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Herschel is zonder twijfel de toekomst 
van verwarming. Energie-efficiënte, 
nauwkeurig regelbare, stijlvolle, discrete, 
comfortabele en duurzame verwarming 
waar en wanneer U het wil. 

Eenvoudig te installeren, geen 
onderhoud en makkelijk te regelen.

Herschel infraroodverwarmingen  
produceren weinig of geen licht, zijn stil 
in gebruik, geven geen dampen af en 
beantwoorden volledig aan de Europese 
Ecodesign ( Lot20 ) richtlijnen.

Gratis verwarming zonder CO2 in 
combinatie met zonne-energie.

Het origineel  
en het beste 

Frederick William Herschel 
was de eerste persoon 
die het bestaan van 
infraroodwarmte ontdekte.

Het helderste langgolvige 
infraroodobject in het universum 
is een melkweg genaamd Messier 
82 ( afbeelding met dank aan 
NASA/ESA/STScl )

Afbeelding toont Summit

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

Marktleider

HERSCHEL IS 
INFRAROODVERWARMING



Herschel – de toekomstige verwarming – vandaag4

een aantrekkelijke oplossing die economisch en 
ecologisch zinvol is.

Herschel infraroodverwarming is al goed 
gepositioneerd gezien de inherente kenmerken van 
onze stralingstechnologie:

■  Lagere energie voor verwarming door de 
thermische opslageigenschappen van infrarood  
en geen verspilde energie door het verwarmen  
van lucht.

■  In combinatie met slimme Ecodesign bedieningen 
om efficiëntie te optimaliseren en energie te 
besparen.

■  Kan worden aangedreven door schone 
elektriciteit met toenemende beschikbaarheid van 
batterijopslag

■  Solid-state, lange levensduur

■  Geen schadelijke verontreinigende stoffen of 
chemicaliën betrokken bij het productieproces.

Aan het einde van de levensduur hebben de meeste 
van onze verwarmingen een zeer hoog recycleerbaar 
metaalgehalte en we beperken het gebruik van niet-
recycleerbare componenten tot een minimum.

Onze paneelgamma’s hebben bijna 100% 
recycleerbare verpakkingen en we werken aan  
een 100 % recycleerbare verpakking over het  
hele assortiment.

We hebben een aantal gevalstudies die zowel 
de energiebesparingen door het installeren van 
Herschel verwarmingen als de vermindering van 
koolstofemissies benadrukken.

DE TOEKOMST IS 
ELEKTRISCH
Energie verandert. Het is gewoon niet duurzaam om door te 
gaan met onszelf te verwarmen met fossiele brandstoffen. De 
klimaatverandering zal een onmiskenbare impact op onze 
planeet en toekomstige generaties hebben.

Mensen willen actie ondernemen om het verschil te maken. 
Het decarboniseren van warmte biedt een enorme kans.

Nog niet zo lang geleden werd het net voornamelijk 
aangedreven door kolencentrales die elektrische verwarming 
CO2-intensiever maken dan gas.

Vandaag is het net aanzienlijk schoner – elektriciteit stoot nu 
minder CO2 uit dan gas en deze trend zal zich voortzetten.

Steeds meer energieleveranciers bieden nu ook een volledig 
hernieuwbaar tarief aan.

Eco-consumenten blijven ook investeren in on-site 
hernieuwbare energiebronnen voor hun eigen plaatselijke 
opwekking om aldus energierekeningen en koolstofemissies 
te verlagen.

Er wordt steeds meer gezocht naar koolstofarme 
technologieën en elektrische infraroodverwarming biedt 

 

Herschel is de snelst  
groeiende nieuwe alternatieve 

verwarmingstechnologie

Decarbonisatie 
van warmte 

Een groene 
toekomst  
leverend
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Herschel infrarood is lage-energie elektrische 
verwarming, efficiënter dan traditionele elektrische 
verwarming en met de voordelen van verhoogde 
comfortniveaus. Ze heeft ook vele voordelen 
t.o.v. alternatieve verwarmingssystemen zoals 
warmtepompen door de lage installatiekosten, 
het zero onderhoud en het uniek vermogen om te 
zoneren en regelen. 

Infrarood is stralingswarmte. Het is hetzelfde 
warmtegevoel als de winterzon op je gezicht en 
de warmte van een kolenvuur. Het is zelfs dezelfde 
vorm van warmte die door je eigen lichaam wordt 
uitgestraald.

Het is de meest basale vorm van verwarmen door 
de mens gekend.Gebruikt door holbewoners om 
zich met vuur te verwarmen, door de Romeinen 
in hun hypocaustum en door de modernere mens 
met hout- en tegelkachels. Geliefd gedurende 
millennia daar ze de objecten verwarmt, die dan 
terugstralen en de omgeving rond je warm houden. 
Stralingswarmte verwarmt niet de lucht, die weinig 
warmte vasthoudt en verdwijnt.

Maar in de laatste 60 jaar zijn we stralingswarmte  
uit het oog verloren : niet omdat ze door een  
betere technologie vervangen is maar omdat 
centrale verwarming met fossiele brandstoffen  
de norm werd.

Vandaag is er in de vorm van onze 100 % energie-
efficiënte Herschel infraroodverwarming een 
nieuwe technologie, die ons in staat stelt om 
stralingswarmte opnieuw  maar op een stijlvolle, 
comfortabele en makkelijk regelbare manier toe te 
passen.

Het is dezelfde warmte die we voelen in een 
omgeving die door de zon wordt verwarmd en deze 
golflengtes worden het meest efficiënt door het 
lichaam opgenomen. IR is 100 % veilig en natuurlijk  
( het is UV dat schadelijk is, niet infrarood ).

HOE HET WERKT 
Wat is infraroodwarmte ?

Hetzelfde  
gevoel van warmte 

als de winterzon  
op je gezicht

Maak van Uw kamer 
een 360° straler
In een koude kamer zal het gebouw 
Uw lichaamswarmte “opnemen” en U 
koud laten voelen. Indien we echter 
Herschel infrarood gebruiken om 
wanden, vloer en plafond van een 
gebouw ( de “thermische massa” ) 
rechtstreeks te verwarmen, dan zal de 
ruimte onze lichaamswarmte niet meer 
wegnemen. Ze zal de infraroodwarmte 
terugstralen waardoor we ons warm 
voelen. Eens de thermische massa 
van het gebouw op temperatuur is ( 
> 17°C. ), dient de verwarming enkel 
nog aan te staan om bij te verwarmen. 
Convectieverwarmingen ( elektrisch of 
gas ) verwarmen hoofdzakelijk de lucht 
en heel weinig de thermische massa 
van het gebouw. Dit is waarom Herschel 
ENERGIE BESPAART.
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Commerciële verwarming
Ons commerciële assortiment heaters wordt in 
alle soorten professionele toepassingen, van het 
verwarmen van grote ruimtes tot gezoneerde 
verwarming, gebruikt. Efficiënt, eenvoudig te 
installeren en te bedienen,onderhoudsvriendelijk 
en CO2-vrij in combinatie met groene stroom of 
hernieuwbare energiebronnen.

Verwarming van woningen
Ultraslanke, stijlvolle infraroodpanelen in een breed 
assortiment van afwerkingen voor een efficiënte 
en comfortabele verwarming van kamers. Onze 
panelen verwarmen uw hele kamer gelijkmatig 
alsook mensen en voorwerpen direct en worden 
ook gebruikt in de wellness-industrie. Kortom, een 
comfortabele en gezonde warmte.

STIJLVOLLE, DUURZAME, 
SLIMME VERWARMING

Outdoor verwarming
Ontworpen voor maximale efficiëntie en 
effectiviteit met implementatie van de beste 
technologieën, passen onze outdoor heaters 
het beste bij uw ruimte. We bieden aan de muur 
gemonteerde, vrijstaande en hangende modellen, 
evenals opties met warme gloed, low glare of 
zonder licht.

Boven : Colorado, Midden : California Gold, Onder : Select XLS White
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SPACE 
HEATING 
GAMMA

We doen  
beroep op onze 
ongeëvenaarde 

expertise en know-
how om klanten  

de beste oplossingen 
te bieden

Ons assortiment infraroodverwarmingen is het meest 
uitgebreide ter wereld. Wij hebben heaters voor elke 
toepassing, van residentieel tot commercieel, industrieel 
en outdoor. 

Herschel heeft een ruime referentielijst van 
infraroodtoepassingen. 
■ Woningen
■ Kantoren
■ Patio’s
■ Verandas
■ Winkels en salons
■ Magazijnen en industriële units 
■ Horeca 
■ Openbare ruimtes 
■ Garages
■ Scholen
■ Kerken 
■ Hot yoga
■ Sport en vrije tijd
■ Woonzorgcentra en sociale huisvesting 
■ Studentenaccommodaties 

Indoor space heaters

Openbare ruimtes - voor het verwarmen van ruimtes die  publiekelijk 
toegankelijk zijn, zoals winkelruimtes, hallen, grote recepties, bars, restaurants 
en kerken, zijn onze design space heaters o.a. Aspect XL, Summit, Pulsar en 
California een perfecte oplossing.

Kies voor magazijnen en industriële ruimtes zoals industriehallen, 
onderhoudsruimtes, pakhuizen, fabrieken en werkplaatsen, waar esthetiek 
minder belangrijk is, uit Advantage IR3, IRP4, IR360, Colorado, Manhattan  
en Vulcan.

Outdoor space heaters

Voor onbeschutte outdoor ruimtes bevelen we de heaters met warme gloed 
uit ons Sunset gamma aan : California, Colorado, Florida, Hawaii, Miami en 
Manhattan. Kies in beschutte outdoor omgevingen voor Summit of Aspect XL 
uit ons stijlvol gamma donkerstralers.

Afbeelding toont Aspect XL
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Afbeelding toont California

OUTDOOR 
HEATERS

Hou van het buitenleven
Stijlvolle outdoor heaters – waar prestatie en design samenkomen
Gekozen door ’s werelds toonaangevende bars, restaurants, architecten en ontwerpers. Onze outdoor heaters zijn 
ontwikkeld met het oog op prestatie, efficiëntie en duurzaamheid.

KIES DE JUISTE OUTDOOR HEATER 
UIT ONS OMVANGRIJK ASSORTIMENT
Ons assortiment hoogwaardige, hoge-performantie, stijlvolle elektrische 
terrasverwarmingen is ideaal om uw zomeravonden buiten te verlengen en het hele 
jaar door buiten te genieten in cafés en restaurants. Alle elektrische terrasverwarmers 
van Herschel bieden een hoge beschermingsgraad tegen weersinvloeden voor 
outdoor installatie. Ze zijn allemaal van hoogwaardige materialen gemaakt om de 
weersinvloeden te weerstaan en jarenlang onderhoudsvrij gebruikt te worden.

Herschel Sunset 
gamma
Voor de meeste buitenruimtes raden 
we aan om heaters met warme gloed 
uit onze Sunset-reeks te kiezen : 
de Herschel California, Colorado, 
Florida en Hawaii. Onze heaters uit de 
Sunset-serie maken gebruik van onze 
nieuwste carbon verwarmingslampen. 
Deze toestellen geven een zeer 
aangename dieporanje warme gloed 
en creëren een heel gezellige sfeer. 
De lampen zijn energiezuinig en 
hebben een lange levensduur tot wel 
10.000 uur. Dit is de allernieuwste 
technologie voor buitenverwarming. 
We hebben ook onze draagbare 
Havana-heater met laag vermogen, 
ideaal om als bijverwarming onder 
een buitentafel te plaatsen.

Herschel 
Performance gamma 
Voor minder beschutte ruimtes 
vormen onze heaters uit de 
Performance-serie, Miami en 
Manhattan, een krachtige oplossing 
met weinig verblinding.

Ons Performance-assortiment 
produceert een "intensere" en meer 
gerichte warmteafgifte met onze 
korte-golf lampen. Deze hebben 
echter een speciaal ontwikkelde low-
glare coating die de lichtopbrengst 
vermindert en de warmteafgifte 
verhoogt. Ze produceren een 
zacht,oranje licht en zijn perfect voor 
meer open of winderige ruimtes.

Herschel Zero  
Light gamma
Voor binnen- en beschutte 
buitenruimtes met weinig 
luchtbeweging, kunnen onze zero-
light heaters de oplossing zijn : 
Herschel Summit en Aspect XL.

Deze serie is ideaal waar een meer 
permanente warmte vereist is, zoals 
semi-gesloten restaurants en bars, 
balkons, veranda’s en overdekte 
terrassen. Ook zeer geschikt voor 
gebruik in tuinkamers en  
warmere klimaten.
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Panelen
Onze paneelverwarmingen zijn ultraslank en hebben grote oppervlaktes, die 
speciaal voor het verwarmen van ruimtes ontworpen zijn. Ze kunnen aan het 
plafond of de wand gemonteerd worden en zijn verkrijgbaar in een aantal 
designs zoals standaard wit, glas, spiegel, glazen handdoekdroger, en zelfs met 
gepersonaliseerde afbeelding.  
Select XLS Select XLS is ons innovatief gamma inclusief onze speciaal ontwikkelde 
Herschel SMART-R technologie, die achter het paneel geïntegreerd is. 
Inspire onze premium lijn zonder frame uit Duitsland, verkrijgbaar in de breedste 
waaier aan afwerkingen en compleet met 10 jaar garantie. 
Select ons populair standaard assortiment dat alle voordelen van langgolvig 
infrarood op een hoogwaardige manier weerspiegelt. 

GAMMA INFRAROODPANELEN

Select XLS Inspire Select

Muur en plafond 3 3 Systeemplafondtegel

SMART-R technologie geïntegreerd 3 Bureauverwarming***

Zonder frame 3 3

Aluminium constructie 3 3 3

Easyfix montage 3

Witte afwerking 3 3 3

Glas  3

Spiegel 3 3

Picture 3

Krijtbord 3

Handdoekdroger 3

10 jaar garantie** * 3 *

Gebruiken met XLS thermostaatregeling 3

Gebruiken met iQ thermostaatregeling 3 3 Systeemplafondtegel
* Select en Select XLS worden beide geleverd met 5 jaar garantie. ** Alle garanties vereisen online registratie. Raadpleeg 
het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer details, inclusief uitsluitingen. Al onze panelen zijn volledig getest 
door TÜV volgens GS, CE en internationale elektrische veiligheidsnormen. *** Bureauverwarming koppelt met wifi of heeft 
voetmatige pedaalbediening.

Het hangt aan de 
badkamermuur en 

verwarmt niet  
alleen de kamer  

(en handdoeken)  
erg goed, het 

ziet er ook erg 
indrukwekkend uit

BETAALBAAR, 
MAKKELIJK TE 
INSTALLEREN, 

ZONDER 
ONDERHOUD, 

STIL, SOLID-STATE 
TECHNOLOGIEËN

Afbeeldingen tonen beeldpaneel, 
spiegel, wit paneel en handdoekdroger

“Bedankt voor het helpen om een warme, veilige verblijfplaats te bieden aan enkele van 
onze jonge daklozen". 
Jan Larkin, CEO Nightsafe 

“Heel erg bedankt dat jullie allemaal zo aardig waren en jullie genereuze gift zal een 
enorm verschil maken voor dakloze jongeren”. 
Gabrielle Blackman, interieurontwerper, tv-presentator

Herschel schonk Summit heaters aan een verdienstelijk goed doel dat de jonge 
en kwetsbare daklozen in Blackburn helpt, te zien op de BBC One Series ‘DIY SOS: 
The Big Build’. Herschel Summit heaters werden gebruikt als onderdeel van een 
levensveranderende transformatie van hun gebouwen.

Zoals gezien op DIY SOS: de 
Big Build kinderen in nood 
speciale uitzending
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"Ik wilde een efficiënte, kostenbesparende 
en gemakkelijk te installeren elektrische 
verwarmingsoplossing als aanvulling op een 
PV-installatie voor mijn recent ecologisch 
zelfbouwproject in Cornwall en de Herschel-
infraroodpanelen pasten perfect in het plaatje. 
We zijn halverwege onze eerste winter en de 
panelen overtreffen de verwachtingen. Het huis 
is warm en comfortabel zonder te weten waar of 
hoe het wordt verwarmd. De internetbediening 
en -bewaking is fantastisch. Hierdoor kunnen 
we het huis voorverwarmen voordat er iemand 
aankomt en kunnen we de temperaturen van de 
kamers controleren als er niemand is, hetgeen ons 
gemoedsrust geeft ". 

