
INFRAROOD
VERWARMINGSSYSTEMEN



Welkom bij SMART-IR   

    

Uw expert voor verwarmingsfolies en infraroodpanelen

Wij hebben een nieuw soort verwarmingsfolie ontwikkeld 

dat gebaseerd is op een revolutionair ontwerp met een 

dubbele PTC weerstand en een toekomstgerichte en milieu- 

vriendelijke productietechniek.

De Smart IR verwarmingsfolie vormt de basis voor onze 

uiterst efficiënte infrarood panelen.

Door hoogwaardige productietechniek beschikken wij over 

een breed productaanbod met onder meer glaspanelen, 

spiegelpanelen, panelen met motief, marmeren panelen,  

ruimtebesparende minipanelen en fotoprint d.m.v. 

lasertechniek

 

Daarnaast bieden wij speciale oplossingen zoals verwarmings 

panelen voor dierenverblijven, kerken en infraroodcabines.

Wij reageren snel en flexibel op de wensen van onze klanten en 

creëren veelzijdige oplossingen voor de verwarming van 

woonruimtes. Hierbij werken we met de meest uiteenlopende 

materialen en afmetingen.

Wij stellen alles in het werk om u met onze hoogwaardige 

producten en uitstekende service 100% tevreden te stellen.
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Bel ons voor meer informatie.
Wij zijn u graag van dienst.

+31 850 402 567
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Smart IR is uw partner voor al uw verwarmingsoplossingen 

op maat onder één dak. Dankzij een efficiënte productielijn 

kunnen we ook kleine orders snel en voordelig verwerken 

en creëren wij veelzijdige oplossingen voor de verwarming 

van woonruimtes.

ALLES

ONDER

ÉÉN DAK!

Ontwerp en ontwikkeling

Voordat de productie begint, 

worden de onderdelen op de pc 

ontworpen en nauwkeurig 

uitgewerkt.

Lasersnijden van 

plaatstaal

Het plaatstaal wordt met een 

modern computer gestuurd 

lasersysteem in de gewenste 

vorm gesneden.

Kanten

Met de automatische kantbank 

wordt het plaatstaal in de 

gewenste hoek gebogen. De 

maximale breedte bedraagt drie 

meter.

Snijden

Bij kleine aantallen kan het 

plaatstaal bijzonder efficiënt 

bewerkt worden op een 

handmatige snijmachine. 

Poedercoating

Met onze eigen poedercoating 

machine kunnen we de bewerkte 

materialen bovendien snel ‘kleur 

geven’.

Bedrading

De verwarmingsfolie wordt 

voorzien van uiterst hoog- 

waardige, flexibele draden.

Verlijmen van 

verwarmingsfolie

Op het gehele oppervlak van de 

verwarmingsfolie wordt een 

dragermateriaal aangebracht.

Eindmontage

Tot slot worden de aansluitkabel 

en de trekontlasting gemonteerd 

Nu pas wordt het vervaardigde 

paneel ‘gesloten’ en gaat het 

naar de kwaliteitscontrole.

Kwaliteitscontrole

Elk product wordt uitvoerig 

getest voordat het de productie- 

afdeling verlaat. Alleen wanneer 

controleur én computer 100% 

tevreden zijn, gaat het product 

door naar de klant.

Verpakking en verzending

De verwarmingspanelen worden 

vóór verzending stevig verpakt, 

zodat ze onbeschadigd bij de 

klant aankomen.

.

OPTIMALE SERVICE
Wij zijn uw partner voor grote series en maatwerkoplossingen op het 

gebied van verwarmingscomfort. De jarenlange samenwerking en 

uitstekende relatie met onze klanten en leveranciers is het resultaat van 

onze betrouwbare levering en hoge productkwaliteit.

U heeft een vraag of wilt informatie?  Onze serviceafdeling staat altijd voor 

u klaar en helpt u graag bij het realiseren van uw wensen. 
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SMART IR:
DIVERSITEIT IN WARMTE
Met de producten van Smart IR krijgt elke kamer van uw huis een 

aangename temperatuur.

Hierbij garanderen de vele verschillende mogelijkheden dat de 

infraroodpanelen en de vloer- en plafondverwarming perfect 

afgestemd kunnen worden op de betreffende ruimte. Kortom: 

efficiënt en stijlvol verwarmen in optima forma. 

www.smartir.nl

Flexibele oplossingen
pagina 15

Panelen met motief
pagina 11

Glaspanelen
pagina 12

Plafondverwarming
pagina 9

Toebehoren
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Kamerpanelen
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pagina 13

Spiegelpanelen
pagina 12

Vloerverwarming
pagina 8



6

• Geen slijtage, geen corrosie en geen onderhoud

• Elektrische energie wordt in de ruimte voor bijna 100% direct omgezet in stralingswarmte

