
INFRARED 
VERWARMINGSPANELEN

WIST ELEGANT NG
120 x 60



Traditioneel verwarmingssysteem
Luchtcirculatie

Thermische luchtstratificatie

Slimme huizen

FIRST verwarmingspanelen kunnen worden geïmplementeerd met slimme 
systemen in residentiële en commerciële gebouwen via actuators en 
temperatuursensoren.
Deze intelligente systemen bieden de voordelen van comfortabel leven 
en vriendelijk zijn voor onze planeet. U kunt jaloezieën en thermostaten 
aanpassen aan het tijdstip van de dag, het seizoen of de buitentemperatuur 
- en dat allemaal voor een efficiënter energiegebruik. Bedien uw thermostaat 
vanuit elke interface - zelfs mobiele telefoons.

HEATING

FIRST Verwarmingssystemen
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op een temperatuur van ongeveer 2 °C lager dan bij gebruik van standaard 
verwarming. Dit levert een aanzienlijke besparing op verwarmingskosten.

De kern van onze infraroodverwarmingspanelen is een uniek verwar-
mingselement met uitstekende thermische eigenschappen. Deze zijn exclusief 
voor FIRST Heating Systems in Duitsland gemaakt en hebben een levensduur 
van meer dan 30 jaar.

Het “brein” van FIRST HEATING verwarmingspanelen is een speciale 
besturingssoftware genaamd FIRST (Far Infrared Saving Technology). Dit 
systeem is gepatenteerd onder de merknaam “FIRST”.

Infraroodverwarmingspanelen van FIRST Heating Systems produceren, net 
als traditionele tegelkachels, een stralingswarmte die eerst de aanwezige 
voorwerpen in het gebied en vervolgens de lucht verwarmt, waardoor een 
aangenaam gevoel van warmte en comfort in het interieur wordt gecreëerd.

Stralingswarmte vereist geen dure luchtcirculatie, wat het principe is van 
standaard verwarmingssystemen. Verminderde circulatie van warme lucht 
helpt bij het handhaven van een schonere, stofvrije omgeving die in het 
bijzonder wordt gewaardeerd door mensen met allergieën.

Stralingswarmte voelt aangenaam aan en draagt bij aan een groter thermisch 
comfort. Dankzij deze functie is het mogelijk om een kamer te verwarmen 

WIST NG
90 x 60

TECHNOLOGIE

Infraroodpanelen vervaardigd door FIRST Heating 
Systems bieden moderne, economische verwarming 
voor huizen, appartementen, kantoren, hotels, 
ziekenhuizen en commerciële faciliteiten.

EcoLIGHT

Computer or Smartphone

Central unit Switch

VENTILATION AUDIO/VISUAL 
EQUIPMENT

LIGHT CONTROL DOORS SECURITY SHUTTERSHOME APPLIANCES

› Energiebesparing op lange termijn 
› Flexibel en modern ontwerp 
› Vermindert de stofcirculatie
› Eenvoudige installatie 
› Betaalbare prijs
› Onderhoudsvrije werking
› Intuïtieve bediening
› 10 jaar garantie op panelen en 2 jaar op electronica

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
VAN IR-VERWARMINGSPANELEN ControleschemaSommige van deze slimme systemen kunnen de functies regelen van:

Traditionele verwarmingssystemen verwarmen voornamelijk de lucht in de 
kamers en verwarmen vervolgens de objecten en muren. De temperaturen 
in deze verwarmde ruimtes liggen aanzienlijk lager bij de vloer dan bij het 
plafond. Het temperatuurverschil tussen de vloer en het plafond kan oplopen 
tot 7 °C, omdat warme lucht stijgt door convectiestroming, wat warmteverlies 
veroorzaakt in de te verwarmen ruimtes.

Infraroodpanelen verwarmen voornamelijk de wanden, vloeren en objecten in 
een kamer. Dit leidt tot de accumulatie van warmte in deze materialen, waaruit 
de lucht wordt verwarmd. Verwarmde voorwerpen voelen aangenaam aan en 
dragen bij aan een groter thermisch comfort. Dit effect maakt het ook mogelijk 
om een ruimte op ongeveer 1-2 °C lager te verwarmen dan bij conventionele 
verwarmingssystemen. FIRST infraroodverwarmingspanelen stoten de warmte 
gelijkmatig uit naar de vloer vanaf het plafond. De wanden van de kamer 
worden verwarmd, gedroogd en hebben de neiging niet te vervormen. Bij 
gebruik van infraroodpanelen dragen temperatuurverschillen tussen de vloer 
en het plafond van slechts 2 °C bij tot een grotere efficiëntie van de ruimtelijke 
verwarming en lagere bedrijfskosten.

