
OSNATherm Infrarood verwarming
IR200 laagspanning 24v

Moderne Wand-, Plafond- en vloerwerwarming 
voor behagelijk wonen

Made in Germany

Wandverwarming

Plafondverwarming

Vloerverwarming



Made in Germany!

COMFORT EN 
GEZONDHEID 
INBEGREPEN!
De Infrarood verwarmingsmatten van OSNATherm 
zetten de ingevoerde energie integraal om in warmte. 
Bij klassieke vloerverwarming moet het warm water in 
de leidingen een lange weg afleggen  van de brander 
naar de te verwarmen ruimte. Hierdoor wordt tot 50% 
energie verloren. Wij brengen de warmte rechtstreeks 
daar waar ze nodig is.

Onze warmtematten kunnen via onze HeatApp via 
bluetooth en WiFi traploos worden geregeld.
Het gebruik van mazout- en gasbranders in 
nieuwbouw wordt vanwege de zéér hoge CO2 uitstoot 
hoe langer meer ontraden en in sommige landen zelfs 
reeds verboden (bv Denemarken).

Denk in de toekomst en maak nu reeds de juiste keuze 
door voor onze verwarmingsystemen te kiezen: 
Infrarood verwarming van OSNAtherm met de zéér 
energie efficiënte NANO-Technologie.

24V



VOORDELEN

 OSNATherm Infrarood verwarming 
met Nano-technologie:

- 10 jaar fabriekswaarborg
- éénvoudige installatie
- gezonde en aangename warmte
- zéér hoge efficiëntiegraad
- geen warmteverlies in leidingen
- anti-schimmelvorming
- directe starlingswarmte =
onzichtbare verwarming
- slechts 0,5 - 1,00 mm dik

- renovatieprojecten
- verbouwingen
- hoofd- of bijverwarming
- een "must" in BEN woningen
- perfecte combinatie met zonnepanelen

Verwarmde wanden, vloeren en plafonds zijn de 
toekomst in moderne verwarmingstechnologie!
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Het OSNATherm IR-24V 
vloerverwarming systeem 
is ideaal voor gebruik bij 
renovatie omdat de matten 
slechts een dikte hebben van 
slechts 0,5mm. De vloeren 
bereiken een oppervlakte-
temperatuur van +/- 30°C. 
Dankzij de evenwaardige 

inwarmteverdeling  de 
kamer is vloerverwarming in 
het huis een uitzonderlijk 
populair verwarmingssysteem 
geworden. Het resultaat van 
onze oplossing is qua resultaat 
uiterst vergelijkbaar met de 
klassieke technologie, enkel is 
ons systeem véél éénvoudiger 
en dus véél goedkoper in te 
bouwen.

De OSNATherm oplossing is van-
wege de geringe dikte ideaal om 
bij renovatie of verbouwing 
ingebouwd te worden.  Dat kan 
niet gezegd worden van een 
vloerverwarming van het 
klassieke type met watertubes. 
Alle vloerbedekkingen die door 
de fabrikant als geschikt voor 
vloerverwarming gemerkt 
worden kunnen gebruikt 
worden. Parket, vinyl, linoleum, 
kliklaminaat, al dan niet gelijmd 
of zwevend, maar ook stenen 
tegels zijn geschikt. 

VLOERVERWARMING
Eénvoudig 
installatie onder 
ieder type van 
vloerbedekking
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Onze IR warmtefolie kan als wand-, 
plafond- of vloerverwarming 
gebruikt worden en biedt een zéér 
gelijkwaardige warmteverdeling.

WANDVERWARMING

Boven: warmtecamera-opname 24v 
warmtefolie
Links: Kan verlijmd worden zoals 
behangpapier en is overschilderbaar

Met de OSNATherm IR-serie als 
24V wandverwarming krijg je 
een volwaardige verwarming 
voor jou woning. Deze 
wandverwarming is economisch, 
uiterst veilig, zéér  gebruiks- 
vriendelijk, flexibel en zorgt voor 
een zéér comfortabel gevoel. 
Daarnaast zijn de matten erg 
discreet te verwerken onder 
de bezetting, kan het 
aangebracht worden alsof het 
behangpapier betreft en 
vervolgens overschilderd worden. 
Hierdoor wordt de Infrarood 
verwarmingsmat terecht aanzien 

in als de nieuwe standaard 
modern wonen.