   = geen warmteverlies door leidingen

• Geen kosten voor onderhoud en schoorsteenvegen = grote kostenbesparing in vergelijking

  met traditionele verwarmingssystemen

• Behaaglijke, allergievriendelijke warmte in plaats van droge verwarmingslucht

• Aangenaam binnenklimaat dat schimmelvorming tegengaat

• Aanpassing van verwarmingsvermogen aan specifieke ruimte dankzij maatwerk

• Gerichte temperatuurregeling door ruimtethermostaten en vloervoelers

• Ideaal voor tijdelijk gebruikte ruimtes zoals vakantiehuizen, gastenkamers en hobbyruimtes

• Toepasbaar bij alle gangbare vloerbedekkingen als bij traditionele vloerverwarming 

• Eenvoudig te combineren met aanwezige verwarming

• Uitermate geschikt voor het verwarmen van speciale ruimtes zoals dierenverblijven, aquariums en

  terrariums

• Heeft een een gunstige invloed op mensen met een reumatische aandoeningen

DE VOORDELEN VAN
SMART IR VERWARMINGSFOLIE
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SMART IR VERWARMINGSFOLIE 

FLEXIBELE 
WARMTEOPLOSSINGEN  

    

Wij leveren verwarmingsfolies in verschillende 

breedtes en uitvoeringen: niet klevend, eenzijdig 

zelfklevend en tweezijdig zelfklevend. Bovendien 

kunnen ze in nagenoeg elke lengte vervaardigd 

worden en met geïntergreerd aardingsnet.

Alle producten hebben ten minste een enkelvoudige 

isolatie. Naar gelang de toepassing wordt 

gebruikgemaakt van meervoudige isolatie.

Voor speciale toepassingen worden de verwarmingsfolies 

vervaardigd met verstevigend gaas of glasweefsel.

Verwarmingsfolie wordt aangepast aan de specifieke 

toepassing, zodat het uit technisch oogpunt de optimale 

uitvoering heeft en het gewenste vermogen per 

strekkende meter levert.

Breedte        240 mm tot 760 mm

Vermogen       45 W tot 850 W per strekkende meter

Nominale spanning      230 V tot 400 V

Nominale temperatuur      80 °C (vlg. DIN VDE 0700-241)

Max. temperatuur kortdurend     150 °C

Min. verwerkingstemperatuur     +10 °C

PTC-weerstand       koper

Max. toegestane stroom per element    16 A

Doorslagspanning      25 kW (min. 4 kW vlg. DIN VDE 0700-241)

Vermogenstolerantie      +5%/-10%

Min. buigradius       40 mm

Basisfolie       50 µm tot 150 µm

Isolatiefolie       50 µm tot 150 µm

Totale foliedikte       170 µm tot 450 µm

Technische gegevens
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VLOERVERWARMING 

ELECTRISCHE 
VLOERVERWARMING 
MET WARMTE    

  

Elektrische Smart IR vloerverwarming met warmte 

opslag verwarmt het vloeroppervlak tot een relatief 

lage temperatuur. Hierbij wordt de warmte door 

straling afgegeven. De verwarmingsfolie wordt onder 

de dek- of ondervloer aangebracht en creëert een 

aangename temperatuur.

Elektrische vloerverwarming met warmteopslag zet 

elektrische energie om in warmte. Met een bepaalde 

tijdsvertraging wordt deze warmte via het vloer- 

oppervlak aan de betreffende ruimte afgegeven. 

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Spanning

Oppervlaktetemperatuur

Temperatuurbestendigheid

Diepte

 

Vermogen

Technische gegevens

0

IP20

230 V

tot 35 °C

80 °C

ca. 1,5 tot 2 mm 

bij aansluitkabel

variabel

DIRECTE
ELECTRISCHE
VLOERVERWARMING  
    

Bij kleine verbouwingen is het de ideale gelegenheid 

om directe elektrische Smart IR  vloerverwarming aan 

te leggen.

De verwarmingsfolie wordt op de dek- of ondervloer 

aangebracht en produceert een comfortabele warmte. 

De folie kan gecombineerd worden met alle gangbare 

vloerbedekkingen die ook bij traditionele vloer- 

verwarming gebruikt worden. 

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Spanning

Oppervlaktetemperatuur

Temperatuurbestendigheid

 Vermogen

Technische gegevens

0

IP20

230 V / 50 Hz

tot 30 °C

80 °C

variabel
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PLAFONDVERWARMING

VERWARMINGSFOLIE 
ACHTER GIPSPLAAT   

   

Verwarmingsfolie achter gipsplaat is de perfecte 

warmtebron voor uw ruimtes en kan prima 

aangebracht worden wanneer er kleine verbouwingen 

plaatsvinden. De folie komt onzichtbaar boven het 

plafond en geeft een behaaglijke warmte af.