Charlie Luxton, televisiepresentator  
en architectonisch ontwerper

“We hebben verschillende opties waaronder biomassa-, elektrische- en infraroodverwarming bekeken en hebben 
toen een proef uitgevoerd. Na deze test werd geconcludeerd dat Herschel infraroodpanelen de beste optie leken. 
Waarom hebben we Herschel gekozen? We kregen blijkbaar veel feedback en ze kwamen terug met de beste 
ideeën en het beste product. In de proefperiode hebben we een ander product geprobeerd en dat ging niet goed. 
De Herschel panelen zijn zeer goed onthaald door de eigenaren ”.

Joseph Doyle, facilitair manager, Scandanavian Village

“Bedankt dat je hebt geholpen een warme, veilige plek 
te geven aan een aantal van onze jonge daklozen”. 

Jan Larkin, CEO Nightsafe 

"Heel erg bedankt, jullie waren allemaal zo vriendelijk 
en jullie gulle gift zal een enorm verschil maken voor 
dakloze jongeren". 

Gabrielle Blackman, binnenhuisarchitect,  
tv-presentator

Herschel schonk Summit heaters aan een verdienstelijk 
goed doel dat de jonge en kwetsbare daklozen in 
Blackburn helpt, te zien op de BBC One-serie ‘DIY 
SOS: The Big Build’. Herschel Summit heaters werden 
gebruikt als onderdeel van een levensbelangrijke 
transformatie van hun gebouwen.

GETUIGENISSEN
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Onze paneelverwarmingen 
zijn ultraslank en hebben grote 
oppervlaktes, die speciaal  
voor het verwarmen van 
ruimtes ontworpen zijn

Afbeelding toont Inspire Wit

ASSORTIMENT  
INFRAROODPANELEN
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INFRAROODPANELEN Select XLS Wit

BESCHIKBARE MODELLEN

Model Artikelnr. Afmetingen Gewicht
Nominaal 
vermogen 

@230V

Verwarmde 
oppervlakte 

XLS275W-EU 30 x 90 x 1.6 cm 5.5kg 275W 5-7m2

XLS350W-EU 60 x 60 x 1.6 cm 6.5kg 350W 6-8m2

XLS550W-EU 60 x 85 x 1.6 cm 8.5kg 550W 11-13m2

XLS750W-EU 60 x 120 x 1.6 cm 11.5kg 750W 13-18m2

XLS1000W-EU 60 x 155 x 1.6 cm 18kg 1000W 15-24m2
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SELECT  XLS Wit

Herschel Select XLS is de ultieme infraroodverwarming en vertegenwoordigt een onverslaanbare 
combinatie van prestaties, stijl en controle.
Select XLS bevat de nieuwste innovatie in regeling met de in het paneel geïntegreerde 
Herschel SMART-R-technologie. Met SMART-R kan het paneel worden aangestuurd met onze  
XLS-thermostaten (los verkrijgbaar) voor een eenvoudige, gebruiksvriendelijke, efficiënte en  
voor smartphones geschikte verwarming of zelfs met spraakbesturing bij gebruik van Alexa of 
Google Assistent.
Met design en eenvoud als uitgangspunten is dit superslanke frameloze plug-and-play paneel heel 
gebruiksvriendelijk. De verwarming wordt geleverd met een EU-stekker en kan eenvoudig worden 
gemonteerd met het Herschel EASYFIX bevestigingssysteem. Optionele voeten zijn beschikbaar 
voor mobiel gebruik. Voor een professionele installatie kan de stekker worden verwijderd en kan 
het paneel rechtstreeks worden aangesloten op het lichtnet en aan het plafond of aan de muur 
worden bevestigd.
Herschel Select XLS biedt alle voordelen van energiezuinige, efficiënte infraroodverwarming. 
Geen licht, geen geruis en onderhoudsvrij. Select XLS is duurzaam gebouwd en gemaakt van 
hoogwaardige, solid-state componenten die zijn ontworpen voor optimale prestaties en een lange 
levensduur. Onze verpakking bijna 100% recycleerbaar is en de verwarming zo ontworpen dat 
meer dan 95% ervan volledig recycleerbaar is aan het einde van zijn levensduur - het is de perfecte 
keuze voor zowel woningen als bedrijven die op zoek zijn naar een verwarmingsoplossing met 
een lage ecologische voetafdruk.
De ruimtebesparende Select XLS Wit is mooi discreet en wordt geleverd met een garantie van 5 jaar. 
Volledig compatibel met de Europese energiebesparingsdirectieve (Lot 20) indien gecombineerd 
met de XLS thermostaatregeling (afzonderlijk verkrijgbaar). Select XLS is gecertificeerd volgens de 
toepasselijke nationale normen en strenge tests door TÜV.

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen 
van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het 
bouwtype, aantal buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online 
calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige 
specificatie. Het Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie 
steekt de voorkant van het paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de 
kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe 
obstakels, zoals een sofa. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:                                       
KLEUR:                                        
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
FRAME:
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
BESCHERMKLASSE:
KABEL:

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

Aluminium 
wit (RAL: 9003) 
staal
frameloos
ong. 85°C.-105°C. (wand), 95°C.-115°C. (plafond)
220-240 V, 50/60Hz   
IP44
1.8m voedingskabel met stekker 
wand- of plafondmontage

5 jaar
(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor 
meer informatie en uitsluitingen) 6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

jaar
 garantie

5

PANELEN GAMMA 
TECHNISCHE FICHE

Select  XLS Wit

*Gebruik voor plafondmontage geschikte bevestigingen of maak verbinding met de plafondbalken om de 
panelen veilig te bevestigen



www.herschel-infrared.com 13

INFRAROODPANELEN Select XLS Spiegel
PANELEN GAMMA 

TECHNISCHE FICHE
Select XLS Spiegel

SELECT  XLS Spiegel

De Herschel Select XLS-spiegel maakt deel uit van ons hoogwaardige, frameloze 
Select XLS-assortiment waarin nu onze SMART-R-ontvanger geïntegreerd is. Een 
eenvoudige installatie en slimme bediening via de door u gekozen Select XLS-
thermostaat (los verkrijgbaar). U kunt voor de regeling van uw verwarming kiezen 
tussen de rechtstreekse bediening via een thermostaat, het gemak van een app of 
zelfs spraakbediening in combinatie met Alexa of Google Assistent.

Select XLS Mirror kan worden geplaatst in vochtige ruimtes, zoals badkamers. Eens 
aangezet vormt zich geen condens op het glas terwijl ook de oorzaken van vocht,  
die convectieverwarmingen daadwerkelijk in de hand werken (doordat hete lucht 
zich over een koud oppervlak verplaatst), verdwijnen. Select XLS warmt objecten op 
in de ruimte eerder dan de lucht. Dit helpt muren en meubels in vochtige ruimtes 
warm, droog en schimmelvrij te houden. Alle toestellen zijn gemaakt met spiegels 
in veiligheidsglas en onder strikte kwaliteitscontrole met hoogwaardige materialen 
vervaardigd. Inclusief het innovatieve EASY-FIX bevestigingssysteem van Herschel.

Naast een stijlvolle, energiezuinige aanvulling in badkamers, zijn Select XLS-spiegels  
populair in gangen, slaapkamers en woonkamers. De Select XLS-panelen zijn 
speciaal ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Met 
bijna 100 % recycleerbare verpakking en volledig compatibel met de Europese 
energiebesparingsdirectieve (Lot 20) indien gecombineerd met de XLS 
thermostaatregeling (afzonderlijk verkrijgbaar). Select XLS is gecertificeerd volgens de 
toepasselijke nationale normen en strenge tests door TÜV.

TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:                                       
KLEUR:                                        
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
FRAME:
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
BESCHERMKLASSE:
KABEL:

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

ESG glas met reflectieve spiegelcoating
n.v.t.
aluminium met Herschel EASY-FIX systeem
frameloos
ong. 80 °C.-95 °C. 
220-240 V, 50/60Hz
IP44
1.8m voedingskabel 

wandmontage

5 jaar
(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor 
meer informatie en uitsluitingen)

Model Artikelnr. Afmetingen Gewicht Nominaal  
vermogen 

Verwarmde 
oppervlakte 

SE
LE

CT
 X

LS
  S

PI
EG

EL

BESCHIKBARE MODELLEN

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van 
het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, 
aantal buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van 
Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie steekt de voorkant 
van het paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert 
het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. 
Dit paneel zal op de voeding moeten aangesloten worden en dit dient door een erkende elektro-
installateur uitgevoerd te worden. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

jaar
 garantie

5

XLS350M

XLS500M

60 x 60 x 2cm

60 x 85 x 2cm

8.5kg 

11kg

350W

500W

6-8 m2

9-12 m2

XLS700M 60 x 120 x 2cm 17kg 700W 13-15 m2
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INFRAROODPANELEN Select XLS Glazen Handdoekdroger
PANELEN GAMMA 

TECHNISCHE FICHE
Select XLS Glazen Handdoekdroger

SELECT  XLS Glazen Handdoekdroger

TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:                                       
KLEUR:                                        
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
FRAME:
VOLTAGE:
BESCHERMKLASSE:
KABEL:

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

ESG 6 mm veiligheidsglas 
puur wit
aluminium met Herschel EASY-FIX systeem
frameloos
220-240 V, 50/60Hz
IP 44
1.8m voedingskabel 

wandmontage

5  jaar
(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor 
meer informatie en uitsluitingen)

Model Artikelnr. Afmetingen Gewicht Nominaal  
vermogen 

Verwarmde 
oppervlakte 

BESCHIKBARE MODELLEN

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het 
warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal 
buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact 
op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie steekt de voorkant van het 
paneel in totaal 15 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer 
het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Dit paneel zal op de voeding 
moeten aangesloten worden en dit dient door een erkende elektro-installateur uitgevoerd te worden. Raadpleeg 
de installatie-instructies voor meer informatie.

Met de allernieuwste ontwikkelingen inzake design en technologie is de Select XLS glazen 
handdoekdroger de ideale verwarmingsoplossing voor elke badkamer waar een stijlvolle 
afwerking gevraagd wordt. Herschel Select XLS  werkt nu met onze geïntegreerde SMART-R-
ontvanger waardoor een eenvoudige installatie en slimme bediening via de door u gekozen 
Select XLS-thermostaat (los verkrijgbaar) mogelijk zijn. U kunt voor de regeling van uw 
verwarming kiezen tussen de rechtstreekse bediening via een thermostaat, het gemak van 
een app of zelfs spraakbediening in combinatie met Alexa of Google Assistent.

Dankzij de innovatieve Herschel dual-element technologie combineert de Select XLS glazen 
handdoekdroger hoogefficiënte infraroodverwarming van de badkamer met lage-energie 
handdoekverwarming. In een puur wit glazen afwerking gecombineerd met 2 verchroomde 
handdoekhouders verwarmt dit ultraslanke lage-energie 500W of 700W paneel de ruimte 
door de toepassing van infraroodstraling. Dit helpt bovendien vocht en condensatie te 
reduceren. De lagere zone zorgt voor effectieve droging en verwarming van handdoeken.

Met een wit gepoedercoate aluminium achterzijde inclusief het innovatieve Herschel EASY-
FIX bevestigingssysteem zijn de Select XLS-panelen speciaal ontworpen om onderhoudsvrij 
te zijn en vele jaren mee te gaan. Met bijna 100 % recycleerbare verpakking en volledig 
compatibel met de Europese energiebesparingsdirectieve (Lot 20) indien gecombineerd 
met de XLS thermostaatregeling naar keuze (afzonderlijk verkrijgbaar). Select XLS is 
gecertificeerd volgens de toepasselijke nationale normen en strenge tests door TÜV.

* Contacteer steeds Uw installateur voor advies over XLS regelingen in vochtige ruimtes

glazen  
handdoek-

droger

jaar
 garantie

5
XLS500T 48 x 120 x 13cm 21kg 500W 4-9 m2

XLS700T 60 x 130 x 13cm 22kg 700W 6-12 m2
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INFRAROODPANELEN Inspire Wit

PANELEN GAMMA 
TECHNISCHE FICHE

Inspire Wit

INSPIRE  Wit
(frameloos)

TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:                                       
KLEUR:                                                          
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
FRAME:
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
BESCHERMKLASSE:

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

aluminium gepoedercoat
wit
plaatstaal gepoedercoat inkl.  ophangpunten
frameloos
ong. 85 °C.-95 °C.
230V 50Hz
IP 54

wand- of plafondmontage

10 jaar
(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor 
meer informatie en uitsluitingen)

* Gebruik voor plafondmontage geschikte bevestigingen of maak verbinding met de 
plafondbalken om de panelen veilig te bevestigen

BESCHIKBARE MODELLEN

Model Artikelnr. Afmetingen Gewicht Nominaal 
vermogen 

Verwarmde  
oppervlakte 

IN
SP

IR
E 

 W
IT

CL-200 

CL-300

60 x 30 cm

90 x 30 cm

3.5 kg 

5.0 kg

250W 3-5m2

350W 4-7m2

CL-400 60 x 60 cm 6.0 kg 420W 5-8m2

CL-500 80 x 60 cm 8.0 kg 550W 7-12m2

CL-750 90 x 70 cm 9.8 kg 750W 11-18m2

170 x 40 cm 9.8 kg 820W 11-18m2

CL-900 100 x 80 cm 12.0 kg 900W 13-22m2

CL-1200 120 x 80 cm 15.3 kg 1200W 17-29m2

CL-1200L  160 x 60 cm 15.3 kg 1250W 17-29m2

CL-750L 

Onze prachtig afgewerkte reeks Inspire verwarmingen is van de hoogste kwaliteit op de markt 
en verkrijgbaar in een aantal uitvoeringen, gaande van witte panelen tot beeld- en glaspanelen. 
Geproduceerd volgens de hoogste normen in Duitsland en ontworpen om een leven lang mee te 
gaan, worden deze panelen geleverd met een garantie van 10 jaar.

INSPIRE Wit verwarmingen functioneren tegen een fractie van de kosten van traditionele 
verwarming, maar bieden hogere thermische comfortniveaus.

INSPIRE Wit panelen zijn een fantastische ruimtebesparende oplossing, ontworpen om elke 
omgeving aan te vullen en geschikt voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen.

De Inspire panelen zijn specifiek ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. 
Om deze reden, en om een nauwkeurige temperatuurregeling en efficiëntie mogelijk te maken, 
hebben de panelen geen ingebouwde regeling en moeten ze worden gebruikt in combinatie 
met Herschel iQ-bedieningen of een equivalent daarvan. Dit zal ook zorgen voor volledige 
conformiteit met de Europese energiebesparingsregelgeving (ERP Lot 20).

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van 
het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, 
aantal buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van 
Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Inspire paneel wordt geleverd met 2 montagebeugels. Na installatie steekt de voorkant van het 
paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best 
wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Het paneel 
moet worden aangesloten op het lichtnet en dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd 
elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

jaar
 garantie

10
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INFRAROODPANELEN Inspire Picture
PANELEN GAMMA

INSPIRE  Picture

Inspire Picture

BESCHIKBARE MODELLEN

Model 

IN
SP

IR
E 

 P
IC

TU
RE

BH-200 

BH-300

60 x 30 cm

90 x 30 cm

4.1 kg 

6.2 kg

250W 3-5 m2

350W 4-7 m2

BH-400 60 x 60 cm 7.5 kg 420W 5-8 m2

BH-500 80 x 60 cm 10.1kg 550W 7-12 m2 

BH-750 90 x 70 cm 13.0 kg 750W 11-18 m2

BH-900 100 x 80 cm 16.3 kg 900W 13-22 m2 

BH-1200 120 x 80 cm 20.0 kg 1200W 17-29 m2

Model 

IN
SP

IR
E 

FR
A

M
E 

O
PT

IE
S

Silver matt 

Silver shiny

Brushed mercury 

Gold shiny 

Black matt

Walnut structured 

AP-RA 7004

AP-RA 7003

AP-RA 7327

AP-RA 7001

AP-RA 7021

AP-RA 7318

Afgedrukte kleuren kunnen  om illustratieve redenen van de originele artikelen afwijken. Onderhevig aan technische veranderingen en 
veranderingen in het gamma en beschikbaarheid.