LED



Universele montagemethode voor alle paneeltypen.

FLEXIBILITEIT ECO LIGHT

Plafondverwarmingspaneel BASIC Elegant

Stralingsverwarmingspanelen kunnen op wanden 
of plafonds worden geïnstalleerd. Bij installatie 
aan het plafond is de stralingswarmte-component 
tot 30%  hoger dan bij installatie aan de muur. 
Vloerstandaards maken ook een flexibelere plaatsing 
van het paneel mogelijk.

BASIC Elegant is ontworpen als een aanvullend onderdeel voor plafondmontage 
met elegante BASIC-warmtepanelen. Verlichting en verwarming worden 
afzonderlijk geregeld. Aangepaste bedieningselementen kunnen ook worden 
toegevoegd voor beheer via een webbrowser of smartphone.

EcoLIGHT is beschikbaar op de afmetingen die overeenkomen met de afmetingen 
van elk verwarmingspaneel. Kies gewoon de gewenste kleurtemperatuur; het 
standaardaanbod is „warm“ of „cool“ wit. RGB-LED met een kleurenwisselaar zijn 
ook beschikbaar. Elke EcoLIGHT-armatuur wordt geleverd met een transformator 
van 230 V AC tot 24 V DC.

EcoLIGHT en het verwarmingspaneel worden individueel geregeld, zodat u 
tegelijkertijd kunt verwarmen, oplichten of beide. Het grote voordeel dat het aan 
het plafond geïnstalleerd is om de maximale hoeveelheid stralingswarmte en 
kamerverlichting te garanderen.

Het eigentijdse ontwerp van EcoLIGHT is een aantrekkelijke, moderne verlichting 
voor elk huis, kantoor of bedrijf.

FIRST Verwarming EcoLIGHT is een volledig functioneel 
systeem dat LED-binnenverlichting combineert met 
thermisch comfort. Deze combinatie van verlichting 
met een elegant design van het BASIC Elegant 
verwarmingspaneel is de perfecte aanvulling op elk 
modern interieur.

EcoLIGHT EL30 EL60 EL90 EL120 EL150

Vermogen (W) 45 52 64 75 91 

Lumens (lm) 3312 3888 4752 5616 6768 

Afmetingen (mm) 838 x 538 838 x 838 838 x 1138 838 x 1438 838 x 1738

Voltage (V) 24  24  24 24  24  

DC 24 V-transformator 2,5 A, 60 2,5 A, 60 2,5 A, 100 2,5 A, 100 2,5 A, 100

Lichte kleur - koel wit 6500 6500 6500 6500 6500 

Lichte kleur - warm wit 3500 3500 3500 3500 3500 

Lichtkleur - RGB op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Lichtstroom (lm/m) 1440 1440 1440 1440 1440 

LED-strooklengte  (m) 2,3 2,7 3,3 3,9 4,7 

IP-classificatie IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

WIST NG
90 x 60

BASIC ELEGANT
90 x 60 
and EcoLIGHT

FIRST producten van Heating Systems hebben niet alleen een modern 
ontwerp, maar ze kunnen ook exact naar uw wens worden ontworpen. 
Het standaardpaneelaanbod is wit glas met of zonder aluminium frames. 
Individueel maatwerk is mogelijk - de panelen kunnen worden gemaakt 
met RAL-kleuren, persoonlijke ontwerpen of foto‘s die door de klant worden 
aangeleverd.

WIST NG-panelen met draadloze programmeerbare thermostaten 
helpen de installatiekosten te verlagen - geen nieuwe bedrading tussen 
het verwarmingspaneel en de thermostaat. De draadloze thermostaat 
verzendt opdrachten naar het verwarmingspaneel op basis van de huidige 
kamertemperatuur vergeleken met de ingestelde kamertemperatuur.

Of u nu van plan bent om een nieuw gebouw te renoveren of te bouwen, BASIC-
panelen kunnen rechtstreeks worden aangesloten op temperatuursensoren 
en thermostaten, of ze kunnen draadloos worden bediend via een andere 
oplossing die wij aanbieden.

