
               

   

Juist in nieuwe 
woningen, die vaak 

uitstekend zijn 
geïsoleerd, profiteert 

u maximaal van 
de voordelen van 

Speedheat. Wij 
hebben inmiddels 30 

jaar ruime ervaring 
in het elektrisch 
verwarmen van 

gehele woningen, en 
dat met een relatief 

lage investering in 
vergelijking met 

andere systemen.

Speedheat verwarmt al 30 jaar woningen en gebouwen over de hele wereld. 
Inmiddels komt er ook een omslag in Nederland; nu het duidelijk is dat er 
binnen niet al te lange tijd problemen zullen ontstaan met de gasvoorraad en 
de CO

2
 uitstoot omlaag moet. Ook in Nederland kunnen we niet anders dan 

serieus naar nieuwe manieren van bouwen en verwarmen kijken met slimme  
milieuvriendelijke duurzame oplossingen.

All-electric bouwen
Een all-electric woning heeft alleen nog elektriciteit en geen gasvoorziening meer.  
Er zijn veel manieren om all-electric te bouwen en te verwarmen. Zo wordt 
er wel gekozen voor een warmtepomp (die 24u/dag draait en elektriciteit  
verbruikt) om het water te verwarmen in een conventioneel vloerver-
warmingssysteem. De vraag is: waarom zou je water rondpompen als je  
elektriciteit zonder verlies kunt omzetten in warmte? Speedheat elektrische 
infraroodverwarming is van nature all-electric en sluit naadloos aan op alterna-
tieve manieren van energie opwekking als duurzame wind- en zonne-energie. 
Energie die u zelf in de hand heeft!

Slimme thermostaten
Doordat Speedheat niet IN maar OP de cementvloer wordt aangelegd reageert het  
systeem zeer efficiënt en snel op warmteverschillen en -behoefte. Ter wille van  
energiebesparing kunt u bovendien alleen de vertrekken verwarmen die in  
gebruik zijn op de door u gewenste momenten. Met slimme klokthermostaten 
regelt u per vertrek de gewenste temperatuur op elk moment van de dag.

Energieprestatie (EPC)
De gelijkwaardigheidsverklaring van Bureau BCRG geeft aan dat Speedheat als 
volwaardig verwarmingssysteem gezien wordt waarbij voldaan kan worden aan 
de eisen die gesteld worden aan EPG/EPC ter wille van het verkrijgen van een 
bouwvergunning.

Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)
Momenteel moet de EPC gelijk aan of kleiner zijn dan 0,4. In 2020 wordt 0,2 
de norm. De EPC wordt berekend met de Energie Prestatie Gebouw (EPG). Met 
Speedheat verwarming kunt u voldoen aan de strengste norm. Samen met  
onder meer goede isolatie, duurzame energie opwekking en een boiler voor 
tapwater, kunt u met Speedheat een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) 
realiseren.
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