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies 
van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raamoppervlak 
en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur 
voor een nauwkeurige specificatie. 
Het Inspire paneel wordt geleverd met 2 montagebeugels. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 5 
cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in 
een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Het paneel moet worden aangesloten op het lichtnet en dit 
moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie. 

Ons prachtig afgewerkt gamma Inspire verwarmingen is van de hoogste kwaliteit op de markt en verkrijgbaar in 
een aantal afwerkingen, variërend van witte panelen tot foto- en glaspanelen. Geproduceerd volgens de hoogste 
normen in Duitsland zijn ze ontworpen en gebouwd om een leven lang mee te gaan en worden ze geleverd met 
een garantie van 10 jaar.

Inspire Picture langgolvige infraroodpanelen combineren efficiëntie en comfort met stijlvolle, opvallende 
printdesigns. Traditionele ruimtevragende radiatoren behoren tot het verleden met deze net zoals een foto 
wandgemonteerde beeldpanelen.

Deze infraroodpanelen zullen niet enkel Uw kamers verwarmen, maar kunnen ook als esthetische kunstvoorwerpen 
voor Uw woning dienen. Kies een ontwerp uit ons gamma standaardmotieven of lever Uw eigen afbeelding voor 
drukwerk aan. Het INSPIRE PICTURE paneel bestaat in 2 uitvoeringen : met een matte of glanzende afwerking.

De Inspire-panelen zijn specifiek ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Om deze reden, en 
om een nauwkeurige temperatuurregeling en efficiëntie mogelijk te maken, hebben de panelen geen ingebouwde 
bediening en moeten ze worden gebruikt in combinatie met Herschel iQ regelingen of gelijkwaardig. Dit zorgt ook 
voor volledige conformiteit met de Europese energiebesparingsregels (ERP Lot 20).

TECHNISCHE FICHE

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

jaar
 garantie

10

OPTIONELE FRAMES ( met meerprijs )

Artikelnr.     Productafbeelding

Artikelnr. Afmetingen Gewicht
Nominaal  
vermogen 

Verwarmde 
oppervlakte 

TECHNISCHE GEGEVENS

OPPERVLAK:                                       
KLEUR:                                        
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
BESCHERMINGSKLASSE: 
INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

ESG veiligheidsglas
gedrukte standaard- of gepersonaliseerde motieven
gepoedercoat plaatstaal met bevestigingspunten
ong. 85°C. – 95°C.
230V 50Hz
IP 54
wandmontage

10 jaar  
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer 
informatie, inclusief uitsluitingen)
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INFRAROODPANELEN Inspire Spiegel
PANELEN GAMMA

TECHNISCHE FICHE
Inspire Mirror

INSPIRE-Mirror

BESCHIKBARE MODELLEN

Model 

IN
SP

IR
E 

 M
IR

RO
R

SH-200 

SH-300

60 x 30 cm

90 x 30 cm

5.0 kg 

7.5 kg

250W 3-5m2

350W 4-7m2

SH-400 60 x60 cm 7.5 kg 420W 5-8m2

SH-500 80 x 60 cm 12.5 kg 550W 7-12m2

SH-750 90 x 70 cm 16.2 kg 750W 11-18m2

SH-900 100 x 80 cm 20.3 kg 900W 13-22m2

SH-1200L 160 x 60 cm 25.0 kg 1250W 17-29m2

(Frameloos)

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van 
het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, 
aantal buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van 
Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie. 

Het Inspire paneel wordt geleverd met 2 montagebeugels. Na installatie steekt de voorkant van het 
paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best 
wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Het paneel 
moet worden aangesloten op het lichtnet en dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd 
elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie. 

Ons prachtig afgewerkt gamma Inspire verwarmingen is van de hoogste kwaliteit op de markt 
en verkrijgbaar in een aantal afwerkingen, variërend van witte panelen tot foto- en glaspanelen. 
Geproduceerd volgens de hoogste normen in Duitsland zijn ze ontworpen en gebouwd om een leven 
lang mee te gaan en worden ze geleverd met een garantie van 10 jaar.

INSPIRE MIRROR langgolvige IR panelen zijn een ideale aanvulling in een badkamer/hal van een 
woning of in een receptie/lobby van een bedrijfsgebouw.

INSPIRE MIRROR verwarmingspanelen kunnen zonder enige vorming van condensatie op het 
spiegelglas in vochtige ruimtes geplaatst worden.

Door het langgolvig infraroodverwarmingsproces verwarmen de spiegels voorwerpen in de ruimte 
meer dan de lucht. Dit helpt wanden en meubels in vochtige ruimtes droog en vrij van schimmel te 
houden.

De Inspire-panelen zijn specifiek ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. 
Om deze reden, en om een nauwkeurige temperatuurregeling en efficiëntie mogelijk te maken, 
hebben de panelen geen ingebouwde bediening en moeten ze worden gebruikt in combinatie met 
Herschel iQ regelingen of gelijkwaardig. Dit zorgt ook voor volledige conformiteit met de Europese 
energiebesparingsregels (ERP Lot 20).

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

jaar
 garantie

10

Artikelnr. Afmetingen Gewicht
Nominaal  
vermogen 

Verwarmde 
oppervlakte 

TECHNISCHE GEGEVENS

OPPERVLAK:                                       
KLEUR:                                        
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
BESCHERMINGSKLASSE: 
INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

ESG spiegelglas
-
gepoedercoat plaatstaal met bevestigingspunten
ong. 85°C. – 95°C.
230V 50Hz
IP 54
wandmontage

10 jaar  
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer 
informatie, inclusief uitsluitingen)
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INFRAROODPANELEN Inspire GlasPANELEN GAMMA
TECHNISCHE FICHE
Inspire Glass

INSPIRE-glass

BESCHIKBARE MODELLEN

Model

IN
SP

IR
E 

 G
LA

SS GH-300 

GH-500

90 x 30 cm

80 x 60 cm

7.5 kg 

12.5 kg

350W 4-7 m2

550W 7-12 m2

GH-750 90 x 70 cm 16.2 kg 750W 11-18 m2

GH-900 100 x 80 cm 20.3 kg 900W 13-22 m2

OPTIONELE FRAMES ( met meerprijs )

Model Artikelnr.     Productafbeelding

IN
SP

IR
E 

FR
A

M
E 

O
PT

IE
S

Silver matt 

Silver shiny

Brushed mercury 

Gold shiny 

Black matt

Walnut structured 

AP-RA 7004

AP-RA 7003

AP-RA 7327

AP-RA 7001

AP-RA 7021

AP-RA 7318

Afgedrukte kleuren kunnen om illustratieve redenen van de originele artikelen afwijken. Onderhevig aan technische veranderingen en 
veranderingen in het gamma en beschikbaarheid.

(Frameloos - met frame als optie)

TECHNISCHE GEGEVENS

OPPERVLAK:                                       
KLEUR:                                        
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
BESCHERMINGSKLASSE:
INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

ESG veiligheidsglas
wit en zwart
gepoedercoat plaatstaal met bevestigingspunten
ong. 85°C. – 95°C.
230V 50Hz
IP 54
wandmontage

10 jaar  
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer 
informatie, inclusief uitsluitingen)

Ons prachtig afgewerkt gamma Inspire verwarmingen is van de hoogste kwaliteit op de markt en verkrijgbaar 
in een aantal afwerkingen, variërend van witte panelen tot foto- en glaspanelen. Geproduceerd volgens de 
hoogste normen in Duitsland zijn ze ontworpen en gebouwd om een leven lang mee te gaan en worden ze 
geleverd met een garantie van 10 jaar.

INSPIRE-GLASS langgolvige infraroodpanelen zijn gemaakt van hoogwaardig versterkt veiligheidsglas (ESG) 
en combineren geavanceerde ontwerpen met optimale veiligheid en energie-effi  ciëntie. Dit slanke, mooie 
ontwerp zal Uw huis of kantoor met klasse en elegantie vullen, maar ook een hoger comfortniveau garanderen. 
Geniet van de voordelen van gezonde langgolvige infraroodverwarming thuis of op kantoor.

De INSPIRE GLASS-verwarmingen zijn er in 4 verschillende maten en zijn verkrijgbaar in wit en zwart. Een 
selectie van optionele frames is beschikbaar (tegen betaling).

De Inspire-panelen zijn specifi ek ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Om deze 
reden, en om een nauwkeurige temperatuurregeling en effi  ciëntie mogelijk te maken, hebben de panelen 
geen ingebouwde bediening en moeten ze worden gebruikt in combinatie met Herschel iQ regelingen of 
gelijkwaardig. Dit zorgt ook voor volledige conformiteit met de Europese energiebesparingsregels (ERP Lot 20).

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies 
van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raamoppervlak 
en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur 
voor een nauwkeurige specifi catie. 

Het Inspire paneel wordt geleverd met 2 montagebeugels. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 5 cm 
van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een 
positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Het paneel moet worden aangesloten op het lichtnet en dit moet 
worden uitgevoerd door een gekwalifi ceerd elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie. 

Artikelnr. Afmetingen Gewicht
Nominaal 
vermogen 

Verwarmde 
oppervlakte 

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

jaar
garantie

10
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INFRAROODPANELEN Inspire Krijtbord
PANELEN GAMMA 

TECHNISCHE FICHE
Inspire Krijtbord

INSPIRE  Krijtbord

Ons prachtig afgewerkt gamma Inspire verwarmingen is van de hoogste kwaliteit op de markt en verkrijgbaar in 
een aantal afwerkingen, variërend van witte panelen tot foto- en glaspanelen. Geproduceerd volgens de hoogste 
normen in Duitsland zijn ze ontworpen en gebouwd om een leven lang mee te gaan en worden ze geleverd met 
een garantie van 10 jaar.

INSPIRE Krijtbord langgolvige infraroodpanelen zijn gemaakt van hoogwaardig versterkt veiligheidsglas (ESG) 
met matzwarte afwerking. Deze unieke en stijlvolle heaters combineren een gesofisticeerd design met optimale 
veiligheid en energie-efficiëntie, kortom innovatie op zijn best.

Bovendien hebben de Inspire Krijtbord heaters een dubbele functie daar ze ook als een nuttig krijtbord voor 
alle belangrijke herinneringen, boodschappen en leuke afbeeldingen/teksten kunnen gebruikt worden. Inspire 
Krijtbord heaters vormen een praktische, moderne en smaakvolle oplossing voor zowel woningen als commerciële 
omgevingen zoals bars, restaurants en winkels. Beschikbaar in 3 afmetingen met modellen variërend van 750 W 
tot 1150 W. Deze flexibele langgolvige infraroodverwarming heeft een beschermingsklasse IP 54.

De Inspire-panelen zijn specifiek ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Om deze 
reden, en om een nauwkeurige temperatuurregeling en efficiëntie mogelijk te maken, hebben de panelen 
geen ingebouwde bediening en moeten ze worden gebruikt in combinatie met Herschel iQ regelingen of 
gelijkwaardig. Dit zorgt ook voor volledige conformiteit met de Europese energiebesparingsregels (ERP Lot 20).

TECHNISCHE GEGEVENS

OPPERVLAK:                                       
KLEUR:                                                          
ACHTERZIJDE PANEEL: 
OPPERVLAKTEMPERATUUR:                                  
VOLTAGE:
BESCHERMINGSKLASSE: 

INSTALLATIE: 

CERTIFICATEN: 

WARRANTY:

ESG veiligheidsglas
mat zwart
gepoedercoat plaatstaal met bevestigingspunten
ong. 85°C. – 95°C.
230V, 50Hz
IP 54

wandmontage

10 jaar
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor 
meer informatie, inclusief uitsluitingen)

Model Artikelnr.     Afmetingen Gewicht
Nominaal 
vermogen   

Verwarmde  
oppervlakte

IN
SP

IR
E 

 K
rij

tb
or

d

EU-HB-750

EU-HB-900

90 x 70 x 2.1cm

100 x 80 x 2.1 cm

13 kg 

16.3 kg

750W 11-18m2

900W 13-22 m2

120 x 80 x 2.1cm 20 kg 1150W 17-29m2

BESCHIKBARE MODELLEN

EU-HB-1150

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het 
warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal 
buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem 
contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie. 
Het Inspire paneel wordt geleverd met 2 montagebeugels. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in 
totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt 
gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Het paneel moet worden aangesloten 
op het lichtnet en dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien. Raadpleeg de installatie-
instructies voor meer informatie. 

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

jaar
 garantie

10
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PANELEN GAMMA Select bureauverwarming
PANELEN GAMMA

SELECT bureauverwarming

TECHNISCHE FICHE
Select bureauverwarming

De vrijstaande en draagbare Select bureauverwarming biedt energiezuinige, plaatselijke warmte 
voor thuisgebruik of in een commerciële kantooromgeving. Speciaal ontworpen voor gebruik 
onder bureaus kost de slanke en compacte bureauverwarming slechts ongeveer 5 eurocent 
per uur. De verwarming wordt compleet met het Herschel SMART-R-systeem voor eenvoudige 
bediening via de app en een aan / uit voetschakelaar geleverd. De Select bureauverwarming is 
ontworpen om plaatselijke aanvullende verwarming te bieden, waarbij benen en voeten met 
minimaal energieverbruik zachtjes warm worden gehouden. Perfect voor iedereen die vanuit een 
thuiskantoor werkt zonder het hele huis te verwarmen of voor medewerkers in kantoren die last 
hebben van tocht of het koud hebben. In tegenstelling tot conventionele convectieverwarmingen 
met stijgende en ontsnappende luchtvolumes, zorgt het lage vermogen van de Select infrarood 
bureauverwarming voor een individueel warmtegevoel.

De verwarming heeft een handig voetpedaal om een eenvoudige aan / uit bediening door de 
gebruiker mogelijk te maken en de temperatuur kan op de verwarming zelf worden ingesteld. Het 
toestel kan ook verbinding maken met Wi-Fi en via Smartlife-app worden bediend. De SmartLife-
app maakt spraakbesturing via Alexa of Google Assistant mogelijk en programmaties kunnen 
naar wens worden ingesteld. Een ideaal systeem bij gebruik in commerciële kantoren om zowel 
centrale bediening mogelijk te maken, zodat verwarmingen niet per ongeluk aan blijven staan, 
als lokale bediening door gebruikers om rekening te houden met verschillende voorkeuren ten 
aanzien van comfort.

De Select bureauverwarming wordt compleet met 5 jaar garantie geleverd en is tevens voorzien 
van interne oververhittingsschakelaars. De verwarming wordt met een EU-stekker geleverd.

De bureauverwarming voldoet volledig aan de Europese energiebesparingswetgeving (Lot 20). 
Het toestel is volgens de toepasselijke nationale normen gecerti� ceerd en ook aan strenge tests 
door TÜV onderworpen.

De Select bureauverwarming wordt met voetjes die gebruikt dienen te worden, 
geleverd. De verwarming heeft een stekker en kan in een beschikbaar stopcontact 
onder het bureau ingeplugd worden. Raadpleeg voor gebruik de installatie-instructies 
met alle details.

BESCHIKBARE MODELLEN

Model Artikelnummer Afmetingen Gewicht
Nominaal 
vermogen 

@240V

Verwarmde 
oppervlakte

SE
LE

C
T

BU
RE

A
U

VE
R-

W
A

RM
IN

G

HS220UD-EU 65 x 40 x 1.6 cm 3.5kg 220W n.v.t.

5 jaar
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com 
voor meer informatie en uitsluitingen) 

jaar
garantie

5

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:                                       
KLEUR:                                        
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
FRAME:
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
BESCHERMKLASSE:
KABEL:

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

aluminium
wit
staal
zonder frame 
max. 90 ° C
220-240 V, 50/60 Hz
IP44
1,3 mtr voedingskabel  

vrijstaand
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INFRAROODPANELEN Select systeemplafondtegel

SELECT  systeemplafondtegel

Select systeemplafondtegel

SELECT SYSTEEMPLAFONDTEGEL verwarmingspanelen zijn ontworpen om discreet in commerciële 
plafondroosters (60 x 60 cm vierkant) te passen, waardoor ze geschikt zijn voor nieuwe gebouwen 
of renovatieprojecten in kantoren, scholen en andere openbare plaatsen.

