
Osna-Therm Infrarood-verwarming

De Osna-Therm IR serie / 230

met CNT-Technologie

Tot 50% minder verbruik te aanzien van
conventionele Infrarood verwarmingstoestellen

Aangename, gezonde infraroodverwarming
alsof het zonnewarmte betreft

Zowel geschikt als bijverwarming dan als 
hoofdverwarming;  zéér eenvoudige installatie

Osna-Therm IR 200/E plafondunit
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Kan zowel als bij- dan als hoofdverwarming dienen 

97% energie-e�ciëntie & 75% straling-e�ciëntie !
= hoogste waarden binnen IR verwarmingsaanbod



���������

�

������������

�

�

�

�

�

•  

•  

•  

•  

•  
•  

•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

IR-Serie / 230

Het verwarmingse�ect van Infra-rood toestellen ontstaat niet door
opwarming van de lucht in de ruimte dan wel door de werkingsgraad
van Infraroodstraling.

De Osna-Therm infrarood toestellen van de nieuwste IR-230 serie maken
gebruik van uiterst e�ciënte Carbon-Nano-Tubes (CNT). Deze technologie
is een unieke ontwikkeling van Osna-Therm en biedt een véél betere 
geleiding van de infrarood-stralen waardoor ze ten opzichte van 
conventionele IR techniek méér warmte afgeven tegen een lager vermogen. 
Daardoor verbruiken de Osna-Therm panelen tot 30% minder.

Het grote voordeel van Infrarood verwarmingstoestellen ten opzichte van
andere elektrische- of gasverwarming is dat het de objecten in een ruimte
zijn die verwarmd worden en niet de aanwezige lucht. Dit resulteert in een
aangename en gezonde wijze van lichaamsverwarming terwijl de lucht
omheen ons fris blijft. U kan dus gerust de ruimte verluchten zonder het
verwarmingse�ect te verliezen.

De door Osna-therm toegepaste CNT technologie is een gigantische
ontwikkeling in de reeds jarenlange gekende IR-technologie. Ze maakt
dat IR-verwarming nu hetzelfde rendement kan bieden dan moderne
maar klassieke gasverwarmingsinstallaties zoals warmtepompen enz.
en vergt bovendien een aanzienlijk lagere investering. Ook op lange
termijn zijn er geen onderhoudskosten. Plaatsing is éénvoudig en zéér
�exibel.

De aangename stralingswarmte wordt direct op mens 
en objecten overgedragen

Door de geringe verschillen in warmte boven en onder in
de ruimte wordt schimmelvorming vermeden

Geeft een groter welzijnsgevoel doordat de lucht om ons
heen minder opgewarmd wordt (ca. 19°C)

Zéér goed tegen ontwikkeling van huisstofmijt doordat
er véél minder lucht en stof gemengd wordt

Snel,  mobiel verwarmen daar waar nodig “Heat to go!”

Zéér lage installatie- en inbouwkosten

Flexibele montageopties: inbouw (achter behang of
onder parket), opbouw tegen wand of vrijstaand.

Kreatieve presentatie mogelijk.

Aanzienlijke vermindering CO2 uitstoot
Tot 30% minder energiekosten

Temperatuur is regelbaar, al dan niet met sensoren

Onderhoudsvrij!

Geen bewegende onderdelen dus slijtvrij

5 jaar fabrieksgarantie => made in Germany

Zowel binnen- als buitengebruik mogelijk

Alle voordelen in een handig overzicht

Het vernieuwende van de CNT-technologie is dat de stroom door 
koolstof-nanolijnen gestuurd wordt die dankzij een drager 
geordend zijn. Hierdoor stijgt de e�ciëntie en verbruikt de 
Osna-Therm oplossing bij een gelijke temperatuur tot 30% minder
dan de klassiek aangestuurde infrarood oplossingen. Tevens 
dankzij de CNT-technologie kunnen er �exibele “matten” gemaakt 
worden voor gebruik achter behangpapier of zelfs onder parket 
of laminaatvloeren om te fungeren als vloerverwarming. 



Voordelen van Infrarood-verwarmingen

Gezonde lucht om in te ademen moet liefst stofvrij, droog en koel zijn. Daardoor
is de gezondste wijze van verwarmen stralingswarmte zoals die van de zon!

Zoals reeds eerder aangehaald wordt via infrarood
niet de lucht dan wel objekten en wanden in de 
ruimte aangestraald. Infrarood-stralen die de huid 

Zo voelt men een aangename warmte terwijl de
lucht rondom ons dezelfde vochtigheidsgraad
behoudt en lekker koel blijft. Daardoor vermijdt
men onder andere schimmelvorming en adem-
halingsproblemen.  