Dankzij het grote oppervlak kan met een lage in 

bedrijfstemperatuur (max. 35 °C) volstaan worden. De 

warmte wordt door straling afgegeven. 

De plafondverwarming verspreidt de warmte 

gelijkmatig over de ruimte. De stralingswarmte zorgt 

voor een evenwichtige verwarming van de voorwerpen 

in de ruimte, zowel laag bij de grond als meer naar 

boven.

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Spanning

Oppervlaktetemperatuur

Temperatuurbestendigheid

Vermogen

Technische gegevens

0

IP20

230 V / 50 Hz

tot 35 °C

80 °C

variabel

PLAFONDPANELEN
  
    

Smart IR plafondpanelen zijn de ideale vorm van 

oppervlakteverwarming. Ruimtes met een systeem- 

plafond kunnen zonder enig bezwaar verwarmd 

worden met plafondpanelen. Het bestaande systeem- 

plafond wordt onopvallend voorzien van actief 

verwarmde plafondpanelen, zodat ze uw ruimtes 

onzichtbaar verwarmen.

Plafondverwarming maakt gebruik van het principe 

dat een groot oppervlak een lage in bedrijfs- 

temperatuur mogelijk maakt (max. 35 °C) en dat de 

warmte door straling afgegeven wordt. 

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Spanning

Oppervlaktetemperatuur

Temperatuurbestendigheid

Vermogen/afmetingen

Technische gegevens

1

IP40

230 V / 50 Hz

40 °C tot 90 °C

120 °C

variabel



10  

KAMERPANELEN

ONOPVALLEND EN EFFECTIEF VERWARMEN    

  

Met Smart IR kamerpanelen zijn uw ruimtes verzekerd van een behaaglijke temperatuur. De panelen kunnen 

onopvallend of als elegant designelement tegen de wand geplaatst worden.

Alle kamerpanelen zijn vervaardigd van verzinkt plaatstaal met een dikte van 0,8 mm. In de poedercoatingmachine 

krijgen ze de gewenste kleur.

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Spanning

Oppervlaktetemperatuur

Temperatuurbestendigheid

Vermogen / afmetingen

Technische gegevens

1 (beschermingsaarde)

IP40

230 V

tot 90 °C

120 °C

variabel
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SLIMLINE PANELEN

SLIMLINE IMAGE   

   

Als u uw ruimtes naar eigen smaak en stijl wilt 

verwarmen, zijn de plaatstalen Smart IR panelen met 

motief de ideale geïntegreerde oplossing. Deze 

designpanelen passen perfect in uw interieur en 

zorgen voor een aangename temperatuur.

Alle panelen met motief zijn vervaardigd van verzinkt 

plaatstaal met een dikte van 0,8 mm. In de 

poedercoatingmachine krijgen ze de gewenste kleur. 

De motieven kunt u zelf kiezen, bijvoorbeeld uw 

trouwfoto of een beroemd schilderij

SLIMLINE PURE
  
    

Smart IR SlimLine is de ideale geïntegreerde 

warmtebron voor een harmonieus interieur. De 

panelen kunnen zowel onopvallend op de achtergrond 

als opvallend als designelement een behaaglijke 

warmte in uw ruimtes creëren.

Alle kamerpanelen zijn vervaardigd van verzinkt 

plaatstaal met een dikte van 0,8 mm. In de 

poedercoatingmachine krijgen ze de gewenste kleur.

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Spanning

Oppervlaktetemperatuur

Temperatuurbestendigheid

Vermogen / afmetingen

Technische gegevens

1 (beschermingsaarde)

IP40

230 V / 50 Hz

tot 90 °C

120 °C

variabel
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GLAS- EN SPIEGELPANELEN 

VAN VERFIJND TOT MAATWERK 

     

Onze elegante glaspanelen onderscheiden zich door hun zuivere en tijdloze design.

Ze passen naadloos in praktisch elke ruimte, zoals badkamer, toilet, kleedkamer, gastenverblijf en garderobe. 

Daarnaast zijn ze ideaal voor restaurants, hotels en vakantiewoningen.

De glaspanelen zijn standaard verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. Alle andere kleuren en persoonlijke motieven 

kunnen zonder enig probleem op verzoek geleverd worden.

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Spanning

Oppervlaktetemperatuur

Temperatuurbestendigheid

Vermogen / afmetingen

Technische gegevens

1

IP40

230 V / 50 HZ

tot 90 °C

120 °C

variabel
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MINIPANELEN

DOELGERICHT VERWARMEN, ZELFS ONDER HET BUREAU 

     

Smart IR minipanelen kunnen elke werkplek uiterst doeltreffend verwarmen. De panelen kunnen uit het zicht onder het 

bureau aangebracht worden en creëren een aangename temperatuur.

Smart IR minipanelen zijn vervaardigd van verzinkt plaatstaal met een dikte van 0,8 mm. In de poedercoatingmachine 

krijgen ze de gewenste kleur.