Deze panelen voor infrarood plafondverwarming sluiten onnodig gebruik van wand- of vloerruimte 
uit. Ze zijn eenvoudig te installeren en eenvoudig per kamer te regelen zonder energie in andere 
ruimtes te verspillen.

Alle panelen zijn gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit en combineren een hoog 
rendement met een verbeterd niveau van comfortverwarming.

De Select infrarood plafondverwarmingspanelen zijn speciaal ontworpen om onderhoudsvrij 
te zijn en vele jaren mee te gaan. Deze panelen hebben geen ingebouwde regeling en moeten 
worden gebruikt in combinatie met Herschel iQ-bedieningen of gelijkwaardig om ervoor te zorgen 
dat volledig wordt voldaan aan de Europese energiebesparingsvoorschriften (ERP-Lot 20).

Opmerking: dit paneel heeft geen beugels. Het is alleen voor inleg in een plafondrooster bedoeld 
en kan niet op een plafondoppervlak worden gemonteerd. Gebruik voor montage op een 
plafondoppervlak de Herschel Select XLS White panelen.

TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:                                       
KLEUR:                                        
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
FRAME:
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
BESCHERMKLASSE:
KABEL:

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

aluminium
wit
staal
wit gepoedercoat aluminium 
Ca. 80 °C - 95 °C
220-240 V, 50/60 Hz
IPX4
2,5 mtr voedingskabel 

inleg in systeemplafond. Niet voor montage op een plafondoppervlak.

5 jaar
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie 
en uitsluitingen) 

BESCHIKBARE MODELLEN

Model 

Se
le

ct
  

pl
af

on
dt

eg
el

HS350C 59.5 x 59.5 x 2cm 2.5kg 320W 6-8 m2

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het 
warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal 
buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem 
contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het paneel moet worden aangesloten op het lichtnet en dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd 
elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

PANELEN GAMMA
TECHNISCHE FICHE

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

jaar
 garantie

5

Artikelnummer Afmetingen Gewicht
Nominaal 
vermogen 

@230V 

Verwarmde 
oppervlakte 
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THERMOSTATISCHE REGELINGEN  
VOOR XLS PANELEN   XLS regelingen

THERMOSTATISCHE REGELINGEN VOOR XLS PANELEN   
TECHNISCHE FICHE

XLS regelingen

XLS verwarmingsregelingen 

Select XLS panelen

SmartLife 
mobiele App

T-PL plug-in Wi-Fi thermostaat

T-MT bedrade Wi-Fi thermostaat

De T-BT heeft 
geen app-
bediening

Select XLS thermostatische regelingsopties  

Alle Herschel Select XLS-panelen zijn uitgerust met een ingebouwde SMART-R XLS-ontvanger aan de achterkant van het paneel. 
Hierdoor kan het XLS-paneel draadloos (via RF) koppelen met de XLS-controller (afzonderlijk verkrijgbaar) en opdrachten ontvangen 
om aan of uit te schakelen op basis van de kamertemperatuur en het programma. 

Wij adviseren 1 controller per kamer en elke controller kan 1 of meerdere panelen regelen. Dus als U meer dan 1 paneel in 
een ruimte heeft, dan heeft U slechts 1 regeling per kamer nodig.

Er zijn 3 XLS-thermostaatregelingen om uit te kiezen: 

T-BT is een op batterijen werkende thermostaat en vereist geen bedrading. Het toestel kan ( ingebouwd ) op een muur worden 
gemonteerd of met behulp van de meegeleverde staander vrijstaand gebruikt worden. Wi-Fi en app-bediening is niet mogelijk  
met T-BT. 

Er zijn 2 Wi-Fi- en app-bedieningsopties: T-MT en T-PL. De Wi-Fi en app-bediening gebeurt via de ‘Smart Life’ app en spraakbediening 
zal mogelijk zijn via Google Assistent en Alexa. 

T-MT is vergelijkbaar met T-BT, maar heeft het extra voordeel van de Wi-Fi en app-bediening. Het toestel kan op netspanning aan de 
muur worden gemonteerd (vereist inbouw in de muur). 

T-PL is een eenvoudig te gebruiken thermostaatregeling die rechtstreeks op een stopcontact wordt aangesloten. Deze zijn perfect 
voor retrofits en draagbare verwarmingsoplossingen. Deze optie laat Wi-Fi- en app-bediening toe. 

T-BT ( geen Wi-Fi ) T-MT T-PL

Aandrijving batterij net voeding    stopcontact

Aansluiting verwarming  draadloos (RF)  draadloos (RF)  draadloos (RF)

Wi-Fi optie 3* 3* 

Spraakbesturing via Google Assistent & Alexa 3 3

Regeling van 1 of meerdere verwarmingen 3 3 3

Compatibiliteit met type verwarming Select XLS Select XLS Select XLS

Open-raam technologie 3 3  

Adaptieve start 3 3  

Toetsenblokkering 3 3  

Temperatuurbereik tot 30°C. tot 40°C. tot 37°C.

IP beschermingsklasse IPX0 IPX0 IPX0

Garantie 24 maanden 24 maanden 24 maanden

* De Smart Life App vereist 2,4 Ghz Wi-Fi

Herschel thermostaten zijn speciaal en enkel ontwikkeld voor de regeling van Herschel infraroodverwarmingen. Alle Herschel regelingen verzekeren optimale 
comfortniveaus, maximale energie-efficiëntie en volledige overeenstemming met de Europese richtlijn voor energiebesparing (Lot 20 ).

Attentie : De MD2 (  zie details in het gamma IQ regelingen ) kan voor Select XLS 
panelen gebruikt worden indien een rechtstreekse aansluiting geprefereerd wordt.

T-BT draadloze thermostaat op batterijen
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iQ verwarmingsregelingen 

iQ verwarmingsregelingen 

TECHNISCHE FICHE
iQ verwarmingsregelingen 

MD2 bedrade Wi-Fi thermostaat

T2 draadloze thermostaat op batterijen R2 Wi-Fi ontvanger

SmartLife 
mobiele App

Alle gamma’s panelen

Herschel thermostaten zijn speciaal en enkel ontwikkeld voor de regeling van Herschel infraroodverwarmingen. Alle Herschel regelingen verzekeren optimale 
comfortniveaus, maximale energie-efficiëntie en volledige overeenstemming met de Europese richtlijn voor energiebesparing (Lot 20 ).

Met Herschel iQ-thermostaten kunt u uw Herschel verwarmingen rechtstreeks via een app op uw smartphone, uw lokale 
kamerthermostaat of een combinatie van beide regelen. 

Wij adviseren 1 controller per kamer en elke controller kan 1 of meerdere panelen regelen. Dus als U meer dan 1 paneel in een 
ruimte heeft, dan heeft U slechts 1 regeling per kamer nodig. Er zijn 2 opties om uit te kiezen. 

De T2 thermostaat op batterijen is een makkelijk te gebruiken en ideale oplossing voor kleinere installaties of retrofit. Deze oplossing 
vermindert de noodzaak van grote aanpassingen aan wanden / plafonds voor bekabeling, omdat de ontvanger (R2) dicht bij een 
verwarming en stopcontact kan worden geplaatst en de thermostaat vrijstaand of op een wand. 

De T2 kan draadloos met een willekeurig aantal R2-ontvangers gekoppeld worden ( bijkomende R2 ontvangers zijn apart verkrijgbaar). 
De R2-ontvangers worden aangesloten op het lichtnet en op de verwarmingen (tot 2 kW Herschel verwarmingen op hetzelfde 
circuit). 

De MD2 bedrade thermostaat kan standalone gebruikt worden of door het downloaden en gebruiken van de SmartLife app op 
afstand bediend worden.Ideaal voor residentiële en commerciële omgevingen en met name heel geschikt voor nieuwbouw of 
renovaties waar kabels netjes in de muur / het plafond kunnen worden weggewerkt. De MD2 wordt Met stijve kabel op het lichtnet 
en op een of meer Herschel verwarmingen (tot 3,6 kW op hetzelfde circuit) aangesloten. 

MD2 T2/R2

Aandrijving via het lichtnet  op batterijen/via het lichtnet

Aansluiting verwarming bedraad draadloos(T2 met R2), bedraad (R2 met verwarming)     

Wi-Fi optie 3* 3* 

Spraakbesturing via Google Assistent & Alexa 3 3

Regeling van 1 of meerdere verwarmingen 3 (tot 3,6 kW)16 A 3 (tot 2 kW)

Compatibiliteit met type verwarming alle gamma’s panelen alle gamma’s panelen

Open-raam technologie 3 3

Adaptieve start  3

Toetsenblokkering 3  

Temperatuurbereik tot 45°C. tot 30°C.

IP beschermingsklasse IP30 IP20

Garantie 24 maanden 24 maanden

* De Smart Life App vereist 2,4 Ghz Wi-Fi
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SPACE  
HEATING  

Infraroodverwarmingen 
voor grote ruimtes en 
verwarming in zones  

Afbeelding toont Aspect XL in een exclusieve London Members' Club  
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SPACE HEATING: design indoor/outdoor California
TECHNISCHE FICHE

CaliforniaRUIMTEVERWARMINGSBEREIK

CALIFORNIA

KENMERKEN EN VOORDELEN
De stijlvolle, onderhoudsvrije, topklasse 2 kW Herschel CALIFORNIA infraroodverwarming tilt met zijn 
hypermoderne ontwerp in een hoogwaardige geanodiseerde alu-behuizing outdoor verwarming naar 
een hoger niveau. Verkrijgbaar in 3 kleuren ( zwart, zilver en goud ) is CALIFORNIA onderdeel van het 
SUNSET-assortiment van Herschel. Deze heater combineert een modern design met een ultra-long life 
carbonlamp die snel een e� ectief gevoel van comfortabele warmte produceert, perfect voor zowel 
huiselijke omgevingen als commerciële ruimtes zoals bar-, restaurant- en caféterrassen.

De CALIFORNIA kan ook een moderne en e�  ciënte oplossing bieden voor moeilijk te verwarmen, 
tochtige binnenruimtes zoals openbare hallen, recepties en grotere overdekte locaties waar esthetiek een 
prioriteit is.

De CALIFORNIA is stil in gebruik en wordt geleverd met een afstandsbediening, waardoor hij op 
twee verschillende vermogensniveaus kan werken maar ook in stappen van 1 tot 9 uur automatisch 
uitgeschakeld kan worden. Ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een eenvoudig te bedienen oplossing 
levert de CALIFORNIA een onmiddellijke en krachtige warmte met een warm en rustgevend licht, zonder 
de verblinding en het invasieve licht  van de meeste halogeen terrasverwarmers.

Met beschermingsklasse IP65 wordt de Herschel CALIFORNIA aanbevolen voor zowel overdekte als niet-
overdekte buitenruimtes, locaties die relatief beschut zijn tegen luchtstroming en moeilijk te verwarmen, 
tochtige binnenruimtes. De California is een wandmontage toestel of kan worden bevestigd op een 
mobiele staander. Zo wordt dit toestel een vrijstaande heater met extra � exibiliteit wat betreft positionering 
(standaard met anti-kantel systeem, montagerichtlijnen moeten worden gevolgd).

De Herschel CALIFORNIA, toonaangevend in een stijlvol buitenleven, is een e�  ciënte en milieuvriendelijke 
manier om snelle, schone en e� ectieve warmte te garanderen.

Voor grotere speci� eke commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een 
gedetailleerde calculatie maakt.

MONTAGESCHEMA

BELANGRIJK
In zones die aan luchtbeweging / wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 
verminderen. In deze toepassingen raden we aan om de heater op de laagste hoogte te monteren en het 
aantal verwarmingstoestellen proportioneel te verhogen.
De aanbevolen installatiehoogte van de CALIFORNIA is 2,4 m tot 3,5 m (95 “-138”) van de vloer. De 
verwarming mag in geen geval op minder dan 1,8 m (71 “) van de vloer worden geïnstalleerd. 
Gebruik deze heater niet met een ( programmeerbare ) timer of ander apparaat dat hem automatisch 
inschakelt, tenzij hij boven 2,4 m is gemonteerd. In alle gevallen moet het apparaat op een hoogte worden 
geïnstalleerd waar het tijdens gebruik niet kan worden aangeraakt.
De verwarmde zones zijn gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de Herschel 
CALIFORNIA installatiehandleiding voor de montage en richtlijnen over verwarmde zones en warmte-
intensiteit op andere hoogtes.
Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt. Garantie is exclusief lamp en 
afstandsbediening.

Verwarmingselement: carbonlamp met 
ultralange levensduur (tot 10.000 uur)

Re� ector: spiegel uit aluminium (re� ectie van 
98% voorkomt warmteverlies langs 
de achterzijde)

Behuizing: geëxtrudeerd geanodiseerd 
aluminium

Afstandsbediening: 2 vermogensniveaus en 
9-uurs timer

Opwarmtijd: 5-10 seconden

Nuttig gol� engtebereik: 2 - 5μm

IP-classi� catie: IP65

2
jaar

garantie

ARTIKELNUMMER VERMOGEN SPANNING AFMETINGEN STROOM GEWICHT 
VERWARMDE ZONE

Indoor Outdoor

M-CALIFORNIA-2000R 2000W 230V 78 x 12.5 x 13.5cm 8.7A 3kg 8-14m2 5-9m2

Aanbevolen installatiehoogte
2,4-3,5 mtr vanaf de vloer

Monteer de heater niet recht naar 
beneden hangend
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SPACE HEATING: design indoor/outdoor ColoradoTECHNISCHE FICHE

Colorado
RUIMTEVERWARMINGSBEREIK

 KENMERKEN EN VOORDELEN
De stijlvolle, onderhoudsvrije, topklasse 2,5 kW Herschel COLORADO infraroodverwarming tilt met zijn 
strak en smaakvol ontwerp in een hoogwaardige geanodiseerde alu-behuizing outdoor verwarming 
naar een hoger niveau. Verkrijgbaar in zwarte kleur is COLORADO onderdeel van het SUNSET-assortiment 
van Herschel. Deze heater combineert een modern design met een ultra-long life carbonlamp die snel 
een effectief gevoel van comfortabele warmte produceert, perfect voor zowel huiselijke omgevingen als 
commerciële ruimtes zoals bar-, restaurant- en caféterrassen.

De COLORADO kan ook een moderne en efficiënte oplossing bieden voor moeilijk te verwarmen,  
tochtige binnenruimtes zoals openbare hallen, recepties en grotere overdekte locaties waar esthetiek een 
prioriteit is.

De COLORADO is stil in gebruik en wordt optioneel geleverd met een afstandsbediening, waardoor hij 
op vier verschillende vermogensniveaus kan werken maar ook in stappen van 1 tot 9 uur automatisch 
uitgeschakeld kan worden. Ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een eenvoudig te bedienen oplossing 
levert de COLORADO een onmiddellijke en krachtige warmte met een warm en rustgevend licht, zonder 
de verblinding en het invasieve licht  van de meeste halogeen terrasverwarmers.

Met beschermingsklasse IP55 wordt de Herschel COLORADO aanbevolen voor zowel overdekte als  
niet-overdekte buitenruimtes, locaties die relatief beschut zijn tegen luchtstroming en moeilijk te 
verwarmen, tochtige binnenruimtes. De Colorado kan zowel aan de wand als het plafond gemonteerd 
worden (zie montagetekening) of kan worden bevestigd op een mobiele staander. Zo wordt dit toestel 
een vrijstaande heater met extra flexibiliteit wat betreft positionering (Colorado met anti-kantel systeem, 
montagerichtlijnen moeten worden gevolgd).

De Herschel COLORADO, toonaangevend in een stijlvol buitenleven, is een efficiënte en milieuvriendelijke 
manier om snelle, schone en effectieve warmte te garanderen.

Voor grotere specifieke commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een 
gedetailleerde calculatie maakt.

