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Verwarmingskabels

Warm Up
Verwarmende plafondpanelen.

De verwarmende plafondpanelen WARM-UP van Raytech kunnen voor het oog verborgen 
worden geïnstalleerd en worden geïntegreerd in het plafond van iedere woning, kantoor, 
showroom, garage, serre, camper, enz.; de ruimte wordt optimaal benut terwijl de muren 
vrij blijven. Voor de installatie zijn geen ingrijpende werkzaamheden aan het metselwerk 
van de ruimte vereist; extreem eenvoudige elektrische aansluiting. Ze kunnen eventueel op 
een willekeurige manier geïnstalleerd worden op plaatsen waar een optimale thermische 
e�  ciëntie vereist is: hangend aan kettingen, op het plafond, in het verlaagde plafond, altijd 
eenvoudig en snel. De verwarming is gebaseerd op infrarood uitstraling die analoog is aan 
de uitstraling van de zon: veilig en gezond, snel, doeltre� end en uiterst aangenaam.

Waarom voor het Warm-Up systeem kiezen?
•  Eenvoudige installatie zonder wijzigingen in de structuur 

van de woning.

• Eenvoudig te demonteren voor hergebruik op een andere plaats.

•  De uitgestraalde warmte is gezond, zonder bewegende lucht, 
de wanden en omgeving worden niet bevuild.

•  Kan gebruikt worden als een primaire en secundaire verwarming, 
optimale verwarming en lage kosten dankzij 
de thermostaat RID-WL.

Voor het oog verborgen, geïntegreerd 
ook ideaal als decoratie

VERANDA’S GEPREFABRICEERDE STRUCTUREN

TENTOONSTELLINGSRUIMTES TENTEN

PLAFOND

COMFORT
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INGEKAPSELDHANGENDE VAST

De kosten worden tot een minimum 
beperkt aangezien ze door middel van een 
chronothermostaat of een vermogensregelaar 
worden ingesteld.

Klasse 2
Beschermingsgraad: IP44

Vereist vermogen voor comfort verwarming: 
circa 60W/m2 (een Warm Up paneel 1 elke 5m2)
Voor de primaire verwarming met goed 
geïsoleerde wanden: 
circa 120 W/m2

Product Kleur Vermogen Afmetigen (mm)

Warm Up 1 Wit
Overschilderbaar

300 W 590 x 590 x 40

Warm Up 2 600 W 1190 x 590 x 40

WINKELS KANTOREN EN WONINGEN

MAGAZIJNEN - GARAGES  WONINGEN

PLAFOND

Wat zijn de voordelen in vergelijking 
met andere oplossingen?
• Onmiddellijke verwarming: binnen een aantal minuten.
•   De wanden van de ruimte blijven vrij aangezien ze op of aan 

het plafond of in het verlaagde plafond worden geïnstalleerd.
• Vervuilt niet, maakt geen gebruik van gas of koolwaterstoffen.
• Optimale verwarming en lage kosten.
•  In tegenstelling tot andere verwarmingsinstallaties vereist dit systeem geen onderhoud!
•  Benut de energie die door fotovoltaïsche installaties wordt geproduceerd en beperkt 

daarom de kosten.
•  Kan worden geverfd en past daarom perfect in iedere omgeving, kan ook als decoratie 

worden gebruikt.

COMFORT
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