Konvectieoplossingen verwarmen enkel de lucht. 
Deze circuleert in de kamer en zorgt onder andere dat 
stof ronddwarrelt. Deze methode onttrekt tevens meer 
vochtigheid uit de lucht dat het vervolgens afzet op 
muren en plafond. Dit bevorderd schimmelvorming en 
heeft mogelijks luchtweginfecties tot gevolg. Omdat
de lucht bovenaan tot 8°C warmer wordt dan onderaan
moet men meer warmte opwekken om een aangename
omgevingstemperatuur te bekomen.

Bespaar ruimte én kosten met Infrarood !

De gekende klassieke verwarmingsinstallaties nemen
aanzienlijk veel plaats in (olietank, brander, radiatoren, enz.)
Onderweg van de brander via de leidingen naar de radiatoren
ontstaan niet geringe warmteverliezen. Zeker wanneer deze
leidingen in buitenmuren worden weggewerkt en niet
afdoende worden geïsoleerd (vanwege hoge kostprijs). Bij 

hebben, heb je niet te maken met deze verliezen. Indien de 
IR verwarming als bijverwarming ingeschakeld wordt kan je 
in de tussenseizoenen de hoofdverwarming volledig uit- 
schakelen en enkel daar verwarmen waar nodig.

Een Infrarood verwarmingselement neemt niet meer 
plaats in dan een schilderij en is bovendien aantrekkelijk
en artistiek. Osna-Therm heeft een ruime keuze aan
afwerkingen, van print tot échte natuursteen!
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Door gebruik te maken van
natuursteen als afwerking
is ieder vewarmingselement
uniek!

 

 

IR-Serie / 230 - Productdetails

De Osna-therm CNT-infrarood verwarming in detail:

De afwerking van de elementen
is zéér hoogwaardig. Een alu
kader zorgt voor een stevig
geheel en een kwalitatieve
look!

Vier afmetingen beschikbaar:

30x60 /110w     -      60x60 /220w
90x60 /330w     -    120x60 /440w   

Black-line                Autumn             Autumn White                                   Autmn Rustic

Eénvoudig aan te sluiten en te regelen

De installatie van de Osna-Therm IR verwarmingen is zéér
éénvoudig. De elementen zijn voorzien van een stekker en
kunnen derhalve onmiddelijk op het 230V net aangesloten
worden. 

De in- en uitschakeling en de warmtregeling kan gebeuren
via in de handel te verkrijgen sturingen. Deze bestaan tevens 
met een warmtesensor waarop je de gewenste temperatuur
kan instellen. Deze sensor zorgt er dan voor dat het paneel pas 
aanslaat indien nodig en nuttig. 

De meest geavanceerde sturingen kan je zelfs via smartphone
van op afstand bedienen.



Veelzijdige montagemogelijkheden

IR-Serie / 230 - Montagemogelijkheden

Overal inzetbaar !  Dankzij de verschillende montageoplossingen van de Osna-Therm
IT-Serie / 230 kan u de verwarmingselementen daar plaatsen waar u wenst.

Standaard worden er achteraan op de panelen haken
voorzien waarmee ze kunnen opgehangen worden.  Dit
zowel horizontaal dan verticaal.

Tevens bieden we de mogelijkheid om de elementen
vrijstaand te gebruiken op een bijpassende staander die
afhankelijk is van het gekozen model. Op de achterste zijde
van deze folder vindt u hierover alle technische informatie.

U kan dus de Osna-Therm IR / 230 overal waar u wil
éénvoudig gebruiken. Vast of mobiel.

IR-serie: vrijstaand - Heat to go!

IR-Serie: Plafond- pendelsysteem

De Osna-Therm IR verwarming stelt u éénvoudig op waar
u het wil !

Dankzij de optionele staander, kan u de verwarming
verplaatsen en gebruiken waar u wil. Dicht bij uw zitbank
of als tussenwand of als voetverwarmer. U kan het niet zo
gek bedenken of het is mogelijk!

Tevens is er een handige montageset beschikbaar om 
de Osna-Therm IR / 230 te pendelen vanuit het plafond.

Al dan niet voorzien van indirecte LED verlichting wordt
het dan een nuttig en aantrekkelijk architecturaal element.

Deze bevestiging is echter enkel aan te raden en vooral 
nuttig bij hogere plafonds van hoger dan 4 meter. 



 

IR-Serie / 230 met gepersonaliseerde opdruk!

Gebruik uw OSNA-Therm IR verwarming als decoratief element!
Doordat we de infraroodverwarming kunnen voorzien van een gepersonaliseerde
opdruk kan u het IR element laten inpassen in ieder interieur.

Mooier wonen dankzij IR Serie / 230

Wanneer u een plaats zoekt om het IR element
op te hangen hoeft u daarom geen afscheid te 
nemen van u lievelingsfoto of wanddecoratie. Maak
gewoon van het verwarmingselement uw lieveling-
beeld!