MONTAGESCHEMA

BELANGRIJK
In zones die aan luchtbeweging / wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. In deze toepassingen 
raden we aan om de heater op de laagste hoogte te monteren en het aantal verwarmingstoestellen proportioneel te verhogen.

De aanbevolen installatiehoogte van de COLORADO is 2,4 m tot 3,5 m (95 “-138”) van de vloer. De verwarming mag in geen geval op 
minder dan 1,8 m (71 “) van de vloer worden geïnstalleerd. 

Gebruik deze heater niet met een ( programmeerbare ) timer of ander apparaat dat hem automatisch inschakelt, tenzij hij boven  
2,4 m is gemonteerd. In alle gevallen moet het apparaat op een hoogte worden geïnstalleerd waar het tijdens gebruik niet kan worden 
aangeraakt.

De verwarmde zones zijn gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de Herschel COLORADO installatiehandleiding 
voor de montage en richtlijnen over verwarmde zones en warmte-intensiteit op andere hoogtes.

Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt. Garantie is exclusief lamp en afstandsbediening.

Verwarmingselement: carbonlamp met 
ultralange levensduur (tot 10.000 uur)

Reflector: spiegel uit aluminium (reflectie  
van 98% voorkomt warmteverlies langs  
de achterzijde)

Behuizing: geëxtrudeerd geanodiseerd 
aluminium

Afstandsbediening: 4 vermogensniveaus  
en 9-uurs timer 

Opwarmtijd: 5-10 seconden

Nuttig golflengtebereik: 2 - 5μm

IP-classificatie: IP55

COLORADO

Aanbevolen installatiehoogte 2,4-3,5 mtr vanaf de vloer
Monteer de heater niet recht naar beneden hangend

Minimum 500 mm tussen heater en plafond of andere voorwerpen
Hou elektrische aansluitingen buiten de heater footprint

ARTIKELNUMMER VERMOGEN SPANNING AFMETINGEN STROOM GEWICHT 
VERWARMDE ZONE

Indoor Outdoor

M-COLORADO-2500 2500W 230V 87.9 x 19.5 x 8.5cm 10.9A 3kg 10-18m2 7-12m2

M-COLORADO-2500R
(met een afstandsbediening) 2500W 230V 87.9 x 19.5 x 8.5cm 10.9A 3kg 10-18m2 7-12m2

2
jaar

 garantie
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SPACE HEATING GAMMA Florida
SPACE HEATING GAMMA

TECHNISCHE FICHE

Florida

ARTIKELNUMMER NOMINAAL 
VERMOGEN   SPANNING AFMETINGEN STROOM  GEWICHT  

VERWARMDE ZONE  
Indoor Outdoor

M-FLORIDA-2000-EU 2000W 220-240V 50 x 207,5 cm 9A 10,5kg 6-12m2 4-7m2

BELANGRIJK
Raadpleeg voor installatie de Herschel Florida montagehandleiding. In zones die aan luchtbeweging / wind 
blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. 

De Florida wordt met een stekker geleverd maar aansluiting is vereist. De Herschel Florida garantie van 2 
jaar geldt voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricagefouten. Garantie is exclusief de lamp. In het 
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen deze tijd defect raakt, moet het ter reparatie of vervanging 
naar de leverancier worden teruggestuurd. Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor 
meer informatie, inclusief uitzonderingen. De garantie is ongeldig als de juiste gebruikersrichtlijnen niet 
zijn opgevolgd. 

De Herschel Florida is geclassi� ceerd volgens een beschermingsklasse IP44 (spatwaterdicht). Om de 
levensduur van het toestel te maximaliseren en een mogelijke elektrische schok te vermijden, gebruik of zet 
deze heater niet op een plaats waar hij aan slagregen, wind, vorst of zoutwaterverontreiniging blootgesteld 
kan worden. De ruimte tussen eender welke afdekking/overkapping/bescherming tot eender welk deel 
van de heater dient minimaal 300 mm te zijn. De Herschel Florida is niet bedoeld voor gebruik op locaties 
die continu nat of vochtig zijn. Zet indien mogelijk de heater binnen gedurende de winter.

Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt.

De 2 kW Herschel FLORIDA is een vrijstaande, middengolvige elektrische terrasverwarmer met warme gloed 
en een hedendaags stijlvol design, geschikt voor zowel commerciële- als huishoudelijke omgevingen. 
Met een duurzame 304 roestvrijstalen basis/staander en aluminium behuizing, gebruikt de Florida de 
Herschel carbon infraroodlamp met lange levensduur om terrassen van directe, e� ectieve warmte 
te voorzien. De Florida is ontworpen en gefabriceerd om jarenlang comfortabele buitenverwarming 
te garanderen. De heater geeft een warme oranje gloed zonder verblinding af, waardoor het erg 
comfortabel is om eronder te zitten. De Florida wordt bediend via de geïntegreerde aan/uit-schakelaar en 
heeft twee vermogensinstellingen, 50% en 100%. Voor de veiligheid heeft het toestel een ingebouwde 
kantelbeveiliging en kan de voet indien nodig op de vloer worden vastgeschroefd.

KENMERKEN EN VOORDELEN

FLORIDA

Verwarmingselement: carbonlamp 
met warme gloed en lange 
levensduur

Behuizing: heater uit geëxtrudeerd 
aluminium met poedercoating, voet 
en staander uit roestvrij staal

Kabellengte: 2 mtr

Opwarmtijd: 5-10 seconden

Nuttig golfl engtebereik: 2-5 μm

IP-classifi catie: IP44

    
  

jaar
garantie

2



Herschel – de toekomstige verwarming – vandaag28

SPACE HEATING GAMMA Hawaii

Hawaii

BELANGRIJK
Raadpleeg voor installatie de Herschel Hawaii gebruikershandleiding. In zones die aan luchtbeweging / 
wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. In deze omstandigheden 
raden we aan het toestel op de laagste hoogte te pendelen en het aantal heaters proportioneel te verhogen. 
De minimale installatiehoogte van de Hawaii is 1,8 mtr  van de vloer. In elk geval dient het toestel zich op 
een hoogte te bevinden waar het tijdens werking niet aangeraakt kan worden. De verwarmde zones zijn 
gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes van 2,1-2,4 mtr. De Hawaii wordt zonder stekker geleverd.

De Herschel Hawaii garantie van 2 jaar geldt voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricagefouten. 
Garantie is exclusief de lamp en afstandsbediening. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen 
deze tijd defect raakt, moet het ter reparatie of vervanging naar de leverancier worden teruggestuurd. 
Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie, inclusief uitzonderingen. De 
garantie is ongeldig als de juiste gebruikersrichtlijnen niet zijn opgevolgd. 

De Hawaii is geclassi� ceerd volgens een beschermingsklasse IP44 (spatwaterdicht), zodat hij buiten 
enkel in een overdekte ruimte met bescherming tegen de gevolgen van slagregen, wind, vorst, zout- en 
waterverontreiniging gebruikt kan worden. De afdekking/overkapping/bescherming dient van permanente 
aard te zijn en een afstand van 300 mm tot eender welk deel van de heater te garanderen. De Herschel 
Hawaii is niet bedoeld voor installatie op locaties die continu nat of vochtig zijn.

Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt.

De Herschel HAWAII is een krachtige, hangende heater voor het buiten verwarmen onder een luifel of 
overkapping. Geschikt voor zowel commerciële als huishoudelijke buitenomgevingen. De 2000 W Hawaii 
is een middengolf infraroodverwarming met warme gloed en e� ectieve instant warmte voor koudere 
zones. Hawaii bevat Herschel’s middengolf carbonlamp met lange levensduur, die een zeer aangenaam 
niveau van warmte en oranje licht zonder verblinding produceert. De aan het plafond gemonteerde 
Hawaii heeft een stijlvol, cirkelvormig ontwerp dat ideaal is om een 360 ° gerichte warmtedekking te 
garanderen. Het toestel wordt geleverd met een ophangkettingset voor bevestiging aan een overkapping 
/ plafond. Hawaii kan worden in- of uitgeschakeld via de meegeleverde afstandsbediening of direct 
worden bediend met een alternatief regelsysteem door het overbruggen van de remote control. De 
Hawaii kan ook binnenshuis worden gebruikt in tuinkamers, partytenten, publieke hallen en restaurants.

KENMERKEN EN VOORDELEN

Verwarmingselement: carbonlamp 
met warme gloed en lange 
levensduur

Behuizing: geëxtrudeerd aluminium 
met poedercoating 

Kabellengte: 2 mtr

Opwarmtijd: 5-10 seconden

Nuttig golfl engtebereik: 2-5 μm

IP-classifi catie: IP44

ARTIKELNUMMER NOMINAAL 
VERMOGEN   SPANNING AFMETINGEN STROOM  GEWICHT  

VERWARMDE ZONE  
Indoor Outdoor

M-HAWAII-2000 2000W 220-240V 50  x 25 cm 9A 3,5kg 6-12m2 4-7m2

HAWAII

MONTAGESCHEMA

Minimaal 1,8 mtr van de vloer

Minimaal 300 mm van het plafond en de dichtstbijzijnde wand

jaar
garantie
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SPACE HEATING GAMMA
TECHNISCHE FICHE
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TECHNISCHE FICHE

MiamiSPACE HEATING : design indoor/outdoor 

MIAMI

MONTAGESCHEMA

BELANGRIJK
In zones die aan luchtbeweging / wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 
verminderen. In deze toepassingen raden we aan om de heater op de laagste hoogte te monteren en het 
aantal verwarmingstoestellen proportioneel te verhogen.

De aanbevolen installatiehoogte van de Miami is 1,8 m tot 2,4 m (71”-94”) van de vloer. De verwarming 
mag in geen geval op minder dan 1,8 m (71 “) van de vloer worden geïnstalleerd. 

De Miami wordt zonder stekker geleverd. 

De verwarmde zones zijn gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes. 

Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt. De Herschel Miami garantie geldt 
voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricagefouten. Garantie is exclusief de lamp. In het 
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen deze tijd defect raakt, moet het naar de leverancier 
worden teruggestuurd voor reparatie of vervanging. Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.
com voor meer informatie, inclusief uitzonderingen. De garantie is ongeldig als de juiste installatie-
instructies niet zijn opgevolgd.

KENMERKEN EN VOORDELEN

De Herschel MIAMI is de ideale keuze voor onmiddellijke, e� ectieve buitenwarmte voor tuinen in 
cafés en restaurants, maar ook voor thuispatio’s. De Miami kan ook worden gebruikt in magazijnen en 
andere industriële indoor ruimtes. Deze kleine discrete 2kW verwarming, verkrijgbaar in een zwart of wit 
aluminium afwerking, heeft een opwarmtijd van 2 seconden en kan aan een muur, plafond of parasol 
worden gemonteerd (parasolmontage vereist een extra apart verkrijgbare beugel). Als alternatief kan het 
toestel op een optionele staander (apart verkrijgbaar) bevestigd worden. Herschel MIAMI is stil in gebruik 
en biedt een hoogwaardige oplossing die perfect is voor onmiddellijke warmte. MIAMI heeft een IP65 
beschermingsklasse, is geschikt voor alle buitenruimtes en wordt geleverd met een garantie van twee jaar 
(exclusief lamp).

Verwarmingselement: low glare 
kortgolvige halogeenlamp 

Refl ector: spiegel uit aluminium 
(re� ectie van 98% voorkomt warmteverlies 
langs de achterzijde)

Behuizing: aluminium in witte & 
zwarte afwerking

Kabellengte: 1,8 mtr

Opwarmtijd: 2 seconden

Nuttig golfl engtebereik: 0,8 μm

IP-classifi catie: IP65

46cm

7.5cm

ARTIKELNUMMER NOMINAAL 
VERMOGEN   

 SPANNING

M-MIAMI-2000B

AFMETINGEN STROOM GEWICHT VERWARMDE ZONE
   Indoors               Outdoor

2000W 230V 46 x 19 x 7.5 cm 8.7A 2.2kg 6-12m2 4-7m2

M-MIAMI-2000W 2000W 230V 46 x 19 x 7.5 cm 8.7A 2.2kg 6-12m2 4-7m2

Min 14cm

Parasolbeugel ( apart verkrijgbaar )

Wandmontage
( Aanbevolen installatiehoogte 1,8-2,4 mtr )
Plafondmontage

Min 1.8m

Max 90˚
Min 45˚

Min 0.5m

Min 0.5m

Wand

Vloer

Min 0.5m

Min 1.8m

Vloer

Wand

Plafond

jaar
garantie
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SPACE HEATING: design indoor/outdoor Miami
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SPACE HEATING GAMMA Manhattan
Manhattan

BELANGRIJK
Gelieve voor installatie de Herschel Manhattan montagehandleiding te raadplegen. In zones die aan 
luchtbeweging / wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. De 
minimale installatiehoogte is 1,8 mtr ( wandmontage ) en 2,4 mtr ( plafondmontage )  van de vloer. In 
elk geval dient het toestel zich op een hoogte te bevinden waar het tijdens werking niet aangeraakt kan 
worden. De verwarmde zones zijn gebaseerd op een montagehoogte van 2,4 mtr. De Manhattan wordt 
zonder stekker geleverd en dient door een gekwali� ceerde elektrovakman aangesloten te worden.

De Manhattan is geclassi� ceerd volgens een beschermingsklasse IP54 (spatwaterdicht), maar wanneer hij 
buiten wordt gebruikt moet hij in een overdekte ruimte worden geïnstalleerd om maximale en langdurige 
bescherming te bieden tegen de gevolgen van slagregen, wind, vorst, zout- en waterverontreiniging enz.. 
De Manhattan is niet bedoeld voor installatie op locaties die permanent nat of vochtig zijn.

De Herschel Manhattan garantie van 2 jaar geldt voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricagefouten. 
Garantie is exclusief de lamp en afstandsbediening. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen 
deze tijd defect raakt, moet het ter reparatie of vervanging naar de leverancier worden teruggestuurd. 
Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie, inclusief uitzonderingen. De 
garantie is ongeldig als de juiste installatie-instructies niet zijn opgevolgd. 

Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt.

De krachtige 3kW Herschel MANHATTAN is de perfecte elektrische low glare infraroodverwarming voor 
horeca terrassen. Door gebruik te maken van Herschel low glare kortegolf infraroodlampen met snelle 
opwarmtijd is de Manhattan ook ideaal voor directe, krachtige warmte in koude commerciële indoor 
ruimtes. Spiegelre� ectoren zorgen ervoor dat de warmte naar voren geprojecteerd wordt en de aluminium 
constructie garandeert een lange levensduur. De Manhattan kan zowel aan de muur als aan het plafond 
worden gemonteerd en biedt heel veel � exibiliteit voor alle locaties.

De Manhattan wordt inkl. een handige afstandsbediening met 50% (1,5kW) en 100% (3 kW) 
vermogensniveaus en 24-uurs timerinstellingen geleverd. De afstandsbediening kan ook worden 
overbrugd indien een vaste aansluiting via een schakeling zoals een drukknop-timer of thermostaat de 
voorkeur heeft. Let op: bij gebruik in ‘remote bypass modus’ kan de heater alleen op vol vermogen werken.

KENMERKEN EN VOORDELEN
Verwarmingselement: Premium 
low glare verwarmingslampen  

Refl ector: spiegel uit aluminium 
(re� ectie van 98% voorkomt 
warmteverlies langs de 
achterzijde)

Behuizing: geëxtrudeerd 
aluminium met poedercoating 

Kabellengte: 2 mtr

Opwarmtijd: 2 seconden

Nuttig golfl engtebereik: 0,8 μm

IP-classifi catie: IP54

ARTIKELNUMMER NOMINAAL 
VERMOGEN   SPANNING AFMETINGEN STROOM  GEWICHT  

VERWARMDE ZONE  
Indoor Outdoor

M-MANHATTAN-3000 3000W 220-240V 104,5 x 15x8,5 cm 12,5-13,7A 4,2kg 12-22m2 9-14m2

MANHATTAN

MONTAGESCHEMA

Onder geen beding mag het toestel op minder dan 1,8 mtr van de vloer geïnstalleerd worden.

