
 

Waarom onze 
gelijkwaardigheids - 
verklaring ook 
goed nieuws 
is voor u!

Met Speedheat infrarood 
verwarming bent u klaar voor 

een duurzame, all-electric toekomst

 

Comfort, snelheid en energiebesparing gaan 
hand in hand...
Speedheat infraroodverwarming met slimme thermostaten zorgt 
voor een aangename, comfortabele en gezonde leefomgeving die zich 
aanpast aan ons levensritme. Bedenk daarbij dat wij maar in één 
derde van onze woning tegelijk aanwezig zijn. Waarom alle vertrekken 
op dezelfde temperatuur verwarmen? Slimme klokthermostaten 
bewaken ons energieverbruik en zorgen op tijd voor een warm welkom. 

         www.speedheat.nl

Benieuwd naar wat Speedheat voor ú kan  
betekenen? Neem contact met ons op via  

0900 - 401 5001  
voor een vrijblijvend en afgestemd advies.    

Klaar voor een all-electric toekomst.  
Het Speedheat all electric systeem sluit naadloos aan op de nieuwe 
manier van bouwen en alternatieve manieren van energie-opwekking 

als duurzame wind- en zonne-energie. Gas wordt in de 
toekomst steeds schaarser en wellicht ook duurder. 

Elektriciteit kunnen we daarentegen op diverse 
manieren zelf opwekken. In de toekomst zal 
dit nog meer doortellen! 

Speedheat reactiesnelheid, vergeleken met conventioneel systeem
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Waarom is Speedheat efficiënter dan andere systemen?
Speedheat is 100% elektrische infraroodverwarming. Het slechts 1 mm dunne elek-
trische verwarmingssysteem wordt bovenop de isolatielaag en zo dicht mogelijk onder 
de vloerbedekking (tapijt, parket, tegels) aangelegd. Het reageert flexibel, efficiënt en 
doelgericht op de warmtevraag. De verwarmingselementen geven precies de gewenste 
warmte af. Testen wijzen uit: 135% warmte-efficiënt, maximaal rendement!*  

Met 25 jaar ervaring wereldwijd, combineert Speedheat alle bekende voordelen van 
conventionele watervloerverwarming met een snelle respons - Speedheat warmt tot 
wel 15x* sneller op dan watervloerverwarming - en een betere en flexibele tempera- 
tuurregeling per ruimte. En dankzij de Gelijkwaardigheidsverklaring is Speedheat  
bovendien klaar voor het nieuwe bouwen in een all-electric toekomst.

 

  

Speedheat zet de nieuwe  
norm voor verwarmen

   

Wat is infraroodverwarming en 
waarom is dit zo efficiënt?

Infraroodverwarming is vergelijkbaar met de energie van de zon; een vorm van (veilige) 
stralingswarmte. De warmte verplaatst zich niet via de circulatie van warme lucht (zoals 
bij radiatoren of convectoren, zie afb), maar wordt direct opgenomen door objecten, die de 

warmte weer reflecteren in de ruimte. Deze warmte voel je direct;  
het is behaaglijker en bovendien gezonder. Het is zelfs zoveel  

behaaglijker dat we de thermostaat gemiddeld 2 graden lager zetten!  
Wetende dat elke graad zo’n 7% besparing in energie- 

verbruik betekent… Een besparing van 14% dus!

Onlangs heeft Speedheat als eerste en enige elektrische vloerverwarming een 
officiële gelijkwaardigheidsverklaring ontvangen. In de volksmond ook wel ISSO 
genoemd. Dit betekent dat wij nu en in de toekomst in staat zijn om te voldoen aan 
de steeds hoger wordende normen van het Bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen en 
renovatieprojecten op het gebied van duurzaam energieverbruik en energiebesparing.

Tijdens een klimaatkameronderzoek (vergelijk gebaseerd op 4 uur gebruik) is 
bewezen dat Speedheat 15x sneller opwarmt dan conventionele 
watervloerverwarming. De 15x snellere temperatuurverhoging resulteert in 
66% besparing op het gemeten energieverbruik. Het Speedheat principe 
met vloeropbouw resulteert daarmee in een 3,33 keer beter 
rendement vergeleken met watervloerverwarming.  
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Is elektrisch verwarmen nu duurder of niet?
Als we radiatoren of watervloerverwarming vervangen door elektrische verwarming, 
betalen we natuurlijk meer voor elektriciteit - maar ook minder voor gas. In nieuwe 
huizen met hoge isolatiewaarde, verschuift de verhouding nog meer in het voordeel van 
elektrisch, door de - op termijn - lagere kosten voor installatie, onderhoud en afschrijving.

De Speedheat slimme thermostaten maken het bovendien mogelijk om alleen die 
ruimtes te verwarmen die ook echt worden gebruikt. Door bewust met energie om te 
gaan kunnen we extra energie besparen. Aparte slimme thermostaten, al dan niet 
web-app bediend, regelen in elk vertrek eenvoudig de temperatuur op elk moment 
van de dag/week. Optimaal comfort!

Elektra is niet meer weg te denken in de installatietechniek. Soms worden zelfs conventionele syste-

men elektrisch verwarmd in plaats van met een gasgestookte CV-ketel! Waarom dan niet kiezen voor 

een maximaal efficiënt systeem dat van nature all electric is?
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