Infrarød stråling er elektromagnetiske bølger,
der opvarmer de emner og materialer, der befinder sig
i rummet, herunder den menneskelige krop.
Strålerne er IKKE skadelige for mennesker og dyr - modsat ultraviolet stråling.
Generelt vil man kunne sænke temperaturen 1-3 grader, da man har en mere jævn
fordeling af varmen, og fordi det føles varmere, når kroppen opvarmes direkte.
Denne reduktion af temperaturen svarer til 5-15% af energiforbruget.

Herunder er en oversigt over det elektromagnetiske spektrum, der viser, at de
infrarøde stråler ikke ligger i nærheden
af de skadelige ultraviolette stråler.

En meget vigtig ting ved infrarød varme
er, at den helbredsmæssigt påvirker
kroppen positivt. Blodgennemstrømningen i kroppen øges og ømme muskler
og led lindres.
Panelerne giver et behageligt indeklima
og stor komfort, da luften i lokalet ikke
bliver sat i bevægelse, som ved konventionel varme. Man undgår således, at
støv og andre partikler bliver hvirvlet
med rundt. Luftfugtigheden påvirkes
ikke ret meget, så derfor er panelerne
særdeles anvendelige til mennesker
med allergi, på hospitaler, hos læger,
tandlæger og i omsorgsmiljøer.

Lidt om ulemper ved konvektionsvarme
•
•
•
•
•
•
•

Høje indkøbs og installations omkostninger
Løbende vedligeholdelses omkostninger
Lav holdbarhed og høje omkostninger til udskiftning
Ekstra udgifter til el og andre driftsomkostninger, såsom skorstensfejer mv.
Ugunstig temperaturfordeling i rummet (koldt på gulvet, varme under loftet)
Højt energitab på grund af luftens bevægelse
Usundt indeklima på grund af høj støvdannelse og tør luft

Fordele ved infrarød varme
• Lave investerings omkostninger, typisk 50-60% lavere end konventionelle
varmesystemer.
• Ingen vedligeholdelses omkostninger, ingen årlig service eller eftersyn.
• Ingen støj fra panelerne
• Mulighed for at tilpasse installationen til personlige ønsker
• Hurtig opvarmning, kun 6-8 minutter til fuld varme på panelerne
• Lave drift omkostninger
• Ingen skorstensfejer
• Forventet levetid mere end 25 år

Anvendelsen af infrarød varme har ubegrænsede muligheder
•
•
•
•
•
•

Fra dyrehold som smågrise og kyllinger til “solarier” til heste
Fra et lille toilet til en lejlighed på 180m2 eller mere
Fra beboelseshuse til kirker og offentlige bygninger
Som flytbare paneler på et kontor
Som indbygget loftsvarme i kontorgange og lokaler
Som opvarmning af venteværelser - klinikker - midlertidige pavilloner sommerhuse - kolonihavehuse - garager - værksteder - skurvogne

Vores kundekartotek omfatter alle former for kunder
- lige fra kirker til en Michelin restaurant i København.

INFRARØD VARME
Kender du fornemmelsen af
den varme sol på kroppen ?
Den behagelige følelse af,
at kroppen varmes op indefra?
Den samme fornemmelse kan du opnå
indendørs med infrarød varme
- og så er det samtidig en god måde,
at spare energi og penge på.
Infrarød varme er ikke nogen nyhed - den kom med solen!
Den infrarøde varme har igennem de sidste årtier gennemgået en markant
udvikling og fremstår i dag som den måske smarteste og mest økonomiske
opvarmningsform - specielt nu, da næsten 50% af vores energi kommer fra
vindmøller.
Hvor fleksibel denne varme er, ses tydeligt ved at BMW og flere andre store
bilproducenter har opdaget muligheden for at anvende den til opvarmning
af el-bilers kabine.
Panelerne leveres i mange udgaver fra 300 til 800W
- lige fra helt hvide paneler til paneler med farvet glas eller som spejl.
Rent økonomisk vil det være muligt
at opnå en besparelse på mellem
40 og 50% sammenlignet med de
fleste andre opvarmningsformer.

Moderne Energi
- et firma med mange års erfaring
Vores mål er at tilbyde kunderne en ny form for
opvarmning samt professionel rådgivning.
Vi har både den håndværksmæssige og tekniske baggrund
for at kunne garantere de ønskede resultater.
Moderne Energi ApS
Terslev Bygade 33
DK 4690 Haslev
Telefon 3153 3171/2367 6103
CVR 3608 7471
www.moderneenergi.dk

Forhandler:

Heri er medregnet omkostninger
til installation og levetiden af
andre former for
opvarmning.