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Spanning

Oppervlaktetemperatuur

Temperatuurbestendigheid

Vermogen / afmetingen

Technische gegevens

1 (beschermingsaarde)

IP20

230 V / 50 Hz

tot 80 °C

120 °C

variabel
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NEST THERMOSTAAT

UW NEST EN U 

     

Het Nest thermostaat leert elke keer weer als u de 

temperatuur aanpast. Dat is hoe het een tijdschema 

creëert voor uw huis. Dus in de eerste week met de 

Nest is van extra belang dat u uw woon wensen 

nauwkeurig toepast. Draai de temperatuur omhoog 

als u thuis komt en naar beneden om energie te 

besparen. En na een paar dagen, zal de Nest het voor 

u gaan doen. Uiteraard zal de Nest zal gewoon blijven 

leren en met u mee denken. De Nest zal eenmalige 

aanpassingen negeren,  op zoek gaan naar patronen, 

het veranderen van het verwarming schema als je 

leven verandert, houdt je comfortabel en het helpt je 

energie te besparen.

Kleur

Scherm

Talen

Compatibiliteit

Sensoren

Technische specificaties

Roestvrij staal

LCD met 24-bits kleuren

Resolutie 480 x 480 pixels

229 pixels per inch (PPI)

Diamter 5,3 cm

Nederlands, Engels, Frans en 

Spaans

Toepasbaar op al onze infarood 

verwarmingssystemen

Temperatuur, Luchtvochtigheid,

Activiteit dichtbij en veraf,

Omgevingslicht

Temperatuur
De huidige temperatuur 

in je huis.

Het display
Het display wordt oranje 

als je aan het verwarmen bent.

Status
Bekijk berichten en kijk hoe lang het

duurt voordat uw gewenste temperatuur 

is bereikt 

Doel temperatuur
De ingestelde doel temperatuur.

Nest blaadje
Dit icoon verschijnt als je energie aan

het besparen bent.

Sensor
Bevat sensoren voor temperatuur,

vochtigheid, licht en activiteit.  

Auto-Schema
Geen verwarrende instellingen meer. Nest leert je

favoriete temperaturen kennen en maakt een schema

op maat voor je huis.

Thuis/Afwezig-funtcie
Een leeg huis verwarm je toch niet? Nest helpt je 

automatisch energie te besparen wanneer je weg bent.

Energiegeschiedenis
Hoe meer je weet, hoe meer je kunt besparen.

Bekijk hoeveel energie je de afgelopen tien dagen 

hebt verbruikt.

Bediening op afstand
Pas de temperatuur in huis aan vanaf je mobiel, 

tablet of laptop. Waar je ook bent.
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FLEXIBELE OPLOSSINGEN

SPIEGELVERWARMINGSFOLIE
 

Met de Smart IR spiegelverwarmingsfolie behoren beslagen spiegels definitief tot het verleden.

Onze verwarmingsfolie wordt met de achterkant van de spiegel verlijmd en door de vakman op het lichtnet 

aangesloten. De folie verwarmt de spiegel tot circa 30 °C, waardoor hij niet meer beslaat.

VERWARMINGSPANELEN VOOR INFRAROODCABINES

Smart IR levert al vele jaren verwarmingspanelen voor infraroodcabines.

Omdat deze cabines in alle soorten en maten verkrijgbaar zijn, worden de verwarmingspanelen volledig naar de wens 

van de klant vervaardigd.

KERKBANKPANELEN

Smart IR kerkbankpanelen zijn een efficiënte warmtebron in kerken. Ze worden uit het zicht onder de kerkbanken 

gemonteerd en in serie geschakeld. De panelen worden precies vervaardigd zoals de klant het wil.

MAATWERK

Naast de standaardoplossingen biedt Smart IR maatwerkoplossingen aan. Wij voeren het volledige traject van alle 

mogelijke projecten uit: van idee en prototype tot serieproductie. 

TOEBEHOREN

ZO VEELZIJDIG ALS ONZE PRODUCTEN 

In aanvulling op onze Smart IR producten hebben we een uitgebreid assortiment toebehoren.

Dit betreft onder meer beugels om de panelen op de meest uiteenlopende plekken te bevestigen, standaarden, 

handdoekrekken en zelfs thermostaten voor een optimale temperatuurregeling.



Showroom op afspraak:

Einsteinstraat 3a

1704 RT  Heerhugowaard

Klantgerichtheid
in materialen en afmetingen

Professionaliteit in
communicatie en service

Knowhow
25 jaar ervaring

Eigen productie

Productgarantie
tot 60 maanden

Tel. +31 850 402 567

Email. info@smartir.nl

www.smartir.nl

Correspondentie adres:

Kelvinstraat 6

1704 RS  Heerhugowaard