·  WIST NG / WIST Elegant NG - draadloze thermostaat en verwarmingspaneel  
 inbegrepen in de prijs
·  BASIC / BASIC Elegant - aansluiting op een thermostaat via kabel of aansluiting 
 via actuator en draadloze thermostaat (apparaten niet inbegrepen)

De zeer flexibele installatiemogelijkheden van FIRST verwarmingspanelen 
bieden zowel een economische warmtebron als een modern interieuraccessoire.

Vermogen



BASIS ELEGANT-panelen zijn de designversie van 
BASIC-panelen. Hun strakke uitstraling wordt verzekerd 
door kaderloze glaspanelen en uitstekende afwertking. 

BASIC ELEGANT

BASIC ELEGANT is onze kaderloze versie van panelen met hoge temperatuur.

Deze panelen zijn ontworpen voor gebruikers die zowel hoge prestaties als het 
beste ontwerp eisen.

S-BASIC ELEGANT

90 x 60

Producten uit de BASIC-serie hebben een hoge 
glasoppervlaktetemperatuur (tot 160 °C) en zijn ont-
worpen voor onmiddellijke verwarming van gebouwen. 
Deze panelen worden geïnstalleerd op het plafond of 
aan de muur op een minimale hoogte van 180 cm.

BASIC

BASIC verwarmingspanelen worden geregeld met een thermostaat. Het paneel 
kan ook worden uitgerust met een draadloze ontvanger die de uitvoer regelt 
(thermostaat en ontvanger zijn niet inbegrepen).

Ingelichte panelen in de BASIC-serie zijn ontworpen voor grotere gebouwen waar 
de hoge oppervlaktetemperatuur van het verwarmingspaneel gewenst is.

De standaardversie van het paneel wordt geleverd met wit glas en een 
aluminium kader. De panelen kunnen worden geleverd met kaders en glas in 
verschillende kleuren volgens klantspecificaties. Panelen kunnen ook worden 
afgedrukt met foto‘s van de klant. De kwaliteit van de foto‘s moet overeenkomen 
met de afmetingen van het verwarmingspaneel, met een resolutie van 150 dpi op 
afdrukformaat. Het brede scala aan ontwerp- en aanpassingsopties kan voldoen 
aan de meest veeleisende eisen van zowel klanten als architecten

Dankzij hun gestandaardiseerde afmetingen kunnen panelen worden 
geïnstalleerd in gipsplaat of verlaagde plafonds, waar deze hoogwaardige 
en efficiënte verwarmingseenheden ook een mooi architectonisch kenmerk 
vertegenwoordigen.

Het aanbod omvat ook een smal verwarmingspaneel met afmetingen van 
180 x 30 cm, dat bijvoorbeeld in een hoek tussen de muur en het plafond kan 
worden gebruikt.

BASIC
150 x 60

Standaard modellen zijn qua prijs en 
design zeer interessant.

Afmeting Macht Max. aanbevolen 
verwarmde ruimte

Muur 
installatie

plafond  
installatie

30 x 60 cm 230 W 5 m2 — YES

60 x 60 cm 500 W 10 m2 — YES

90 x 60 cm 800 W 16 m2 — YES

120 x 60 cm 1000 W 20 m2 — YES

150 x 60 cm 1300 W 26 m2 — YES

Afmeting Macht Max. aanbevolen 
verwarmde ruimte

Muur 
installatie

plafond  
installatie

30 x 60 cm 230 W 5 m2 — YES

60 x 60 cm 500 W 10 m2 — YES

90 x 60 cm 800 W 16 m2 — YES

120 x 60 cm 1000 W 20 m2 — YES

150 x 60 cm 1300 W 26 m2 — YES



WIST - Draadloze intelligente thermostaat
Elk pakket WIST-panelen bevat een thermostaat op basis van draadloze 
technologie die een aanzienlijke regelflexibiliteit mogelijk maakt. Elke kamer 
heeft een eigen draadloze thermostaat die overal in de kamer kan worden 
geïnstalleerd. De WIST NG-thermostaat wordt gevoed door twee vervangbare 
AAA 1.5V-batterijen.

Installatie van de draadloze thermostaat in elk van de kamers maakt de specifieke 
instelling van de verwarming mogelijk. U hoeft niet het hele huis of kantoor te 
verwarmen - dit is een verdere kostenbesparing.

