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WAT GAAN WE DOEN VANDAAG?

4 juli 2022 / 13:00-13:45u

▪ In het Uptempo-lunchwebinar van maandag 4 juli 13:00 - 13:45 uur komen twee technieken aan 

bod die woningen verwarmen met stralingswarmte. Ron van Wijk van AHT vertelt meer over 

stralingsmattten: stroom loopt door een amorfe metaallegering in matten onder de 

vloerafwerking. Deze geven een gelijkmatige temperatuur af, werken zeer efficiënt en zijn zeer 

goed regelbaar. Brigit Croonen van Saint Gobain presenteert een stralingswarmte-oplossing in 

de wand: ActiveWall.Weten wat er allemaal bij komt kijken? Of heb je ideeën en oplossingen op 

dit thema? Tips & tricks?

▪ Paneldiscussie 

REC





Ron van Wijk

AHT



Waarom stralingswarmte? De zon als inspiratiebron!

• Primair: Directe infraroodstraling waardoor 
menselijk lichaam opwarmt

• Secundair: Door verhoogde temperatuur van het 
aardoppervlak (indirect gevolg van de straling
door de zon) verliest ons lichaam minder warmte
aan deze oppervlakten

• Tertiair: Aardoppervlak verwarmt de atmosfeer
omdat de lucht in aanraking komt met
verwarmd aardoppervlak

SAVE



SAVE

STRALINGSWARMTE

• Werkt lokaal

• Werkt direct

• Toe te passen als hoofdverwarming

• Bewezen technologie (marktrijp)

• Verwarmen met lucht is eigenlijk geen verwarming 
maar een vorm van isoleren

- Lage temperatuur infrarood vloerverwarmingsmatten

- Gebaseerd op unieke technologie (amorf metaal)

- Dunne flexibele metalen strips genereren infrarood

- Te plaatsen op een dunne isolatielaag met IR-
reflecterend oppervlak

De verwarmingstechnologie is door TKI 
URBAN ENERGY erkend als innovatie voor 
huurwoningrenovaties



SAVE

BEDIENINGSGEMAK

• Aan te sturen via wandthermostaat of app

• Meerder vertrekken vanuit 1 app te bedienen

• Zelfs meerdere temperatuurzones in een vertrek

• Programmeerbaar

• Werkt direct

• Hoger warmte-comfort dan bij luchtverwarming

• Gezonder



SAVE

VOORDELEN

• Lage opbouwhoogte (6 mm)

• Geen aanvullende vloerisolatie nodig

• Eenvoudig (dus snel) te installeren

• Toe te passen onder elk type vloerafwerking

• Modulair system

• Hoogwaardig herbruikbaar (circulair)

• Neemt geen ruimte in (‘onzichtbaar’)

• Minder isolatiemateriaal nodig (lagere CO2 footprint)



KOSTEN

- Lage aanschafkosten

- Lage installatiekosten

- Geen onderhoud

- Geen vervangingskosten

- Besparing op energieverbruik (15 – 40 %)

- Minder kosten voor isoleren

- Ideaal i.c.m. duurzame opwekking (o.a. zonnepanelen,

gevelelementen, etc.)

SAVE



Brigit Croonen

Saint-Gobain Solutions



Saint-Gobain Solutions is een nieuwe activiteit van Saint-

Gobain, opgericht in januari 2019. 

Met Saint-Gobain Solutions richten wij ons specifiek op het 

bieden van innovatieve systeemoplossingen en 

projectmatig advies. Aan de basis staat dat onze oplossingen 

bijdragen aan een comfortabele en duurzame 

leefomgeving. 

Wij richten ons op de gehele Benelux.
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ActiveWarmth

paneel

Transformator

Habito®

gipskartonplaat

ISOVER 

isolatie

Cablestud met 

afneembare plint

Thermostaat met 

bewegingssensor 

per ruime

Relaisbox voor de 

aansturing

Instellen via de 

web-app



Voordelen ActiveWall verwarmingssysteem:

• Onzichtbaar verwerkt in de wanden. 

• Slimme thermostaat: met een sensor in de ruimte, weet het 

systeem wanneer de ruimte opgewarmd moet worden en 

wanneer niet. 

• Egale verspreiding van de warmte. 

• Zeer comfortabel, doordat het systeem werkt op basis van lage 

temperatuur stralingsverwarming. 

• Snelle opwarming dankzij de thermostaat met sensor en manier 

van verwarmen.

• Wand is doorboorbaar zonder functieverlies
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De voordelen van onze GA aanpak: 

• Comfortabel binnenklimaat dankzij de geheel geïsoleerde woning (gevel, dak en vloer). 

o Thermisch comfort: geen koude wanden en ramen meer, geen tocht.

o Geluidsisolatie: de isolerende (voorzet)wanden houden geluid van buiten tegen. Ook voorkom je met isolerende 

wanden geluidoverlast van buren én reduceren de nieuwe binnenwanden het geluid ín de woning.

o Gezond binnenklimaat dankzij nieuw ventilatiesysteem voorzien van een filter, en materialen met minimale VOS 

(Vluchtige organische stoffen) uitstoot.

• Brandveilig wonen: op basis van onbrandbare materialen zoals gips en glaswolisolatie. 

• Energiezuinige, gasloze woning: van Label A tot aan CO2 neutraal en Nul-op-de-meter. 

• Woning past bij de huidige woonwensen door een nieuwe, moderne plattegrond.

14 SAINT-GOBAIN SOLUTIONS - ACTIVEWARMTH



Verantwoorde energievraag door:

• Totaal renovatieaanpak verlaagd warmtevraag

o Energetisch; gevel, dak en vloer isoleren. Kozijnen en glas, luchtdichtheid

• Installatie technisch; WTW ventilatie en luchtwarmtepomp voor warmwater

• ActiveWarmth systeem eigenschappen

o Snel reagerend

o Bewegingscensor

o Stralingswarmte 

o Lage onderhoudskosten. 

Door bij de EPC methode de parameters af te stemmen op de optimale waarden voor de ActiveWarmth wand is een berekende energiereductie tot 43% mogelijk 

tov CV-ketel. Behalve vraagbeperking worden ook opwekkings-, distributie- en afgifteverliezen beperkt. Deze 43% is opgebouwd uit de volgende factoren:

• Intelligente aansturing waardoor alleen dan energie gebruikt wordt wanneer er daadwerkelijk vraag is (aanwezigheidsprofiel).

• Een lagere luchttemperatuur ten gevolge van de stralingstemperatuur (Comfortmodel Fanger).

• Geen opwekkings-, distributie- en afgifteverliezen.

BRON: SGS Intron bv, Studie effect op energie gebruik van (ActiveWarmth) verwarmingssysteem met intelligente aansturing. 
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MEER WETEN OVER DE ERVARINGEN VAN HET TEAM VAN UPTEMPO!?

MAAK EEN DIGITALE AFSPRAAK

DIGTAAL KENNIS EN LEREN VIA UPTEMPO!
▪ Kijk op http://uptempo.lunchwebinars.nl/

▪ 1e maandag van de maand

▪ Vol=Vol

▪ Tip! www.uptempo.nu 101 innovatiesNEXT

COMING UP

5 september 2022

Stralingswarmte