Plafond Plafond Plafond 

Vloer Vloer 

W
an

d 

W
an

d 

W
an

d 
W

an
d 

Plafond 

30cm

Min. 180cm
(71”)

Min. 40cm
(16”)

50cm

Min. 40cm
(16”)

Min. 180cm
(71”)

Min. 50cm
(19.7”)

Min. 50cm
(19.7”)

Min. 240cm
(95”)
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SPACE HEATING GAMMA Havana
Havana

Verwarmingselement: carbonlamp 
met warme gloed en lange 
levensduur

Behuizing: geëxtrudeerd aluminium 
met poedercoating en � uwelen 
aanraakbeveiliging

Kabellengte: 2 mtr

Opwarmtijd: 5-10 seconden

Nuttig golfl engtebereik: 2-5 μm

IP-classifi catie: IP44

BELANGRIJK
Havana is een infraroodstraler met laag vermogen en is alleen bedoeld om zachte warmte in de 
onmiddellijke nabijheid van de heater te leveren. Het toestel is niet geschikt voor het verwarmen van 
grotere open ruimtes en zal niet e� ectief zijn in winderige of zeer koude omstandigheden. Raadpleeg voor 
gebruik altijd de gebruikershandleiding. De Havana wordt met stekker geleverd en is enkel bedoeld voor 
mobiel gebruik, dus niet voor een permanente ( vaste ) aansluiting.

De Herschel Havana garantie van 2 jaar geldt voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricagefouten. 
Garantie is exclusief de lamp en beschermende � uwelen coating. In het onwaarschijnlijke geval dat het 
apparaat binnen deze tijd defect raakt, moet het ter reparatie of vervanging naar de leverancier worden 
teruggestuurd. Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie, inclusief 
uitzonderingen. De garantie is ongeldig als de juiste gebruikersrichtlijnen niet zijn opgevolgd. 

De Havana is geclassi� ceerd volgens een beschermingsklasse IP44 (spatwaterdicht), zodat hij buiten 
enkel in een overdekte ruimte met bescherming tegen de gevolgen van slagregen, wind, vorst, zout- en 
waterverontreiniging gebruikt kan worden. De Herschel Havana is niet bedoeld voor permanent gebruik 
buiten of op locaties die continu nat of vochtig zijn.

Bedek de heater niet. Hou hem uit de buurt van brandbare materialen.Zorg ervoor dat de voedingsspanning 
niet hoger is dan 245 Volt.

De Herschel HAVANA is een geweldige keuze voor diegenen die op zoek zijn naar een eenvoudige, 
goedkope, makkelijk draagbare en incidenteel te gebruiken terras- of verandaverwarming. Havana 
geeft instant warmte aan personen in zijn directe omgeving. De Havana is een vrijstaande compacte 
middengolf heater, die een aangename oranje gloed produceert en ontworpen is om van dichtbij zachtjes 
te verwarmen. Ideaal voor plaatsing onder een buitentafel om op killere avonden de kou te verminderen. 
Het toestel kan ook als tijdelijke verwarming in een serre of tuinkamer gebruikt worden of op caravan-/ 
kampeertochten indien elektriciteit aanwezig is. Havana maakt gebruik van Herschel’s middengolvige 
carbonlamp met lange levensduur, de allernieuwste technologie voor buitenverwarming. Eenvoudig te 
bedienen, gewoon aansluiten/inschakelen en de Havana kan daar waar u ook maar wenst die extra warmte 
brengen. Het apparaat is volledig stil en geurvrij in gebruik. Havana is een lichtgewicht en heeft een 
handvat voor bewegingsvrijheid. Als extra veiligheid heeft Havana een ingebouwde omkiepbescherming, 
waardoor de heater wordt uitgeschakeld wanneer deze niet rechtop staat. Het toestel beschikt over 
een unieke beschermende afwerking met lage oppervlaktetemperaturen, dus u loopt geen risico op 
brandwonden als u de verwarming per ongeluk aanraakt. Met slechts 800 W vermogen verbruikt Havana 
heel erg weinig energie.

KENMERKEN EN VOORDELEN

ARTIKELNUMMER NOMINAAL VERMOGEN   SPANNING AFMETINGEN STROOM  GEWICHT  

M-HAVANA-800-EU 800W 220-240V 20 x 65 cm 3,5A 3,5kg

HAVANA

jaar
garantie
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SPACE HEATING: design indoor/outdoor SummitTECHNISCHE FICHE

Summit
SPACE HEATING GAMMA

SUMMIT

ARTIKELNUMMER NOMINAAL 
VERMOGEN   SPANNING AFMETINGEN STROOM GEWICHT VERWARMDE ZONE

 Indoors               Outdoors

 KENMERKEN EN VOORDELEN
De stijlvolle en krachtige 2.6 kW Herschel SUMMIT is een hoogwaardige, elektrische, zero-light en zero-onderhoud 
design space heater, die een moderne en smaakvolle oplossing biedt voor verwarmingszones in grote binnenruimtes. 
Met een IP-classificatie van IP65 is deze heater ook een ideale oplossing voor het verwarmen van beschutte 
buitenruimtes met weinig luchtverplaatsing. De Herschel SUMMIT is verkrijgbaar in een keuze uit twee kleuren - 
discreet zwart en eigentijds wit - beide designs garanderen een hoogwaardige afwerking voor elke toepassing.
De slanke SUMMIT biedt veel flexibiliteit als het gaat om installatie, aangezien deze zowel aan het plafond als aan de 
muur kan worden gemonteerd en zeer eenvoudig te installeren is. Wand- / plafondbevestigingsbeugels en accessoires 
worden meegeleverd met de heater en voor hoge plafonds bestaan externe ophangsystemen via een aanbevolen 
leverancier. Contacteer Herschel voor meer info.
De SUMMIT is betrouwbaar en duurzaam. Hij heeft een lange levensduur en is beschikbaar met of zonder 
afstandsbediening. De versie met afstandsbediening wordt geleverd met twee verschillende vermogensniveaus en 
kan tot 24 uur worden ingesteld met een timer.
De langgolvige infraroodstraling geproduceerd door de Herschel SUMMIT verwarmt mensen direct op een 
comfortabele en zachte manier zonder de omgevende lucht op te warmen. Het Kanthal AF-verwarmingselement zorgt 
voor een opwarmtijd van minder dan 10 minuten. Deze heater is een perfecte oplossing om de koude avonden buiten 
lekker warm te houden of om moeilijk bereikbare zones in grotere binnenruimtes zoals winkels, cafés, restaurants en 
bars te verwarmen . Stil in gebruik en zonder licht is dit een discrete, efficiënte en milieuvriendelijke manier om schone, 
comfortabele en effectieve warmte te garanderen.
Voor grotere specifieke commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een gedetailleerde 
calculatie maakt.

BELANGRIJK
In zones die aan luchtbeweging / wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. In deze toepassingen 
raden we aan om de heater op de laagste hoogte te monteren en het aantal verwarmingstoestellen proportioneel te verhogen of 
een heater uit ons middengolvig Sunset gamma te kiezen.
De aanbevolen installatiehoogte van de SUMMIT is 2,1 m tot 2,7 m (83”-106”) van de vloer. De verwarming mag in geen geval op 
minder dan 1,8 m (71 “) van de vloer worden geïnstalleerd. 
In alle gevallen moet het apparaat op een hoogte worden geïnstalleerd waar het tijdens gebruik niet kan worden aangeraakt.
De verwarmde zones zijn gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de Herschel SUMMIT installatiehandleiding 
voor de montage en richtlijnen over verwarmde zones en warmte-intensiteit op andere hoogtes.
Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt.
De Herschel Summit garantie dekt gebreken door defecte onderdelen of productiefouten gedurende 2 jaar na de aankoopdatum. 
Garantie is exclusief afstandsbediening. In het onwaarschijnlijke geval van een defect aan het toestel gedurende deze periode, dient 
dit ter reparatie of vervanging naar de leverancier teruggestuurd te worden. Voor meer details en uitsluitingen verwijzen we naar de 
garantiepolis op Herschel-infrared.com. De garantie is ongeldig indien de correcte installatievoorschriften niet nageleefd werden.

jaar
 garantie

2

MONTAGESCHEMA

AANBEVOLEN INSTALLATIEHOOGTE  
2,1-2,7 M VANAF DE VLOER

MODEL 2600R GETOOND

140mm

300mm

Verwarmingselement: Herschel Kanthal AF

Emitter:  zwart : structuuroppervlak uit aluminium 
met GE IR-versterkende coating

  wit : structuuroppervlak uit aluminium 
met keramische coating

Behuizing: geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium

Afstandsbediening: 2 vermogensniveaus  
en 24-uurs timer 

Opwarmtijd: <10 minuten

Nuttig golflengtebereik: 3 – 10 μm

IP-classificatie: IP65

IR-SUMMIT-2600
(zwart) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600R
(zwart - met afstandsbediening) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600W
(wit) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600RW
(wit - met afstandsbediening) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2
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SPACE HEATING: design indoor/outdoor Aspect XL 2/3
SPACE HEATING GAMMA

TECHNISCHE FICHE

Aspect XL2/3

ASPECT

 BELANGRIJK
In zones die aan luchtbeweging / wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. In deze 
toepassingen raden we aan om de heater op de laagste hoogte te monteren en het aantal ASPECT heaters proportioneel te 
verhogen of een heater uit ons middengolvig Sunset gamma te kiezen. De verwarmde zones zijn gebaseerd op de aanbevolen 
montagehoogtes. Raadpleeg de Herschel ASPECT  installatiehandleiding voor de montage en richtlijnen over verwarmde 
zones en warmte-intensiteit op andere hoogtes. De heater is beschermd tegen waterindringing ( beschermingsklasse IPX4 ), 
maar dient in een overdekte buitenruimte geïnstalleerd te worden om aldus een maximale levensduur en bescherming tegen 
effecten van slagregen, wind, vorst, zout, watervervuiling etc. te garanderen. De overdekking dient van permanente aard te zijn 
en de minimumafstand hiervan tot elk deel van de Herschel Aspect dient 0,3 mtr te zijn. De diepte van de overkapping dient 
minimaal 2 mtr vanaf de muur te zijn. De Herschel Aspect stijgt in gebruik tot zeer hoge temperaturen en het toestel ( meer 
specifiek de verwarmingselementen ) mogen dan niet aangeraakt worden. Na het uitzetten van de heater blijven de elementen 
warm gedurende een langere periode en daarom mag de heater minimaal 30 minuten niet aangeraakt worden. Gebruik de 
heater NOOIT om materialen te doen ontbranden.
Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt.
De Herschel Aspect garantie dekt gebreken door defecte onderdelen of productiefouten gedurende 5 jaar ( keramische 
elementen 12 maanden ) na de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval van een defect aan het toestel gedurende deze 
periode, dient dit ter reparatie of vervanging naar de leverancier teruggestuurd te worden. Voor meer details en uitsluitingen 
verwijzen we naar de garantiepolis op Herschel-infrared.com. De garantie is ongeldig indien de correcte installatievoorschriften 
niet nageleefd werden.

 SCHEMA 1 

550 mm

138 mm

XL2

800 mm

138 mm

XL3

De Aspect XL is een energie-efficiënte verwarmingsoplossing voor binnen- en beschut buitengebruik. Hij is met name geschikt 
voor toepassingen waarbij een esthetische en aangename comfortverwarming zonder licht de voorkeur heeft : ontvangstruimtes, 
winkels, hotels, kerken, restaurants, openbare hallen, overdekte patio’s of terrassen en overal in de openbaarheid.

Met speciaal ontwikkelde keramische emitters in een hoogwaardige behuizing van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium. 
Het baanbrekende ontwerp van de Aspect XL inclusief triple reflectoren projecteert langgolvige infraroodwarmte naar voren.  
Het resultaat is een hoog rendement, grote spreiding en verhoogd comfort, alles in een zeer compacte unit. Zonder licht en met een 
strakke zwarte behuizing en rooster presteert Aspect XL net zo goed als hij eruitziet. Andere kenmerken zijn:

• Geen onderhoud

• Solid-state technologie met lange levensduur zonder vervanging van lampen

• Stijlvol uiterlijk en geavanceerd ontwerp met discrete, zwarte aluminium rooster standaard

• Geproduceerd in Europa volgens zeer hoge kwaliteitsnormen en Europese veiligheidsnormen

Voor grotere specifieke commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een gedetailleerde calculatie maakt.

 KENMERKEN EN VOORDELEN

ARTIKELNUMMER NOMINAAL 
VERMOGEN SPANNING STROOM NOMINALE WAARDE 

ZEKERING/AUTOMAAT ( A )
VERWARMDE ZONE                       

Indoor Outdoor

IRXL2-1300B
1.3kW (2x 650 W)

2 zwartgeglazuurde 
keramische elementen

230V 5.7A 10A
6-9m2 3-6m2

Deze oppervlakte is gebaseerd op een 
montagehoogte van 2,3-2,5 m.

IRXL3-1950B
1.95kW (3x 650 W)

3 zwartgeglazuurde 
keramische elementen

230V 8.5A 16A 9-12m2 4.5-9m2

MONTAGESJABLOON BEUGEL
( 2 BEUGELS VOOR DE HERSCHEL XL3 )

MONTEER DE HEATER NIET 
NAAR BENEDEN GERICHT

MINIMUMAFSTAND  
TOT PLAFOND 0,3 M

AANBEVOLEN 
INSTALLATIEHOOGTE  

2,3-2,5 M VANAF DE VLOER

jaar
 garantie

5

2/3 Ceramicx LFFE Ceramic Elements

Behuizing : geextrudeerd aluminium 
met zwarte poedercoating

Afmetingen XL2 heater 
550 x 95 x 138mm -3.4kg

Afmetingen XL3 heater 
800 x 95 x 138mm - 4.4kg

Reflectoren uit gealuminiseerd staal

Opwarmingstijd <5 minuten

Nuttig golflengtebereik 2 - 10 μm

IP-classificatie: IPX4
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SPACE HEATING: design indoor Pulsar

De witte Pulsar is 1800W en verwarmt een afgesloten binnenruimte van 8 - 15m2 vanaf een hoogte van maximaal 2,5 meter. 
De zwarte Pulsar is 2400W en verwarmt gesloten binnenruimtes van 12-20m2 vanaf een hoogte van maximaal 2,8 meter. 
Deze oppervlaktes zijn slechts een richtlijn en zullen worden beïnvloed door luchtverplaatsing en omgevingstemperaturen. 
Afhankelijk van de ouderdom / het type van het onroerend goed, de isolatieniveaus en aanwezige airflow, zal het aantal 
benodigde heaters en looptijden variëren. Voor grotere commerciële projecten adviseert Herschel om een evaluatie of een 
gedetailleerde calculatie uit te laten voeren. Raadpleeg altijd de installatie-instructies.
In zones met airflow kan de directionele infraroodspreiding verminderen met 1/3 tot 1/2. In deze ruimtes raden we aan om op 
de laagste hoogte te monteren en het aantal verwarmingstoestellen proportioneel te verhogen.
De Herschel Pulsar stijgt in gebruik tot hoge temperaturen en het toestel mag ook niet worden aangeraakt wanneer stroom 
wordt aangelegd. Plaats het emitterende oppervlak niet dichter dan 1 meter van een voorwerp of muur en de zijkanten en 
top niet minder dan 600 mm van een oppervlak of muur.
Na het uitschakelen van de Pulsar blijven de elementen nog geruime tijd heet en mag het apparaat gedurende minimaal 30 
minuten niet worden aangeraakt. Gebruik de heater NOOIT om materialen te ontsteken.
Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 volt. Het toestel is niet geschikt voor outdoor gebruik.
De Herschel Pulsar garantie dekt gebreken door defecte onderdelen of productiefouten gedurende 24 maanden na de 
aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval van een defect aan het toestel gedurende deze periode, dient dit ter reparatie 
of vervanging naar de leverancier teruggestuurd te worden. Installatie- of vervolgkosten zijn uitgesloten. De garantie is 
ongeldig als de juiste installatie-instructies niet zijn opgevolgd.