Een enkele thermostaat kan tot 4 verwarmingspanelen op één locatie 
besturen (maximale afstand van de thermostaat is 30 m, wat voldoende 
is om de verwarmingspanelen in productiefaciliteiten te regelen). Met de 
programmeerbare thermostaat kunt u verschillende verwarmingsmogelijkheden 
instellen overdag en ‚s nachts, en op weekdagen en in het weekend. Dankzij 
deze flexibiliteit kunnen de verwarmingspanelen van FIRST Heating Systems 
worden gebruikt in woningen, kantoren, ziekenhuizen, restaurants en 
productiefaciliteiten.
Communicatie tussen de WIST NG-thermostaat en het verwarmingspaneel 
maakt continue temperatuurmeting mogelijk om maximale besparingen te 
bieden en het comfort te behouden.

Standaardversie van het paneel wordt geleverd met een wit glas en een 
aluminium kader. De panelen kunnen worden geleverd met kaders en glas in 

verschillende kleuren volgens klantspecificaties. Panelen kunnen ook worden 
afgedrukt met foto‘s van de klant. De kwaliteit van de foto moet overeenkomen 
met de afmetingen van het verwarmingspaneel, de resolutie is 150 dpi bij 
afdrukformaat. Het brede scala aan ontwerp- en aanpassingsopties kan voldoen 
aan de meest veeleisende eisen van zowel klanten als architecten.

Alle modellen in de WIST NG-serie zijn uitgerust met besturingselektronica, 
draadloze thermostaat, aan / uit-schakelaar en verwijderbare voedingskabel 
voor eenvoudige uitschakeling.

WIST NG

Afmeting Macht Max. aanbevolen 
verwarmde ruimte

Muur 
installatie

plafond  
installatie

30 x 60 cm 500 W 5 m2 YES —

60 x 60 cm 500 W 10 m2 YES —

90 x 60 cm 800 W 16 m2 YES —

120 x 60 cm 1000 W 20 m2 YES —

150 x 60 cm 1300 W 26 m2 YES —

De WIST NG-serie, in vergelijking met de BASIC-
serie, is uitgerust met een besturingselektronica en 
een draadloze intelligente besparende thermostaat 
(WIST) die installatie op de muur mogelijk maakt.

WIST NG  
60 x 60

WIST ELEGANT NG
60 x 60

WIST ELEGANT NG

Afmeting Macht Max. aanbevolen 
verwarmde ruimte

Muur 
installatie

plafond  
installatie

30 x 60 cm 500 W 5 m2 YES —

60 x 60 cm 500 W 8 m2 YES —

90 x 60 cm 800 W 12 m2 YES —

120 x 60 cm 1000 W 15 m2 YES —

150 x 60 cm 1300 W 20 m2 YES —

WIST ELEGANT NG verwarmingspanelen worden 
gekenmerkt door hun kaderloze glasoppervlakken en 
draadloze besturingselektronica.

WIST ELEGANT NG kaderloze panelen hebben een prachtig ontwerp - het 
glazen frontoppervlak kan worden geleverd in standaard witte of zwarte 
kleur of in een andere kleur. Het kan ook worden versierd met een foto of 
afbeeldingen die door de klant worden verstrekt.

Alle WIST NG-series bewaken de oppervlaktetemperatuur van het paneel. 
Deze technologie zorgt ervoor dat het oppervlak van het paneel niet hoger 
is dan 125 °C, waardoor het op de muur of de vloerstandaard kan worden 
geïnstalleerd.

Alle WIST NG-panelen hebben speciale klemmen voor eenvoudige installatie 
op standaards. Deze variabiliteit biedt een breed scala aan toepassingen. 
Het model met een spiegel op een bewegende en verstelbare standaard is 
bijvoorbeeld ideaal voor kappers, kledingwinkels, kantoren, enz.

De WIST draadloze thermostaat is inbegrepen in elk pakket. Het paneel 
kan ook worden in- of uitgeschakeld met zijn gemakkelijk toegankelijke 
schakelaar.

Elegantie, veelzijdigheid en geavanceerde draadloze bediening zijn de 
voordelen van WIST ELEGANT-verwarmingspanelen uit de serie.



ACCESSORIES

RFTC-50 thermostat with internal 
temperature sensor

RFTC-50 thermostat with internal 
temperature sensor

RFTC-50 thermostat with internal 
temperature sensor

RFTC-10/G thermostat with 
internal temperature sensor

WIST NG

WIST NG

BASIC

BASIC

WIST NG 

• TDe RFTC-50-thermostaat detecteert kamertemperatuur en verzendt
 commando‘s rechtstreeks naar het WIST NG-paneel om in of uit te   
 schakelen.
• Eén thermostaat kan maximaal 4 verwarmingspanelen regelen (één kamer).