De warmtematten 
verdwijnen 
onzichtbaar 
in de muur!

Met de OSNATherm IR-Serie 24V  
bieden wij u een totaal 
vernieuwde wijze van verwarming 
aan. De matten verdwijnen daarbij 
volledig in de muur of onder de 
vloer. Geen radiatoren meer die 
veel plaats innemen. Met dit 
systeem geniet u van een 
aangename en gezonde 
stralingswarmte. Door de hoge 
energie efficiëntie van de nano-
laag wordt energie 
onmiddellijk omgezet in warmte 
zonder verlies in leidingen.  Dit 
vertaald zich in efficiëntie op zijn 
best!

De warmtematten werken op 24v 
laagspanning. Dit zorgt voor een 
risicovrije installatie en werking en 
laat zelfs toe om gaten in de 
matten te maken zonder enig 
nadelig effect.
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PLAFONDVERWARMING
IR matten die geplaatst worden 
in het plafond leveren  nagenoeg 
dezelfde aangename warmte-
straling dan wanneer in ze in de 
vloer verwerkt worden.  Vanuit 
het plafond wordt de IR 
warmtestraling ook naar 
wanden, vloeren en objecten in 
de kamer uitgestraald maar 
verliezen doordat ze naar 
onderen stralen iets van hun 
efficiëntie. Gewoonlijk wordt 
deze werkwijze pas toegepast 
wanneer er in de wanden of in 
de vloeren geen of onvoldoende 
meters warmtemat kunnen 
ingewerkt worden.  

Veiligheid en eenvoud
De installatie van de matten kan 
door vakkundige ambachtslieden, 
zoals schilders, decorateurs, 
stukadoren, enzovoort gemakkelijk 
binnen enkele uren zonder stof en 
vuil worden uitgevoerd. Elektrische 
expertise is niet nodig omdat de 
kabels onmiddellijk op een 
beveiligde sturing worden 
aangelsoten die op hun beurt 
rechtsreeks met nvia een 
afzekering op het net worden 
aangesloten. We hebben hoe dan 
ook een duidelijke montage- en 
installatiehandleiding beschikbaar 
voor elke applicatie.
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BETROUWBAAR EN TOEKOMSTGERICHT

Passiefwoning 15 W/m²
Lage energie woning 30 W/m²
Redelijk geïsoleerde ruimte 40 W/m²

60 - 80 W/m²

Niet geïsoleerde ruimte 80 - 120 W/m²

Dankzij de 24V laagspanning is 
de installatie éénvoudig en veilig 
uit te voeren, ongeacht of het nu 
wand-, vloer-, of plafond betreft.

Uiteraard zullen kamers met een 
slechtere isolatiegraad een 
hogere warmtevraag hebben. 
Hieronder geven we u een richt 
tabel mee in dat verband. Onze 
adviseurs zullen graag uw 
specifieke projecten en 
behoeften bekijken. 

In geval van zéér slechte isolatie 
van de mure raden we tevens 
aan om nano-verwarmbare gips 
"Aero" te gebruiken. Met slechts 
1 tot 2mm laagdikte bekom je de 
ideale warmteopslag en 
reflectie. 

Elektromagnetische Verträglichkeit 
nach DIN und RiL geprüft

Made in Germany

Slecht geïsoleerde ruimte 

De hoge energie-efficiëntie van 
onze 24V verwarmingsmatten 
maakt dat onze systemen 
buitengewoon milieuvriendelijk zijn. 
De  de warmtematten in
ingevoerde stroom wordt 
meteen en integraal omgezet in 
warmte zonder enig verlies in 
buisleidingen en zonder CO² 
uit te stoten. Hierdoor wordt 
energie en geld bespaart. Wanneer 
de installatie dan ook nog eens 
gevoed wordt met groene stroom 
geproduceerd door uw eigen 
zonnepanelen, dan heeft u een 
verwarming die vandaag reeds 
voldoet aan de verplichtingen van 
morgen!

WARMTEBEHOEFTE
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COMDIS EUROPE BVBA
Delften 23 - Units 26/27
2390 Westmalle - België
www.comdiseurope.be
info@comdiseurope.be
Tel. +32 3 366 65 56
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