• Paneel heaters zijn 10-15% meer effectief indien aan het plafond gemonteerd ( je krijgt meer warmte
output voor dezelfde wattage input).

• Zet gaan meubelen voor de panelen, want dit zal verhinderen dat het infrarood geprojecteerd wordt.

• Het is beter om 2 of meer kleinere panelen in een grote ruimte te plaatsen en de stralingswarmte te
spreiden dan 1 groot paneel te voorzien.

• Een kilowattuur electriciteit kost ong. 0,25 € 

• Voor space heating heb je meer gerichte power nodig en dit vereist veel hogere wattages en temperaturen
– we creëren dan verwarmde zones om mensen rechtstreeks te verwarmen. We hebben dan ong. 3 keer
de wattage van een infraroodpaneel nodig om een comfortabele zoneverwarming te krijgen en dit
bereiken we met hoge-temperatuur keramische emitters.

SAMENVATTING


