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Waar let u op bij het kopen van een infrarood terrasverwarming?
De meeste soorten terrasverwarmers in de markt werken op basis van aardgas, propaangas
of langegolf infrarood. Hierbij wordt de warmte overgedragen via het verwarmen van de lucht
in de ruimte direct om u heen. Met de Wij Overkappen kortegolf terrasverwarmers wordt de
warmte overgedragen via licht. De werking van kortegolf verwarmers is hetzelfde als bij de
zon. Een goede kortegolf terrasverwarmer is dan ook voorzien van de allernieuwste techniek
de zogenaamde Philips HeLeN lamp.
Hoe werkt deze infrarood terrasverwarmer?
In de praktijk is het onmogelijk om buiten de omgevingstemperatuur dusdanig te verhogen
dat het een aangenaam gevoel geeft. Daarom is kortegolf infrarood de oplossing. Bij dit type
wordt de warmte overgedragen via licht en wordt niet eerst de lucht in de ruimte om u heen
verwarmd.
De snelheid van werking is dan ook niet te vergelijken met alle andere types Terrasverwarmer!
De warmte van de Wij Overkappen HeLeN kortegolf terrasverwarmer is voelbaar binnen 1
seconde! Direct dus! Daardoor zorgt deze warmte voor een directe verhoging van uw
gevoelstemperatuur!

Wat is er nodig voor het zelf plaatsen van uw kortegolf infraood terrasverwarming?
√ Een wandcontactdoos met een aansluitwaarde van 6,6 ampère voor 1500 Watt.
√ Een montagehoogte van minimaal 1,8 meter.
√ Een vrije ruimte van minimaal 15 centimeter boven de terrasverwarmer.
√ Zorg er voor dat de terrasverwarmer buiten het bereik van kinderen geplaatst wordt.
Wat kost uw Wij Overkappen 1500 Watt HeLeN kortegolf terrasverwarmer aan
energie?
In onderstaand rekenvoorbeeld gaan we even uit van een terras van 6 vierkante meter.
Dit kan verwarmd worden met 1 kortegolf terrasverwarmer van 1500 Watt.
Om deze oppervlakte te verwarmen met gas, bijvoorbeeld aardgas, moet men 2,5 keer meer
vermogen hebben omdat veel van de warmte opstijgt en verloren gaat.
Propaangas is zelfs de allerduurste vorm onder de terrasverwarmers.

De voordelen van de Wij Overkappen HeLeN kortegolf terrasverwarmer.
√ Deze geeft direct warmte.
√ Door gebruik van een speciale reflector is de warmte doelgericht.
√ De opbrengst ligt zelfs op ongeveer 90% en heeft een grote reikwijdte.
√ Door zijn compacte uitvoering is hij bijna overal plaatsbaar.
√ Zeer betrouwbaar doordat de lamp een levensduur heeft van circa 5000 uur.
Wat betekent een opbrengst van 90%?
De opbrengst oftewel het rendement is de verhouding tussen de afgegeven warmtestraling
en verlies van opwarming. De opwarming wordt gezien als verlies, omdat warme lucht
opstijgt en dus niet de plaats bereikt die verwarmd moet worden. De warmtestraling
daarentegen geeft juist het aangename en warmtegevoel!
Hoeveel verwarmers heeft u nodig voor uw terras, garage of werkplaats?
Afhankelijk van de opzet van de ruimte heeft u 1 kortegolf terrasverwarmer nodig, van 1500
Watt, per 6 vierkante meter. Uiteraard speelt de lengte en breedte hierbij een rol.
Voor vragen over de installatie kunt u ons altijd contact met ons opnemen!
Wij Overkappen / Van ’t Hoffstraat 39-41 / 2991 XP Barendrecht
Telefoon: 010-418 4373, E-mail: info@wijoverkappen.nl
Website: www.wijoverkappen.nl

De kosten uit ons voorbeeld voor het gebruik van de Wij Overkappen kortegolf infraroodverwarmer op basis van de HeLeN technologie bedraagt slechts € 0,30 per uur en daarmee is
deze terrasverwarmer de goedkoopste manier om uw terras, garage of werkplaats te
verwarmen!
Specificaties:
• Verbruik
• Afmetingen
• Lamp
• Gewicht
• Aansluiting
• Bevestiging
• Garantie

1500 Watt
49x154x13cm (BxHxD)
HeLeN Gold, 5000 branduren
2,5 kg
1,5 meter snoer & stekker
Muurbeugel (inclusief)
1 jaar garantie, na factuurdatum, op armatuur en lamp
(Eventuele breuk van de lamp is uitgesloten)
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Bestelformulier

WIJ OVERKAPPEN
Kortegolf

Ja, ik heb interesse in de speciale beursaanbieding van
en bestel de kortegolf Terrasverwarmer door dit formulier volledig ingevuld op te
sturen aan:

Wij Overkappen

Terrasverwarmers

Postbus 9600
3007 AP Barendrecht
Ja, ik bestel voor de speciale prijs van € 295,00 in plaats van € 349,00 incl. BTW
en verzendkosten.
 ………… stuk(s) á € 295,00 voor een totaalbedrag van € …..…………………
Naam/Voorletters: ……………………………………………………………………....
Adres: …………………………………………………………………………………....
Postcode/Woonplaats: ………………………………………………………………....
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………....
E-mailadres: ………………………………………………………………………….…
Hieronder kunt u uw betalingskeuze aankruisen:
 Via vooruitbetaling op ING bank NL48INGB 0006787313 t.n.v. Wij Overkappen
te Barendrecht, onder vermelding van “terrasverwarmer”.
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u uw bestelling en uw factuur binnen
circa 5 werkdagen thuis.
 Via remboursbetaling. U ontvangt uw bestelling samen met uw factuur binnen
circa 5 werkdagen thuis. De betaling vindt plaats aan de postbode.
De extra rembourskosten komen helaas wel voor uw eigen rekening.

√
√
√
√
√

Geen installatie
Veilig in gebruik
Modern design
Effectiviteit 90%
Garantie op de lamp

