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S U N N Y H E AT - N E D E R L A N D  
I N F R A R O O D

Belangrijk om te weten:

is geen elektrische verwarming

U heeft 10 jaar garantie op het paneel

Het heeft een traploze modulerende zender

geeft geen zichtbaar licht, lange golf iR


 

Door de ingenieuze technologie zijn er vele 
mogelijkheden zoals:

• HotYoga ruimtes naar 40º Celsius (en hoger) 

te verwarmen in 30 á 60 minuten 

• werkplekken individueel te verwarmen en 

warmte naar eigen behoefte per plek in te 
regelen


• via de centrale computer zijn alle panelen uit 
te lezen en ook in te regelen op temperatuur , 
dag en weekschema


• ruimtes vocht en koude vrij houden 

• grote ruimtes, zoals kerken, zeer energiezuinig 

te verwarmen (50% besparing en hoger)

• als spiegel iR verwarming in de badkamer en 

dus condens vrij


Het SunnyHeat paneel is ook te leveren met 
duurzame Led- verlichting direct of indirect welke 
ook bestuurd kan worden via de draadloze ISTC.
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Paul Sam-Sin 

op afspraak

ISTC, intelligente draadloze zender 
welke ook geheel uit te lezen is.

Innovatief, Revolutionair 
en het levert geld op


 
WELKOM IN DE WERELD WAAR  

COMFORT, GEZONDHEID, BESPARING EN 
DUURZAAMHEID HAND IN HAND GAAN.

Vele verwarmingstechnieken passeerden reeds 
decennia lang de revue. Open haard, kolen, turf, gas, 
warm water (centrale verwarming), elektrische heater 
en olie, allen met vervelende neveneffecten en vooral  
hoge energierekeningen met veel Co2 uitstoot.  
Het infrarode warmtepaneel van het merk SunnyHeat 
sluit deze kringloop anno 2015. 


De Oermens verwarmde zich al met de zon, wij doen 
dat heden met SunnyHeat in huis of op kantoor.


Wat doet lange golf INfrarood (licht)

het, voor het oog, onzichtbare licht verspreid zich door 
de ruimte waarin het zich bevindt en waarbij zijn 
uitstraling zich afzet op al wat materiaal ofwel massa 
is, net als de zon doet. Het licht gaat door de 
luchtmoleculen heen, en warmt deze dus niet op. 
Dezelfde luchtmoleculen worden wel opgewarmd door 
de teruggave van deze warmte uit de massa, aan zijn 
directe omgeving. Hierdoor ontstaan er een stabiele 
luchtvochtigheid.

Onze Ecologisch verantwoorde SunnyHeat paneel 
heeft een uitstralingshoek van 60º in de breedte, 
waardoor alles binnen dit gebied wordt verwarmd.

Geen last van hotspots en daardoor is het temperatuur 
verschil tussen de vloer en het plafond maximaal 1 á 2 
graden, wat een zeer behaaglijk en natuurlijke warmte 
ook wel gevoelstemperatuur genoemd oplevert. De 
gezondheid van iNfrarood, Lange golf, heeft zich al 
jaren bewezen op diverse locaties onder 
verschillende omstandigheden. Wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat infrarood, lange golf, vele 
aanwijsbare positieve effecten heeft op mens, dier 
en plant.


Ecologisch verantwoord en gezond.
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W W W. W A R M T E PA N E E L . N L
Het Ecologisch verantwoorde iNfrarood SunnyHeat paneel is ook esthetisch zeer fraai. 


Alle panelen zijn voorzien van 4 mm. gehard glas, Geen irritante geluiden, Geen stof, Geen droge ogen en/of 
huid, Geen droge lucht in uw luchtwegen en natuurlijk ook Geen onderhoud meer.  

Gewoon warmte zoals warmte bedoeld is.  

Volgorde van Installatie: 1-Ophangen | 2-Stekker in stopcontact | 3-Gewenste temperatuur instellen | 4-Genieten.  
Met 1 paneel van 60 x 60 cm. verwarmt u al 8-10 m2

Technisch Voorbeeld SunnyHeat iNfrarood paneel 
Buiten Maat	 : 120 x 60 cm

Oppervlaktebereik	 : tot 25 m2

Hoogte bereik 	 : tot 3,6 meter

Gewicht	 	 : 8,5 Kg

Voedingsspanning	 : 220/230v AC, 50Hz

IP	 	 : 50 (iP 67 ook mogelijk)

ESG 4mm	 	 : Veiligheids- glas in filigraan, Ral kleur of Spiegel

Omlijsting 		 : Aluminium- grijs of op RAL kleur

Inclusief 	 	 : Intelligente draadloze I.S.T.C. (thermostaat) 

Garantie	 	 : 10 jaar 

Min/ Maximaal bereik: 0-2000 watt (modulerend)

ook als spiegel te verkrijgen Ook te leveren met Led-
verlichting rondom of deels

B E R E I K  I N F R A R O O D 


De afstand naar het verste object gemeten vanaf het paneel kan tot 
3,6 meter. De Lange golf iNfrarood zal al de massa welke hij 
tegenkomt verwarmen, vloer, muren en objecten zo ook mens en 
dier. Ook brandveilig en geschikt voor in de Caravan, Tuinhuisje,  
Werkkeet, Container ruimte of op de Boot o.a. vanwege zijn lage 
verbruik en hoge afstraling. Uitstraling indien montage tegen 

plafond
Uitstraling indien montage tegen 

de muur

D U U R Z A A M  E N  C O 2  N I H I L 


Ideale combinatie;  
SunnyHeat iNfrarood verwarmen, Led-verlichting, iNflector en 
Zonnepaneel / Windmolen. Hiermee heeft u het meest duurzame 
combinatie gecreëerd, A++ Label. Bovendien zijn de SunnyHeat 
panelen Co2 nihil en onderhoudsvrij. Wij geven u graag vrijblijvend 
de demonstratie in onze showroom of op Locatie in Nederland en 
België.

DE BEHAAGLIJKE (ZON) WARMTE 

SunnyHeat iNfrarood panelen maken net als de zon 
gebruik van stralingswarmte, en verwarmen middels 
accumulatie. vloeren, wanden, lichamen en objecten 
die zich binnen zijn ruimte bevinden, hierdoor 
ontstaan er geen droge en warme luchtstromingen 
meer en zal de zeer behaaglijke comfortabele 
warmte aanzienlijk toenemen.  

Het draagt tevens bij tot een verminderd risico van 
het verspreiden van ziektekiemen en/of bacteriën 
doordat er geen grote luchtstromen meer in de ruimte 
aanwezig zijn die een conventionele verwarming wel 
veroorzaken.


Ook als ‘Medical Heating’ geschikt 
Het iNfrarood paneel veroorzaakt geen grote  
luchtstromingen daardoor krijgen bacteriën, stof, 
huismijt, e.d. geen kans zich te verplaatsen. Dit biedt 
de mogelijkheden voor o.a. medische ruimtes, 
zuigelingenzorg, allergie bestrijding ..... etc.  

Dit komt ook door zijn zeer innovatieve en 
revolutionaire Hi-Tec temperatuur aansturing met een  
controle van maar liefst 0,2°C en dit meerdere malen 
per minuut waardoor er een zeer stabiele temperatuur 
zonder meer haalbaar is. 

Dit alles maakt SunnyHeat tot de meest  
duurzame verwarming

Te verkrijgen in diverse Maten, Prints en  RAL kleuren.
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