Kopen of laten lopen
Geldzaken

Infraroodpanelen
Ze worden aangeprezen als energiezuinige verwarming. Ook zijn ze een alternatief voor wie
van het gas af wil. Infraroodpanelen bestaan al langer, maar winnen de laatste jaren enorm aan
populariteit. Een duurzame keuze? Het ligt eraan hoe je ze gebruikt.

I

nfraroodpanelen – ook wel
warmtepanelen genoemd – zijn
platte platen die als verwarming
dienen. Je kunt ze als een radiator aan de muur hangen, maar ook
tegen het plafond monteren. Ze zijn
er in allerlei uitvoeringen: wit met een
fijne granolstructuur, hoogglans, melkglas met verlichting erin. Ze kunnen
onzichtbaar gemonteerd zijn in een
systeemplafond, of vermomd zijn als
schilderij of spiegel.
Stralingswarmte
In infraroodpanelen zit koolstofvezel,
ofwel carbon. Via deze halfgeleider
wordt elektrische stroom omgezet
in infraroodstraling. De straling van
infraroodpanelen is C-straling, een
langegolfstraling die nauwelijks doordringt tot in de huid en niet schadelijk
is. Wel kunnen de panelen zelf heet
worden, een wandpaneel rond de
100 graden, een plafondpaneel rond
de 120 graden, sommige panelen
worden nog wat heter. Je kunt kiezen
voor thermische beveiliging. In zo’n
geval wordt het paneel niet heter dan
bijvoorbeeld 90 graden.
Het grote verschil met een radiator is
dat een infraroodpaneel niet de lucht
verwarmt, maar objecten: jouzelf,
de tafel, de muur. Het paneel geeft
stralingswarmte, te vergelijken met die
van de zon. Net als bij de zon voel je
de warmte alleen als je ook echt in de
straling zit. De stralingswarmte reikt
tot ongeveer 3 meter. Toch zal uiteindelijk de lucht in de kamer ook warm
worden. Dat komt doordat de opge-

warmde objecten hun warmte afgeven
aan de lucht.
Warmtepanelen maken geen geluid en
veroorzaken geen luchtcirculatie. Dat
laatste kan prettig zijn als je gevoelig
bent voor dwarrelend stof.

Infraroodpanelen kunnen zowel aan de wand als aan
het plafond bevestigd worden. De plaat wordt heet,
dus plaatsing zo pal boven de zithoek als op de foto is
wellicht een minder goed idee.
De stralingswarmte reikt tot ongeveer 3 meter.

Hangen of zetten
Het installeren van een infraroodpaneel
is vrij eenvoudig. Je monteert het met
bijgeleverde ophangbeugels. Zit er een
snoer met stekker aan het paneel, dan
wordt het warm zodra je de stekker in
het stopcontact doet. Nog eenvoudiger
is een paneel op pootjes, dat je zo kunt
neerzetten. Als je weet hoe je een lamp
ophangt, kun je het paneel ook aansluiten op een bestaand lichtpunt.
Wat kost het?
De goedkoopste infraroodpanelen kosten rond de €120, maar voor een infra-
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, win je er tijd
Is dit product geldbesparend, milieuvriendelijk
je het beter
mee? Is het de moeite waard om te kopen of kun
laten lopen? Ilse Ariëns zoekt het uit.

roodspiegel of een paneel met een zelfgekozen afbeelding betaal je misschien
wel vijf keer zoveel. Ook afmeting en
vermogen (wattage) bepalen de prijs.
Het verschil tussen een klein paneel
van 100 watt en een groot paneel van
1000 watt is al snel honderden euro’s.
Hoe groot en hoe krachtig het paneel
moet zijn, hangt af van de ruimte die
je wilt verwarmen. Wat is de inhoud
van de kamer, hoe goed is de isolatie?
Een handige calculator is te vinden op
https://tinyurl.com/infrapaneel.
Bij het paneel kun je accessoires
kopen. Zo zijn er eenvoudige thermostaten van ongeveer € 50 en geavanceerde, programmeerbare van ongeveer
€150. Ook een schakelaar kan handig
zijn, zodat de stekker niet steeds in en
uit het stopcontact hoeft. En er zijn
panelen met ingebouwde schakelaar te
koop.

