
advertorial - Tien jaar ge-
leden startte Aart Dijs He-
atnet. Het Doetinchemse 
bedrijf specialiseerde zich 
in de levering en installa-
tie van diverse vormen van 
vloerverwarming en rege-
lingen daarvoor. Maar He-
atnet doet meer. Zo introdu-
ceerde het bedrijf infrarood 
stralingspanelen als nieuwe 
warmtebron en ontwikkelde 
Heatnet de etageregeling. 
,,Gebruikers van zonnepa-
nelen wekken vaak zoveel 
stroom op, dat een deel 
daarvan weer terugvloeit 
naar de Nuon’’, weet Dijs. 
,,Dat is jammer, want die 
stroom kun je ook zinvol ge-
bruiken door de elektriciteit 
rechtstreeks om te zetten 
naar elektrische verwar-
ming. Door onze infrarood 
verwarmingspanelen aan te 
sluiten op de omvormer kun 
de stroom direct gebruiken 
om je huis te verwarmen.’’
Het paneel wordt onder 
het plafond geplaatst in de 
ruimte die moet worden 
verwarmd. ,,Je kunt je huis, 
kantoor of bedrijf dus heel 
plaatselijk verwarmen’’, zegt 
Dijs. ,,Denk bijvoorbeeld aan 
een balie, die vaak koud is 
omdat de deur regelmatig 
opengaat, een badkamer of 
kille hoek in een restaurant. 
De 2HEAT stralingspane-
len zorgen bovendien voor 
minder luchtstromingen in 

de te verwarmen ruimte. 
Hierdoor ontstaat minder 
werveling van stofdeeltjes, 
wat een positief effect heeft 
bij ziekten als astma.’’
Daarnaast ontwikkelde 
Heatnet de etageregeling, 
waarmee je zelf kunt regelen 
welke ruimte je wilt verwar-
men. Door op de standaard 
draadloze thermostaat 
meerdere ontvangers aan te 
sluiten kan elke ruimte in 
het huis aangenaam worden 
verwarmd. 
,,Veel mensen hebben vloer-
verwarming in combinatie 
met radiatoren en een hout- 
of gaskachel’’, legt Dijs uit. 
,,Vaak is het dan beneden 
lekker warm, maar boven 
koud. De thermostaat con-
stateert namelijk dat het op 

de plek waar hij hangt vol-
doende warm is. Door ook 
op andere plekken ontvan-
gers en kleppen in de lei-
dingen aan te sluiten, kun 
je ook daar de temperatuur 
regelen. Dat heeft bovendien 
als voordeel dat het energie 
bespaart. Waarom de hele 
woning verwarmen als je 
overdag alleen gebruikt 
maakt van je praktijk aan 
huis?’’ 
Meer informatie over deze 
producten van Heatnet is te 
vinden op www.etagerege-
ling.nl en www.irpanelen.
nl. Op de website staat ook 
een link naar de webshop. 
Heatnet is telefonisch be-
reikbaar via 0314-378299.

www.heatnet.nl

Ruimtes aangenaam 
warm met Heatnet

Aart Dijs van Heatnet: ,,Elke ruimte aangenaam verwarmen.” 
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