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Infracalm  

Slanke infrarood heater zonder gloed 

Infracalm biedt het hele jaar door comfort bij tegen 

de wind beschermde buitenruimtes zoals balkons, 

terrassen en restaurantterrassen. De infraroodstraler 

geeft geen licht en is de perfecte keuze wanneer u 

op zoek bent naar een discrete oplossing. Infracalm 

is ook geschikt voor aanvullende verwarming, b.v. 

in ruimtes die af en toe worden gebruikt of als 

spotverwarming. Met zijn nette, slanke ontwerp en 

bijna onzichtbare werking is Infracalm eenvoudig 

in te passen. 

 

Infracalm (IP24) 

 

Installatie Hoogte 

 

 

 

 
• Reflectoren van hoogglans gepolijst aluminium 
met maximale weerstand tegen corrosie. 

• Grijze aansluitkasten van hitte- en weerbestendig 

polycarbonaat. 

• Vereist geen extra bescherming tegen slecht weer 
en heeft vijf jaar corrosiegarantie. 

• Verstelbare montagebeugels voor eenvoudige 
montage aan de muur of het plafond. 

• Slimme, energiebesparende bedieningsopties. 

• Geen risico op stroomlekkage en dus geen 
problemen met afschakelen door het aanspreken 

van de beveiliging. 

• Behuizing van grijs gelakte aluminium 
zinkpanelen. Kleur: RAL7046. Eindkappen in grijs 

kunststof RAL7046. Beschermrooster van 

roestvrijstaal. 

 

 

 

 

Minimale afstanden 
 

 

 

     
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. no Type Heat output  
  
[W] 

Voltage  
   
[V] 

Amperage  
  
[A] 

Max. element 
temperature 
[°C] 

Dimensions  
LxHxW  
[mm] 

Weight  
  
[kg] 

190090 INC05E 500 230V~ 2,2 750 711x50x100 1,5 

190091 INC10E 1000 230V~ 4,3 750 1251x50x100 2,2 

190092 INC10D 1000 400V2~ 2,5 750 1251x50x100 2,2 

190093 INC15E 1500 230V~ 6,5 750 1756x50x100 3,0 

190094 INC20E 2000 230V~ 8,7 750 2181x50x100 3,7 

190095 INC20D 2000 400V2~ 5,0 750 2181x50x100 3,7 
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 Afmetingen 
 
  
     
 

    Infracalm 
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Infracalm 
 
 
 
Positionering, montage en aansluiting 
 
Positionering  
De infrarood stralers moeten zo worden 

geplaatst dat ze het te verwarmen gebied 

omsluiten, zie fig.  

De normale montagehoogte is 2–2,5 meter 

boven de grond/vloer. Een vuistregel voor 

infraroodstralers met metalen buiselementen is 

dat 750–1000 W/ m² de gevoelstemperatuur 

met ongeveer 10 ° C verhoogt. De 

warmtevraag kan worden verminderd als het te 

verwarmen gebied wordt beschermd. Als het 

gebied alleen een dak heeft, moet er minimaal 

1000 W/ m² worden geïnstalleerd. 750 W/ m² 

is voldoende als het gebied drie muren heeft. 

Voor afgesloten ruimtes moet de warmtevraag 

worden berekend. Een kas vraagt bijvoorbeeld 

250-300 W/ m². Optimaal comfort wordt 

bereikt als de warmte wordt verdeeld vanuit 

ten minste twee richtingen. 
 
 
Montage 
Infracalm wordt horizontaal aan het plafond of 

aan de muur gemonteerd met de meegeleverde 

verstelbare montagebeugels. De hoek van de 

infrarood straler is instelbaar voor optimaal 

comfort. De standaard beugels kunnen niet 

gebruikt worden voor schuine montage aan het 

plafond, omdat de afstand dan kleiner wordt 

dan de minimale afstand. 

Infracalm kan ook met een draad worden 

opgehangen. 

 

Aansluiting  
Infracalm is bedoeld voor permanente 

installatie. De infrarood stralers zijn 

goedgekeurd voor seriële aansluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorbeeld van juiste positionering, van bovenaf 
gezien. Vermogenseisen ca. 1000 W/m²  
 
 
 

  
De infrarood stralers moeten uit minstens twee 
richtingen verwarmen voor een gelijkmatige 
verwarming. De montagebeugels maken 
wandmontage in drie verschillende hoeken 
mogelijk. 
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Infrarood stralers zijn de perfecte oplossing voor buiten omdat ze mensen 

en objecten direct verwarmen, niet de omgevingslucht  
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     CBT     elektronische timer, IP44  

 

 
 

 
Bedieningsopties voor gebruik buitenshuis 
 
• CIRT, traploze uitgangsregeling met timer 
 

Traploze bediening, vooral geschikt voor spot en 

zoneverwarming. De warmtebijdrage kan optimaal 

worden geregeld voor het beste comfort. Met 

ingebouwde timer welke ingesteld kan worden op 

de gewenste tijd. 

 

• CBT, elektronische timer 
 

Timer bediening 

De timer kan op een gewenste tijd worden 

ingesteld. Als de maximale belasting overschreden 

wordt of als een systeem met meerdere 

infraroodstralers wordt toegepast, kan een relais 

box RB3 worden gebruikt. 

 

 

Infracalm kan ook binnenshuis worden gebruikt om 

aanvullend warmte te leveren (spotverwarming). 

Om te voldoen aan de Ecodesign-verordening (EU) 

2015/1188 moet de unit worden geïnstalleerd met 

thermostaat TAP16R. 

 
Bedieningsopties voor gebruik 
binnenshuis 
 

Regeling door thermostaat 

TAP16R heeft een adaptieve start, weekprogramma 

en open raam detectie. Zwarte bol-sensoren en 

aanwezigheidsmelder zijn verkrijgbaar als 

accessoires. Beschermingsklasse IP44 wordt 

verkregen door het toevoegen van een 

beschermende behuizing TEP44 en een externe 

sensor die de interne sensor vervangt. Houd er 

rekening mee dat een relaisbox RB3 vereist is voor  

400V ~ producten. 
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        CIRT   CBT 
 
 
 
    CIRT    traploze uitgangsregeling met timer, IP44 

 
     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type  Description       HxWxD 
[mm] 

TAP16R Elektronische thermostaat, 16A, IP21      87x87x53 

TEP44 Beschermende behuizing voor TAP16R, IP44. Moet worden aangevuld met externe sensor.    87x87x55 

SKG30 Zwarte bol sensor, NTC10KΩ, IP30   115x85x40 

PDK65 Aanwezigheidsmelder met voeding (max. 5 melders), 230V ~, max 2,3 kW, IP42 / IP65     102x70x50, 88x88x39 

PDK65S Extra aanwezigheidsmelder voor PDK65, IP42    102x70x50 

RTX54 Externe kamertemperatuursensor. Vervangt interne senor. NTC10KΩ, IP54   82x88x25 

RB3 Relaisbox 400V3N~ (400V3~/V2~, 230V3~/V2~), 16A, IP44   155x87x43 