Het OSNA-Therm verwarmingselement kan worden voorzien
van een opspankader waarin een hittebestendige, bedrukte  
canvas kan geklemd worden. Op die wijze kan u regelmatig 
de look and feel van uw interieur wijzigen. Indien u dat wenst
kunnen wij dit ook voor u verzorgen via één van onze partners.  

Eénvoudige montage dankzij
een alumimium opspankader.

Het canvas wordt éénvoudig
aangebracht en wanneer het
je het opspankader weer sluit
staat je canvas mooi gespannen.

Probleemloos wisselen van
canvas.

Stel dat je uitgekeken bent
op een foto of motief, dan kan
je het éénvoudig vervangen.

Keuze genoeg!

Alle beelden kunnen gedrukt 
worden. Een foto, de cover van
een CD, een reproductie van
een schilderij tot een logo toe.



IR-Serie / 230 als plafond-inleg-verwarming

Ideaal voor kantoren, praktijken, hospitalen enz. Met onze speciale inbouwelementen van 62x62 die
precies in een systeemplafond inpassen kan onze IR verwarming onzichtbaar ingewerkt worden.

Zoek het verwarmingspaneel !

Het OSNA-Therm inbouw paneel van 62x62 werd 

systeemplafonds. Op die wijze kunnen de panelen
éénvoudig in het geraamte van het plafond gelegd
worden. 

In combinatie met de LED armaturen van onze zuster
onderneming VNS LED wordt een plafond plots een
zéér prijsgunstige en duurzame oplossing voor zuinige
verlichting én dito warmtebron.

Deze oplossing is uiteraard enkel van toepassing wanneer een systeemplafond ter beschikking is. In vele
gevallen wordt er niet voor een systeemplafond gekozen omdat er nogal wat warmteverlies is door de tegels.
In combinatie met de OSNA-Therm systeemplafond IR verwarming is dit echter niet het geval. Systeemplafonds
worden hierdoor een aantrekkelijke oplossing vooral omdat alle technieken en bekabeling er boven kunnen
worden weggewerkt.

Combineer éénvoudig de verlichting én de verwarming met aanwezigheidsmelders. Waarom zou u een 
ruimte 100% verlichten of verwarmen wanneer niemand aanwezig is. Intelligente sturing van verlichting 
en verwarming kan u een extra 10% voordeel op de energiefactuur opleveren.

Technische gegevens IR-200 inlegpaneel

Artikelnr.      Benaming       Verbruik       Bereik        Afmetingen      Verkoopprijs ex BTW
900105-E       IR 200/E              210w              8m³             62x62x10                    502,50 €



Opties en toebehoren

Technische gegevens en prijzen

Model:

Artikelnummer:

IR 100

900 005

IR 200

900 105

 IR 300

900 205

IR 400

900 305

Afmetingen in mm

Verbruik in watt

Volt

Oppervlakte temperatuur

Afwerking

Verwarmd gebied

Gewicht

AVP excl. BTW

600 x 300

ca. 105*

230

ca. 75°C*

Natuursteen

tot ca. 4m²

ca. 2,3 kg

499,00 €

600 x 600

ca. 210*

230

ca. 75°C*

Natuursteen

tot ca. 8m²

ca. 4,2 kg

624,00 €

600 x 900 

ca. 320*

230

ca. 75°C*

Natuursteen

tot ca. 12m²

ca. 6,0 kg

749,00 €

600 x 1200

ca. 430*

230

ca. 75°C*

Natuursteen

tot ca. 16m²

ca. 7,8 kg

879,00 €

*Technisch zijn afwijkingen tot 10% mogelijk.

Artikelnr.: Omschrijving:

900 500

900 505

900 510

900 515

900 520

900 525

AVP excl. BTW

Staander voor OSNA-Therm IR-Serie (per twee) passend voor alle modellen

Pendelmontageset voor OSNA-Therm IR-Serie passend voor alle modellen

Meerprijs voor canvasbedrukking maat 600mm x 300mm

Meerprijs voor canvasbedrukking maat 600mm x 600mm

Meerprijs voor canvasbedrukking maat 600mm x 900mm

Meerprijs voor canvasbedrukking maat 600mm x 1200mm

65,00 €

75,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

103,00 €

OSNA-Therm IR-verwarming:

Vooruitstrevend en natuurvriendelijk

Wanneer u uw woning van   fotovoltaïsche panelen voorziet, van VNS LED verlichting
en van OSNA-Therm IR-Serie verwarming dan bent u, afgezien van uw besparingen
ook volledig emmissievrij! Ga er voor! Wij staan u graag bij met raad en daad.

OSNA-Therm Benelux

Industriepark Delften 23
units 26-27

2390 - Malle - België
Tel: +32-3-366.65.56
info@osna-therm.be
www.osna-therm.be

OSNA-Therm Benelux is een handelsmerk van Comdis Europe bvba 


