
 

 

 
 
 

Ecosun Stralingspanelen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
De stralingspanelen zijn onder te verdelen in twee groepen: 

- De lage capaciteit panelen. 

- De hoge capaciteit panelen. 

De panelen geven stralingswarmte af en verwarmen daardoor niet de lucht zoals de warmwater radiatoren of de 
gasheaters. De Ecosun panelen verwarmen de objecten en deze manier van verwarmen is te vergelijken met de 
warmte die men ontvangt van de zon. 

Door de stralingswarmte wordt de lucht dus niet opgewarmd en heeft men ook geen luchtverplaatsing en 
daardoor ook geen stofverplaatsing.  

Dit levert voor bijv. laboratoria’s, winkels (antiekwinkels, boekenwinkels enz.)  en showrooms  grote voordelen op. 
Ook voor mensen met een stofallergie bieden de Ecosun stralingspanelen een perfecte en welkome oplossing als 
warmtebron. 

Naast al deze voordelen is het systeem ook nog energiezuinig in vergelijking met de traditionele systemen. Men 
bespaart 20% energie. 

De lage capaciteit panelen zijn gemaakt in maten die passend zijn voor de standaard hangende systeemplafonds 
en maken zich daardoor geschikt voor de Utiliteit en woningbouw, uiteraard kunnen de panelen met speciale 
beugels ook aan een gewoon plafond worden gehangen. 

De hoge capaciteit panelen worden toegepast in de industrie, landbouw en intensieve veeteelt. Voor de mensen 
op de werkvloer geven de stralingspanelen de meest aangename en comfortabele warmte door. 



 

 

 

 

 

 

Specificatie van de lage capaciteit panelen.

Artikelnr. Type Afmetingen Vermogen Installatie hoogte 

         

16001 E300 592x592x30 300W IP45 2 -3 m 

16002 E600 1192x592x30 600W IP45 2,7–3,8 m 

16003 E700 1192x592x30 700W IP45 2,7-3,8 m 

16004 E700EX 1192x592x30 700W IP65 2,7-3,8 m 

16015 E100K+ 500x320x30 100W IP45 Wand montage 

16020 E200K+ 750x320x30 200W IP45 Wand montage 

16025 E270K+ 1000x320x30 270W IP45 Wand montage 

16030 E330K+ 1250x320x30 330W IP45 Wand montage 

16035 E400K+ 1500x320x30 400W IP45 Wand montage 

16065 E300SK IP 20 592x592x30 300W IP20 2-3 m 

16070 E600SK IP20 1192x592x30 600W IP20 2,7 – 3,8 m 

 
Specificatie van de hoge capaciteit panelen. 
(Installatie hoogte, Totale ruimte: 5-8 m, Zone 3,5- 4,5 m) 

Artikelnr. Type Afmetingen Vermogen Gewicht 

16005  ES09  1500x155x60   900W   8,5kg 

16006  ES12  1500x155x60 1200W   8,5kg 

16007  ES18  1500x256x60 1800W 13,5 kg 

16008  ES24  1500x256x60  2400W 13,5 kg 

16009  ES30  1500x256x60  3000W 18 kg 

16010  ES36  1500x256x60  3600W 18 kg 