BELANGRIJK

TABEL 1 2.40kW Systeem 1.80kW Systeem

Nominale spanning (V) 230 230
Nominale stroom (A) 11. 4 7. 5
Nominale waarde zekering / automaat (A) 16 10

NOMINAAL VERMOGEN ARTIKELNR. ELEMENTEN BEHUIZING

4 Ceramicx FTE keramische elementen 

Afmetingen 303 x 380 x 800 mm - 28 kg  

Behuizing uit gecoate plaatstaal 

IP-classificatie: IP20

2.4kW (4 x 600 W) IRPULSAR-2400B

IRPULSAR-1800W

Vier wit geglazuurde keramische elementen

Vier wit geglazuurde keramische elementen

Zwart gecoate stalen behuizing

Wit gecoate stalen behuizing1.80kW (4 x 450 W)

Pulsar
SPACE HEATING GAMMA

De Pulsar is onze designverwarming zonder licht, die aan hoge plafonds kan worden opgehangen. De Pulsar verwarmt 
mensen direct onder de heater en kan dus bv. in recepties, restaurants en openbare ruimtes toegepast worden. Bij 
gebruik in kleinere ingesloten ruimtes zoals gangen verwarmt de Pulsar de zone en de ruimte zelf.

De Pulsar wordt gemaakt in Ierland, bestaat uit hoogwaardige materialen en is volledig onderhoudsvrij. De opwarming 
duurt ongeveer 10 minuten en wij adviseren een combinatie met Herschel IQ regelingen.

De zwarte Pulsar heeft een hoger vermogen en is effectiever voor de verwarming van grotere ruimtes. De witte Pulsar 
heeft een lager vermogen en is meer geschikt voor het verwarmen van kleinere ruimtes of als bijverwarming van 
bestaande systemen.

 KENMERKEN EN VOORDELEN

PULSAR

SCHEMA 1

TECHNISCHE FICHE

maanden
garantie

24

D - MINIMUMAFSTAND TOT PLAFOND 0.6M.

E - MINIMUMAFSTAND TOT WAND 1.0M. 

F -  MINIMUMAFSTAND TOT DE VLOER  
1800W WIT 2.3 - 2.5M 
2400W ZWART 2.5 - 2.8M
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SPACE HEATING: industrieel Advantage IR2/3
SPACE HEATING GAMMA

TECHNISCHE FICHE
Advantage IR2 & 3

TABEL 1 
Nominale spanning (V) 
Nominale stroom (A)
Nominale waarde zekering / automaat  (A)

NOMINAAL VERMOGEN ARTIKELNR. ELEMENTEN BEHUIZING

1.3kW (2 x 650 W) IR2-1300W

IR2-1300B

Twee wit geglazuurde keramische elementen

Twee zwart geglazuurde keramische elementen

Roestvrijstalen behuizing

Zwart gepoedercoate roestvrijstalen behuizing1.3kW (2 x 650W)

1.95kW (3 x 650W) IR3-1950W Drie wit geglazuurde keramische elementen Roestvrijstalen behuizing

1.95kW (3 x 650W) IR3-1950B Drie zwart geglazuurde keramische elementen Zwart gepoedercoate roestvrijstalen behuizing

BELANGRIJK
De verwarmingselementen bereiken zeer hoge temperaturen zonder zichtbare signalen dat de unit is 
ingeschakeld. Omdat Advantage IR2 en IR3 niet zijn voorzien van een beschermrooster, zijn deze heaters 
niet geschikt voor huishoudelijk gebruik. De verwarmingstoestellen mogen ook niet worden gebruikt of 
geïnstalleerd in commerciële ruimtes waar ze per ongeluk kunnen worden aangeraakt of waar het risico bestaat 
dat de keramische elementen worden beschadigd.
In ruimtes met luchtbeweging / wind kan de directionele infraroodspreiding verminderen met 1/3 tot 1/2. 
In deze zones raden we aan om op de laagste hoogte te monteren en het aantal verwarmingstoestellen 
proportioneel te verhogen. De verwarmde oppervlaktes zijn gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes. 
Raadpleeg de Herschel ADVANTAGE IR2 & IR3 installatiehandleiding voor de montage en richtlijnen over 
verwarmde zones en warmte-intensiteit op alternatieve montagehoogtes.
De Herschel Advantage IR stijgt tot zeer hoge temperaturen tijdens gebruik en de unit (met name de 
verwarmingselementen) mag niet worden aangeraakt wanneer stroom wordt aangelegd. Na het uitschakelen 
van de heater blijven de elementen nog geruime tijd heet en mag het apparaat gedurende minimaal 30 
minuten niet worden aangeraakt. Gebruik de heater NOOIT om materialen te ontsteken. Zorg ervoor dat de 
voedingsspanning niet hoger is dan 245 volt.
De Herschel Advantage garantie dekt gebreken door defecte onderdelen of productiefouten gedurende 5 jaar 
( keramische elementen 12 maanden ) na de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval van een defect aan 
het toestel gedurende deze periode, dient dit ter reparatie of vervanging naar de leverancier teruggestuurd te 
worden. Voor meer details en uitsluitingen verwijzen we naar de garantiepolis op Herschel-infrared.com. De 
garantie is ongeldig indien de correcte installatievoorschriften niet nageleefd werden.

Alleen voor commercieel gebruik. De geïntegreerde 
keramische verwarmingselementen zijn UL-
gecertificeerd (UL nr. E214574).

2/3 Ceramicx FTE keramische elementen

IR2 Afmetingen heater 509 x 100 x 166 mm  
- 3,4 kg 

IR3 Afmetingen heater 760 x 100 x 166 mm  
- 4,4 kg 

Reflectoren uit gealuminiseerd staal 

Opwarmingstijd <5 minuten

Nuttig golflengtebereik 2 - 10 μm

IP-classificatie: IPX4

TABEL 2 1.3kW 1.95kW

Verwarmde zone 6-9m2 9-12m2
Dit verwarmde oppervlak is gebaseerd op indoor 
gebruik en een montagehoogte van 2,3-2,5 m.

ADVANTAGE

 KENMERKEN EN VOORDELEN
Het Herschel Advantage IR-assortiment bevat ideale werkplaatsverwarmingen voor commerciële- en industriële 
toepassingen. De wandtoestellen zijn ontworpen voor ruimtes met wanden die voldoende afstand tot de grond 
(2,3 - 2,5 m) en het plafond daarboven (minimaal 0,3 m) bieden. Verkrijgbaar in twee vermogens van 1300 en 1950 
watt produceren deze heaters een comfortabel niveau van warmte voor een commerciële werkomgeving of garage.
Bijkomende voordelen zijn:
• Geen uitstoot van uitlaatgassen, dus geen planning vereist;
• Ze werken stil en zonder dampen - dus geen gezondheids- of veiligheidsproblemen;
• De installatie is veel goedkoper dan olie- of gasalternatieven - alles wat u nodig heeft is een elektrische kabel;
• Geen veiligheidsinspecties vereist voor GAS-installaties;
• Geen onderhoud. U hoeft een infraroodverwarming niet te onderhouden als deze eenmaal geïnstalleerd is;
• U kunt de warmte precies “focussen” op de plaats waar u ze wil hebben - omdat er haast geen convectiewarmte is, 
wordt er  geen energie verspild in zones die niet verwarmd hoeven te worden.
Voor grotere commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een gedetailleerde  
calculatie maakt.

SCHEMA 1

jaar
 garantie

5

MONTAGESJABLOON BEUGEL

MINIMUMAFSTAND TOT 
PLAFOND 0.3 M

AANBEVOLEN 
INSTALLATIEHOOGTE  

2,3-2,5 M VANAF DE VLOER

MONTEER DE 
HEATER NIET 

NAAR BENEDEN 
GERICHT

1.3kW 1.95kW

230 230
5.7 8.5
10 16
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SPACE HEATING: industrieel IRP4
SPACE HEATING GAMMA

TECHNISCHE FICHE

IRP4

IRP4

TABEL 1

Nominale spanning (V) 
Nominale stroom (A)

Nominale waarde zekering / automaat (A)

TABEL 2 2.6 kW Systeem

Verwarmde zone 12-21m2

Deze oppervlakte is gebaseerd op 
een montagehoogte van 2,8 m.

NOMINAAL VERMOGEN ARTIKELNR. ELEMENTEN BEHUIZING
2.6kW (4x 650 W) IRP4 Vier witte FTE keramische elementen Roestvrijstalen behuizing

De Herschel IRP4 bestaat uit 4 hoogemissieve keramische verwarmingselementen, gemonteerd in een directionele reflectieve 
behuizing. Deze heater zorgt voor een effectieve zoneverwarming met infrarood in grote indoor ruimtes ( in het bijzonder 
industriële- en werkplaatstoepassingen, commerciële units en magazijnen ). Dit 2600 W plafondtoestel is ontworpen voor 
ruimtes met voldoende afstand tot de grond (2,5 - 3,0 m), het plafond (minimaal 125 mm) en de dichtstbijzijnde muur (1,5 
m). Het is makkelijker te installeren en onderhouden dan hetelucht- of gasgestookte space heaters en is comfortabeler dan 
andere vormen van elektrische verwarming die vaak in deze omgevingen worden gebruikt. Er zijn extra voordelen:

• Aangezien er geen uitstoot van uitlaatgassen is, is er geen planningsvereiste;

• Ze werken geruisloos en zonder dampen - waardoor ze geen gezondheids- en veiligheidsproblemen veroorzaken;

• De installatie is veel goedkoper dan olie- of gasalternatieven - alles wat u nodig heeft is een elektrische kabel;

• Geen onderhoud. U hoeft geen infraroodverwarming te onderhouden als deze eenmaal is geïnstalleerd;

• U kunt de warmte precies “focussen” op de plaats waar U ze wil hebben - omdat er haast geen convectiewarmte is, wordt er 
geen energie verspild in zones die niet nodig zijn.

Voor grotere commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een gedetailleerde calculatie uitvoert.

 KENMERKEN EN VOORDELEN

 SCHEMA 1 

 BELANGRIJK
In zones met luchtbeweging / wind kan de directionele infraroodspreiding verminderen met 1/3 tot 1/2. In deze zones raden 
we aan om op de laagste hoogte te monteren en het aantal verwarmingen proportioneel te verhogen. Verwarmde zones zijn 
gebaseerd op aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de installatiehandleiding van de Herschel Advantage IRP4 voor de 
montage en voor advies over verwarmde zones en warmte-intensiteit op alternatieve montagehoogtes.

De Herschel Advantage IRP4 bereikt zeer hoge temperaturen in gebruik en mag dan niet aangeraakt worden ( in het bijzonder 
de verwarmingselementen ). Na het uitschakelen van de heater blijven de elementen nog geruime tijd heet en mag het 
apparaat gedurende minimaal 30 minuten niet worden aangeraakt. Gebruik de heater NOOIT om materialen te ontsteken. 
Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 volt. Let op : de IRP4 is niet geschikt voor outdoor gebruik.

De Herschel Advantage IRP4 garantie dekt gebreken door defecte onderdelen of productiefouten gedurende 5 jaar ( 
keramische elementen 12 maanden ) na de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval van een defect aan het toestel 
gedurende deze periode, dient dit ter reparatie of vervanging naar de leverancier teruggestuurd te worden. Voor meer details 
en uitsluitingen verwijzen we naar de garantiepolis op Herschel-infrared.com. De garantie is ongeldig indien de correcte 
installatievoorschriften niet nageleefd werden.

4 Ceramicx FTE keramische elementen 

Met beschermrooster

Kleur elementen wit

Behuizing uit roestvrij staal

Afmetingen heater : 750 x 400 x 110 mm 
- 11 kg 

Reflectoren uit gealuminiseerd staal

Opwarmtijd < 5 minuten

Nuttig golflengtebereik 2-10 μm 

Beschermingsklasse IP20

 

440 mm

110 mm

235 mm

750 mm 400 mm

750 mm

400
 mm

A – MINIMUMAFSTAND TOT PLAFOND 125 MM

B – MINIUMAFSTAND TOT WAND 1,5 M

C – AANBEVOLEN MONTAGEHOOGTE 2,5-3 M

jaar
 garantie

5

2.6 kW System

230

11.3

16
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SPACE HEATING: industrieel IR360
SPACE HEATING GAMMA

TECHNISCHE FICHE

IR360

TABEL 1

Nominale spanning (V) 
Nominale stroom (A)

Nominale waarde zekering / automaat  (A)

De Herschel Advantage IR 360 is een ideale plafondgemonteerde verwarming voor commerciële- en industriële toepassingen. 
Met zijn verwarmingselementen geconcipieerd voor een 360 ° -dekking, is deze plafondunit ontworpen voor ruimtes met 
voldoende afstand tot de grond (2,3 - 2,5 m), het plafond (minimaal 0,3 m) en de dichtstbijzijnde muur (1,5 m). Met een 
uitgaand vermogen van 1950 watt zijn deze heaters met lage energiedichtheid geoptimaliseerd om veel meer comfort te 
bieden in vergelijking met hetelucht- of gasgestookte space heaters of andere vormen van elektrische verwarming die vaak 
in deze omgevingen worden gebruikt. Er zijn extra voordelen:

• Aangezien er geen uitstoot van uitlaatgassen is, is er geen planningsvereiste;

• Ze werken geruisloos en zonder dampen - waardoor ze geen gezondheids- en veiligheidsproblemen veroorzaken;

• De installatie is veel goedkoper dan olie- of gasalternatieven - alles wat u nodig heeft is een elektrische kabel;

• Geen onderhoud. U hoeft geen infraroodverwarming te onderhouden als deze eenmaal is geïnstalleerd;

• U kunt de warmte precies “focussen” op de plaats waar U ze wil hebben - omdat er haast geen convectiewarmte is, wordt er 
geen energie verspild in zones die niet nodig zijn.

Voor grotere commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een gedetailleerde calculatie uitvoert.

 KENMERKEN EN VOORDELEN

 BELANGRIJK
De verwarmingselementen bereiken zeer hoge temperaturen zonder zichtbare signalen dat de unit is ingeschakeld. Deze heaters 
zijn niet voor huishoudelijk gebruik. De heaters mogen niet worden gebruikt of geïnstalleerd in commerciële ruimtes waar ze per 
ongeluk kunnen worden aangeraakt of waar het risico op schade aan de keramische elementen bestaat.

In zones met luchtbeweging / wind kan de directionele infraroodspreiding verminderen met 1/3 tot 1/2. In deze zones raden we aan 
om op de laagste hoogte te monteren en het aantal verwarmingen proportioneel te verhogen. Verwarmde zones zijn gebaseerd 
op aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de installatiehandleiding van de Herschel Advantage IR360 voor de montage en voor 
advies over verwarmde zones en warmte-intensiteit op alternatieve montagehoogtes.

Raak het toestel niet aan wanneer dit aan staat. Na het uitschakelen van de heater blijven de elementen nog geruime tijd heet en 
mag het apparaat gedurende minimaal 30 minuten niet worden aangeraakt. Gebruik de heater NOOIT om materialen te ontsteken. 
Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 volt. Let op : de IR360 is niet geschikt voor outdoor gebruik.

De Herschel Advantage IR360 garantie dekt gebreken door defecte onderdelen of productiefouten gedurende 5 jaar ( keramische 
elementen 12 maanden ) na de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval van een defect aan het toestel gedurende deze 
periode, dient dit ter reparatie of vervanging naar de leverancier teruggestuurd te worden. Voor meer details en uitsluitingen 
verwijzen we naar de garantiepolis op Herschel-infrared.com. De garantie is ongeldig indien de correcte installatievoorschriften 
niet nageleefd werden.

Alleen voor commercieel gebruik. De geïntegreerde 
keramische verwarmingselementen zijn UL-
gecertificeerd (UL nr. E214574).

450 mm

3 Ceramicx FTE keramische elementen  
met beschermrooster

Afmetingen heater : 450 x 450 x 110 mm  
- 4,4 kg 

Reflectoren uit gealuminiseerd staal

Opwarmtijd - 5 minuten

Nuttig golflengtebereik 2-10 μm 

Beschermingsklasse IP20

TABEL 2 1.95 kW Systeem

Verwarmde zone 10-15m2

Deze oppervlakte is gebaseerd op een 
montagehoogte van 2,3-2,5 m.