WIST NG and BASIC / BASIC Elegant

• De centrale RF-aanraakeenheid bestuurt de BASIC-panelen via de  
 RFSA-61B-actuator en WIST NG-panelen direct
• Voor BASIC-panelen wordt de kamertemperatuur gemeten door de 
 RFTC-10 / G-thermostaat en vervolgens naar de centrale verzonden.
• De paneeluitgang wordt in- of uitgeschakeld door de RFSA-61B-eenheid,  
 die is aangesloten op de voeding van het BASIC-paneel.
• Voor WIST NG-panelen wordt de temperatuur gedetecteerd door 
 de RFTI-10B-eenheid en deze informatie wordt naar de centrale verzonden.
• De centrale RF Touch / eLAN-RF-003 kan communiceren met tot   
 40 apparaten.

RF Touch central unit vs. eLAN-RF-003

• De centrale RF Touch Unit is functioneel identiek aan de eLAN-RF-003, 
 die wordt gebruikt voor besturing via apps voor mobiele telefoons   
 (Android, iOS). Ze zijn daarom in bovenstaande gevallen uitwisselbaar.

BASIC / BASIC Elegant

• De RFTC-50-thermostaat detecteert kamertemperatuur en verzendt   
 schakelcommando‘s naar de RFSA-61B-eenheid, die is aangesloten naar   
 de voeding van het BASIC-paneel.
• Eén thermostaat kan maximaal 4 verwarmingspanelen regelen (één kamer).

WIST NG, BASIC / BASIC Elegant en 

binnenverlichting

• De RFTC-50-thermostaat detecteert kamertemperatuur en verzendt
 schakelopdrachten:
 1) rechtstreeks naar de WIST NG-paneelelektronica
 2) naar de RFSA-62B actuator die is aangesloten op de voeding van het   
     BASIC-paneel (OUT1)
• De draadloze RFWB-20 / G-schakelaar bestuurt de tweede uitgang (OUT2)
 van de RFSA-62B, die op de armatuur is aangesloten.
• Eén thermostaat kan maximaal 4 verwarmingspanelen regelen (één kamer).

RFSA-61B single channel 
switching actuator

RFSA-62B dual-channel 
switching actuator

RFWB-20/G wireless switch

BASIC / BASIC Elegant and EcoLIGHT

• De centrale RF-unit bestuurt de RFSA-62B-actuator (voor BASIC en 
 EcoLIGHT) en kamertemperatuur wordt gedetecteerd door de 
 RFTI-10B-temperatuursensor.
• De uitgang van het BASIC-paneel wordt geschakeld door de RFSA-62B,
 die is aangesloten op de voeding (OUT1).
• De EcoLIGHT-uitvoer wordt ook geschakeld door de RFSA-62B,
 die is aangesloten op de voeding (OUT2).
• De centrale eenheid RF Touch / eLAN-RF-003 kan communiceren
 met maximaal 40 apparaten.

RF Touch 
central unit

RFSA-61B single channel 
switching actuator

ROOM 1

ROOM 2

OR

OR

OR

OR

OR

eLAN-RF-003 
central unit

eLAN-RF-003 
central unit

RFSA-61M DIN single 
channel switching actuator

RFTI-10B wireless 
temperature sensor

RFTC-10/G thermostat with 
internal temperature sensor

RFTC-10/G thermostat with 
internal temperature sensor

RFTI-10B wireless 
temperature sensor

RFTI-10B wireless 
temperature sensor

WIST NG

RFSA-62B dual-channel 
switching actuator230 V power cable

230 V power cable
BASIC Elegant

230 V power cable
BASIC Elegant

230 V power cable

230 V power cable

230 V power cable
EcoLIGHT

230 V power cable
EcoLIGHT

BASIC / BASIC Elegant

• De centrale RF Touch Unit regelt de voeding naar de BASIC-panelen via de 
 RFSA-61M en de kamertemperatuur wordt waargenomen door de 
 RFTI-10B.
• De uitgang van het BASIC-paneel wordt geschakeld door de RFSA-61M,   
 die is aangesloten naar zijn voeding.
• De centrale eenheid RF Touch / eLAN-RF-003 kan communiceren
 met maximaal 40 apparaten.

BASIC

Eco LIGHT and BASIC Elegant

Eco LIGHT a BASIC Elegant

RF Touch 
central unit

eLAN-RF-003 
central unit

eLAN-RF-003 
central unit

RF Touch central unit

RF Touch central unit
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