De 20 voordelen van Infrarood verwarming
Gezondheid
1.
Infrarood verwarming is goed voor mensen met allergieën, astmatische en
reumatische aandoeningen en pijnlijke spieren.
2.
Infrarood verwarming verwarmt uw gevels, vloer en dak. Dit voorkomt de aanwas
van huisstofmijt, schimmels en vocht.
3.
Infrarood verwarming doodt schadelijke bacteriën.
Infrarood verwarming wordt niet voor niets veel in operatiekamers van ziekenhuizen
gebruikt.
Comfort
4.
Er is nagenoeg geen temperatuurverschil tussen de plafonds, wanden en vloeren,
hetgeen resulteert in een behaaglijk warmte.
5.
Er is geen sprake van plaatselijke warme luchtstromen als gevolg van verwarming
door radiatoren. De warmte wordt door alle in de ruimte aanwezige objecten
opgenomen en weer verspreid en dus optimaal verdeeld over de ruimte.
6.
De temperatuur in elke kamer is afzonderlijk te regelen met behulp van een
(centrale) thermostaat.
7.
De infrarood panelen maken geen lawaai, veroorzaken geen ‘tingelende leidingen’.
Voordelig en efficiënt
8.
De installatiekosten zijn aanzienlijk lager dan bij conventionele verwarming: geen
leidingen door de hele woning, geen radiatoren, geen gaten in de muren en plafonds,
geen CV-ketel.
9.
Door de intelligente thermosstaat worden de panelen zeer efficiënt aangestuurd.
Hierdoor verbruikt een Infrarood paneel nooit meer elektriciteit dan nodig.
10.
Er vindt geen warmteverlies plaats door het transport van warm water door
leidingen.
11.
Infrarood panelen hebben geen onderhoud nodig en hebben dus geen
onderhoudskosten.
12.
Ook slecht geïsoleerde woningen hebben profijt van Indrarood verwarming, omdat
de constructies verwarmd worden, waardoor er minder warmteverlies optreedt.
Besparingen kunnen oplopen tot wel 50 % in vergelijking met conventionele verwarming
Milieu
13.
Bij de productie van de panelen wordt geen gebruik gemaakt van bimetalen.
14.
De panelen veroorzaken geen electrosmog en zijn emissie vrij.
15.
In combinatie met groene stroom veroorzaken ze geen CO2 uitstoot.
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Overige voordelen
16.
De panelen zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen en kleuren.
17.
De panelen zijn snel te demonteren en kunnen dus op elk gewenst moment worden
verwijderd of verplaatst.
18.
Indien u verhuist, kunt u de panelen gewoon meenemen naar uw nieuwe huis.
19.
Door de montage aan het plafond of de muur verliest u geen leefruimte door
radiatoren en leidingen.
En last, but not least: Ecomodus
20.
Gelukkig worden Infrarood panelen verkocht door Ecomodus. Ecomodus is namelijk
een betrouwbare partner die u serieus van dienst wil zijn. Uw verzoek om informatie
wordt altijd snel beantwoord en indien u digitaal de bouwtekeningen van uw woning
aanlevert, heeft u binnen 5 werkdagen een scherpe en goed uitgewerkte offerte
binnen.
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