NOMINAAL VERMOGEN ARTIKELNR. ELEMENTEN BEHUIZING
1.95kW (3 x 650 W) IR360-1950W Drie wit geglazuurde keramische elementen Roestvrijstalen behuizing

ADVANTAGE

 SCHEMA 1 

WHEN MOUNTED THE IR360 
SHOULD BE AT A HEIGHT THAT CANNOT BE

TOUCHED WHEN IN OPERATION

jaar
 garantie

5

MINIMUMAFSTAND TOT WAND 
1,5 M

DE IR360 MOET OP EEN HOOGTE 
GEMONTEERD WORDEN WAAR 

HET TOESTEL NIET KAN WORDEN 
AANGERAAKT WANNEER DEZE IN 

WERKING IS

MINIMUMAFSTAND 
TOT PLAFOND 0,3 M

1.95 kW System

230

8.5
16
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TECHNISCHE FICHE

VulcanSPACE HEATING GAMMA

VULCAN

 KENMERKEN EN VOORDELEN

De Herschel Vulcan is ontworpen om grote, moeilijk te verwarmen ruimtes zoals werkplaatsen en 
magazijnen te verwarmen. Ze bieden aanzienlijke voordelen voor exploitanten die op zoek zijn naar 
alternatieven voor op gas of convectie gebaseerde verwarmingssystemen:

Vulcan biedt warmte precies waar en wanneer je het wil. Wordt gebruikt om specifieke zones binnen een 
grote ruimte te verwarmen; 

Vrij van vervuiling - Vulcan stoot geen dampen uit en vereist geen extra ventilatie;

Krachtig - ontworpen voor industrieel gebruik;

Bedekt grote oppervlaktes vanaf hoge installatiehoogtes.

De Vulcan maakt hogere installatiehoogtes mogelijk en zorgt voor een betere warmteproductie in koudere 
/ grotere locaties en een grotere verwarmde zone.

De effectieve transmissieve stralingswarmte wordt geproduceerd door tungsten kwartslampen 
(kort / middengolvig IR: 1.6-1.9μm). De Vulcan is ook uniek in zijn uitrusting met ventilatoren, die de 
warmteverdeling aanzienlijk verbeteren ( volgens de richting van de verwarming ) en de levensduur van 
de lampen verlengen door ze koel te houden zonder hun straling te beïnvloeden.

De Vulcan kan met de bijgeleverde kettingmontagekit verticaal naar beneden worden gericht vanaf een 
hoogte van 3,5 - 6 m boven de grond. Het toestel kan ook naar beneden gericht aan de muur worden 
gemonteerd en hiervoor kan een optionele beugel worden gekocht.

De Vulcan infrarood werkplaatsverwarming heeft geen ingebouwde bedieningen en is niet geschikt voor 
huishoudelijk of soortgelijk gebruik.

BELANGRIJK
De installatie moet worden uitgevoerd door een professioneel elektricien. De Vulcan is niet geschikt 
voor huishoudelijk of soortgelijk gebruik. Neem contact op met Herschel voor meer informatie en een 
nauwkeurige calculatie van uw verwarmingsbehoeften. BELANGRIJK: de ventilatoren moeten na het 
uitschakelen van de verwarmingslampen ten minste nog 1 minuut operationeel zijn om het risico van 
warmteschade aan de ventilatoren te voorkomen. Het ventilatorcircuit moet worden gevoed door 
de stroom die wordt geleverd aan de verwarmingslampen, maar wordt met zijn eigen 6A zekering 
beveiligd. Bovendien moet het toestel een timer bevatten die wordt geactiveerd wanneer de stroom 
naar de lampen wordt uitgeschakeld en 1-2 minuten later automatisch uitvalt.
De Herschel Vulcan garantie geldt voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricagefouten 
gedurende 2 jaar. Garantie is exclusief de kwartslampen. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat 
binnen deze tijd defect raakt, moet het naar de leverancier worden teruggestuurd voor reparatie of 
vervanging. Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie, inclusief 
uitzonderingen. De garantie is ongeldig als de juiste installatie-instructies niet zijn opgevolgd.

Verwarmingselement: Tungsten kwartslampen

Behuizing: aluminium

Kabellengte: 5 mtr

Nuttig golflengtebereik: 1,6-1,9 μm

IP-classificatie: IPXX

220-240 V 50 Hz. Maximaal 245 V. Zekering type C vereist.

ARTIKELNUMMER NOMINAAL VERMOGEN      

M-VULCAN-5

M-VULCAN-9

M-VULCAN-12

AFMETINGEN GEWICHT 

5000W

9000W

12000W

30.5 x 30.5 x 15cm

50 x 50 x 15cm

50 x 50 x 15cm

5.6kg

12kg

12kg

A.  Minimale afstand tot 
plafond 1 mtr

B.  Minimale afstand vanaf 
de vloer 3,5 mtr

C.  Minimale afstand  
tot de wand 1 mtr

A. Min 1m

C. Min 1m

B. Min 3.5m
Voorwerpen & mensen zouden 
zich op minstens 2 mtr afstand 
van de heater moeten houden

jaar
 garantie

2

SPACE HEATING: industrieel Vulcan
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assortiment infraroodpanelen Raadpleeg altijd Installatiehandleidingen voor montagemogelijkheden en instructies voor installatie. Volledige garantiedetails 
zijn online beschikbaar. De verwarmde oppervlaktes zijn slechts een richtlijn. We raden altijd aan om de online calculator voor 

paneelspecificaties te gebruiken of contact met Uw dealer op te nemen voor gedetailleerdere evaluaties.

MODEL BESCHRIJVING VERMOGEN AFMETINGEN (cm) GEWICHT (kg) VERWARMDE OPPERVLAKTE (m2)
SELECT XLS WIT - zonder frame  
XLS275W-EU Herschel Select XLS 275W White - frameless 275 W 30 x 90 x 1.6 cm 5.5 kg 5-7
XLS350W-EU Herschel Select XLS 350W White - frameless 350 W 60 x 60 x 1.6 cm 6.5 kg 6-8
XLS550W-EU Herschel Select XLS 550W White - frameless 550 W 60 x 85 x 1.6 cm 8.5 kg 11-13
XLS750W-EU Herschel Select XLS 750W White - frameless 750 W 60 x 120 x 1.6 cm 11.5 kg 13-18
XLS1000W-EU Herschel Select XLS 1000W White - frameless 1000 W 60 x 155 x 1.6 cm 18 kg 15-24
SELECT XLS GLAZEN HANDDOEKDROGER - dubbel element
XLS500T Herschel Select XLS 500W Towel heater 500 W 48 x 120 x 13 cm 21 kg 4-9
XLS700T Herschel Select XLS 700W Towel heater 700 W 60 x 130 x 13 cm 22 kg 6-12
SELECT XLS SPIEGEL - zonder frame  
XLS350M Herschel Select XLS 350W Mirror 350 W 60 x 60 x 2 cm 8.5kg 6-8
XLS500M Herschel Select XLS 500W Mirror 500 W 60 x 85 x 2 cm 11kg 9-12
XLS700M Herschel Select XLS 700W Mirror 700 W 60 x 120 x 2 cm 17kg 13-15
SELECT GAMMA - opgelet : de plafondtegel met frame is enkel voor installatie in een systeemplafond
HS350C Herschel Select 350W Ceiling Tile heater 350 W 59.5 x 59.5 x 2 cm 2.5 kg 6-8
HS220UD-EU Herschel Select 220W Bureauverwarming 220 W 65 x 40 x 1.6 cm 3.5 kg N/A
INSPIRE WHITE WITGELAKT ALUMINIUM PANEEL - zonder frame 
CL-200 Herschel Inspire White 250W 250 W 60 x 30 cm 4 kg 3-5
CL-300 Herschel Inspire White 350W 350 W 90 x 30 cm 5 kg 4-7
CL-400 Herschel Inspire White 420W 420 W 60 x 60 cm 6 kg 5-8
CL-500 Herschel Inspire White 550W 550 W 80 x 60 cm 8 kg 7-12
CL-750 Herschel Inspire White 750W 750 W 90 x 70 cm 10 kg 11-18
CL-750L Herschel Inspire White 820W Long 820 W 170 x 40 cm 10 kg 11-18
CL-900 Herschel Inspire White 900W 900 W 100 x 80 cm 12 kg 13-22
CL-1200 Herschel Inspire White 1200W 1200 W 120 x 80 cm 15 kg 17-29
CL-1200L Herschel Inspire White 1250W Long 1250 W 160 x 60 cm 15 kg 17-29
INSPIRE MIRROR SPIEGELPANEEL - zonder frame 
SH-200 Herschel Inspire Mirror 250W 250 W 60 x 30 cm 5 kg 3-5
SH-300 Herschel Inspire Mirror 350W 350 W 90 x 30 cm 7 kg 4-7
SH-400 Herschel Inspire Mirror 420W 420 W 60 x 60 cm 8 kg 5-8
SH-500 Herschel Inspire Mirror 550W 550 W 80 x 60 cm 12 kg 7-12
SH-750 Herschel Inspire Mirror 750W 750 W 90 x 70 cm 16 kg 11-18
SH-900 Herschel Inspire Mirror 900W 900 W 100 x 80 cm 20 kg 13-22
SH-1200L Herschel Inspire Mirror 1250W Long 1250 W 160 x 60 cm 25 kg 17-29
INSPIRE PICTURE BEELDPANEEL - op bestelling. Beschikbaar in 7 afmetingen met modellen variërend van 250W tot 1200W
      
INSPIRE GLASS GLASPANEEL - zonder frame, wit, zwart (specifieer kleur bij bestelling)   
GH-300 Herschel Inspire Glass 350W 350 W 90 x 30 cm 8 kg 4-7
GH-500 Herschel Inspire Glass 550W 550 W 80 x 60 cm 12 kg 7-12
GH-750 Herschel Inspire Glass 750W 750 W 90 x 70 cm 16 kg 11-18
GH-900 Herschel Inspire Glass 900W 900 W 100 x 80 cm 20 kg 13-22
INSPIRE KRIJTBORD - zonder frame 
HB-750 Herschel Inspire Blackboard 750 W 90 x 70 x 2 cm 13 kg 11-18
HB-900 Herschel Inspire Blackboard 900 W 100 x 80 x 2 cm 16 kg 13-22
HB-1150 Herschel Inspire Blackboard 1150 W 120 x 80 x 2 cm 20 kg 17-29
Select gamma - opgelet : de plafondtegel met frame is enkel voor installatie in een systeemplafond.

gamma space heating Raadpleeg altijd Installatiehandleidingen voor montagemogelijkheden en instructies voor installatie.
Volledige garantiedetails zijn online beschikbaar.

MODEL BESCHRIJVING VERMOGEN AFMETINGEN (cm) GEWICHT (kg) VERWARMDE OPPERVLAKTE (m2) VERWARMDE RUIMTE OUTDOOR (m2)

LANGGOLVIGE HEATERS ZONDER LICHT (ENKEL VOOR INDOOR GEBRUIK)**
IR2-1300B Herschel Advantage IR2 1300W Black 1300 W 51 x 10 x 17 cm 3.4 kg 6-9 N/A
IR2-1300W Herschel Advantage IR2 1300W Silver / White 1300 W 51 x 10 x 17 cm 3.4 kg 6-9 N/A
IR3-1950B Herschel Advantage IR3 1950W Black 1950 W 76 x 10 x 17 cm 4.4 kg 9-12 N/A
IR3-1950W Herschel Advantage IR3 1950W Silver / White 1950 W 76 x 10 x 17 cm 4.4 kg 9-12 N/A
IRP4 Herschel IR Power 4 2600W 2600 W 75 x 40 x 11 cm 11.3 kg 12-21 N/A
IRPULSAR-2400B Herschel Pulsar IR 2400W Black 2400 W 30 x 38 x 80 cm 28 kg 12-20 N/A
IRPULSAR-1800W Herschel Pulsar IR 1800W White 1800 W 30 x 38 x 80 cm 28 kg 8-15 N/A
IR360-1950W Herschel IR360 1950 W 45 x 45 x 11 cm 4 kg 10-15 N/A
KORTGOLVIGE HEATERS MET LICHT ( ENKEL VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK )**
M-VULCAN-5 Herschel Vulcan 5000W (op bestelling) 5000 W 30.5 x 30.5 x 15cm 5.6 kg Contacteer Herschel N/A
M-VULCAN-9 Herschel Vulcan 9000W (op bestelling) 9000 W 50 x 50 x 15cm 12 kg Contacteer Herschel N/A
M-VULCAN-12 Herschel Vulcan 12000W (op bestelling) 12000 W 50 x 50 x 15cm 12 kg Contacteer Herschel N/A
LANGGOLVIGE HEATERS ZONDER LICHT (VOOR INDOOR- EN BESCHUT OUTDOOR GEBRUIK)**
IRXL2-1300 Herschel Aspect XL2 1300W 1300 W 55 x 10 x 14 cm 3.4 kg 6-9 3-6
IRXL3-1950 Herschel Aspect XL3 1950W 1950 W 80 x 10 x 14 cm 4.4 kg 9-12 4.5-9
IR-SUMMIT-2600          Herschel Summit 2600W 2600 W 140 x 16 x 5 cm 7 kg 9-16 6-9
IR-SUMMIT-2600R     Herschel Summit  R 2600W (remote control)      2600 W 150 x 16 x 5 cm 8 kg 9-16 6-9
IR-SUMMIT-2600W          Herschel Summit 2600W Wit 2600 W 140 x 16 x 5 cm 7 kg 9-16 6-9
IR-SUMMIT-2600RW     Herschel Summit  R 2600W Wit (remote control)      2600 W 150 x 16 x 5 cm 8 kg 9-16 6-9
SUNSET GAMMA - MIDDENGOLVING INFRAROOD MET WARME GLOED (VOOR OUTDOOR- EN INDOOR GEBRUIK)**
M-CALIFORNIA-2000R-B Herschel California 2000R (remote control) - Black 2000 W 78 x 13 x 14cm 3 kg 8-14 5-9
M-CALIFORNIA-2000R-S Herschel California 2000R (remote control) - Silver 2000 W 78 x 13 x 14cm 3 kg 8-14 5-9
M-CALIFORNIA-2000R-G Herschel California 2000R (remote control) - Gold 2000 W 78 x 13 x 14cm 3 kg 8-14 5-9
M-COLORADO-2500 Herschel Colorado 2500 2500 W 88 x 20 x 8 cm 3 kg 10-18 7-12
M-COLORADO-2500R Herschel Colorado 2500R (remote control) 2500 W 88 x 20 x 8 cm 3 kg 10-18 7-12
M-MIAMI-2000B Herschel Miami 2000W Zwart 2000 W 46 x 19 x 7.5 cm 2.2 kg 6-12 4-7
M-MIAMI-2000W Herschel Miami 2000W Wit 2000 W 46 x 19 x 7.5 cm 2.2 kg 6-12 4-7
M-FLORIDA-2000 Herschel Florida 2000W 2000 W Ø 50 x 207.5 cm 10.5 kg 6-12 4-7
M-HAWAII-2000 Herschel Hawaii 2000W 2000 W Ø 50 x 25 cm 3.5 kg 6-12 4-7
M-MANHATTAN-3000 Herschel Manhattan 3000 3000 W 104.5 x 15 x 8.5 cm 8.5 kg 12-22 9-14
M-HAVANA-800 Herschel Havana 800 800 W Ø 20 x 65 cm 3.5 kg N/A N/A 
De verwarmde oppervlaktes zijn slechts een richtlijn.** De heater verwarmt mensen en voorwerpen direct binnen het lagere bereik van de verwarmde zone ( opmerking : door beweging van lucht kan de dekking van de ruimte
verminderen ). In ingesloten ruimtes zal de thermische massa van het gebouw binnen de zone ook verwarmd worden. Afhankelijk van de ouderdom en het type van het gebouw, de isolatieniveaus, het aantal gebruikte heaters
en de bedrijfstijd zal dit de omgevingstemperaturen verhogen. Voor grotere projecten of ingeval van verschillende montagehoogtes bevelen we aan dat Herschel een desktop- of on-site evaluatie maakt.



Neem voor meer informatie contact op:
e-mail: info@herschel-infrared.com
www.herschel-infrarood.nl
Telefoon: 0032-89504628

Verdeeld door :

Alle informatie in deze brochure is accuraat op het tijdstip van drukken.
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