Kopen of laten lopen?
Het is lastig om algemene adviezen te geven
over de aanschaf van infraroodpanelen, omdat
elk huis anders is en iedereen de ruimtes in huis
op een andere manier gebruikt. Het blijft zaak
om goed na te denken en wat rekenwerk te
doen. Hoe ga ik het gebruiken? Wat verbruikt
het paneel? Bespaar ik er iets mee?
•
•
•
•
•
•
•

makkelijk te installeren op elke plek
prettige stralingswarmte
gasloos alternatief
kan energie besparen
verbruikt (veel) stroom
niet geschikt om een heel huis of grote ruimte te verwarmen
alleen warm als je in de straling zit

De verbruikskosten hangen af van
het vermogen. Om een kamer van 3
bij 4 meter te verwarmen, heb je een
infraroodpaneel van zo’n 1000 watt
nodig. Dat kost je met het huidige
stroomtarief rond de 22 cent per uur.
In een badkamer van 2 bij 2 kun je toe
met een paneel van 500 watt. Zet je
het een kwartier per dag aan, dan kost
dat minder dan 3 cent. Kies voor kort
gebruik wel een paneel met weinig
opwarmtijd.
Duurzaam? Dat ligt eraan
Aanbieders van infraroodpanelen
noemen vaak energiebesparing als
pluspunt. Uit het oogpunt van besparing en duurzaamheid kunnen deze
panelen inderdaad een goede keuze
zijn, maar ze zijn dat niet per se.
Elektrisch verwarmen op zich is niet
energiezuiniger dan met gas. Volgens
de Vereniging Eigen Huis kost het gemiddeld zelfs meer energie: ‘Voor het
verwarmen van een hele woning is het
doorgaans voordeliger om te kiezen
voor een cv-ketel of warmtepomp.’ Alleen voor zeer goed geïsoleerde huizen
kan infrarood als hoofdverwarming
een duurzaam alternatief zijn.
Toch kun je met infraroodpanelen ook
in een doorsnee geïsoleerd huis energie
besparen. Bijvoorbeeld wanneer je
een klein deel van een kamer tijdelijk
verwarmt, in plaats van de complete
ruimte of een hele woning, zegt de
Vereniging Eigen Huis. Stel, je hangt
een infraroodpaneel boven de zithoek
en je zet het alleen aan als je ’s avonds
twee uurtjes tv kijkt, dan zou je de
thermostaat in de huiskamer lager
kunnen zetten en daarmee besparen.
Ook in een badkamer kan een paneel
dat kort aan staat voordeliger zijn dan

een radiator die de hele dag brandt.
Infraroodpanelen werken op stroom.
Als je die kunt opwekken uit bijvoorbeeld waterkracht, wind en zon, kun je
duurzaam verwarmen. Maar zover zijn
we op dit moment nog niet, zegt kenniscentrum Milieu Centraal. ‘Zolang
de stroom in Nederland niet CO₂-vrij
is, is verwarmen op stroom niet per se
milieuvriendelijker dan op gas.’ Het
scheelt als je zonnepanelen hebt, maar
infraroodpanelen gebruik je juist in de
maanden dat je zonnepanelen minder
opbrengen. Milieu Centraal schat dat
mensen met zonnepanelen op een
gemiddeld dak, met beperkte ruimte
voor zonnepanelen, uiteindelijk twee
derde van de stroom voor infraroodpanelen uit reguliere netstroom moeten
halen.
Eigen ervaringen
Sinds een jaar hebben we zelf een
infraroodpaneel van 700 watt in ons
thuiskantoor op zolder. De radiator
daar hebben we weggehaald. Voorheen
moesten we beneden de boel opstoken
om ook op zolder die tien vierkante
meter warm te krijgen (we wonen in
een rijtjeshuis uit de jaren ’70). Nu
verwarmen we heel gericht alleen de
werkplek en zetten we beneden de
thermostaat een aantal graden lager.
In onze situatie kan het, wij zijn met
zijn tweeën. Maar met meer mensen
in huis wil je wellicht meer kamers
verwarmen en dan kun je beter de
centrale verwarming aanzetten. De
warmte van het paneel vinden we erg
prettig. Wat ons meevalt, is dat de hele
ruimte warm wordt – maar de kamer
is niet groot en we hebben hem extra
geïsoleerd voordat we het infraroodpaneel monteerden.
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