WARMTE & LICHT
DE SLIMME OPLOSSING
VOOR DE WERKPL AATS

Met deze module bespaar je ruim 25% op je gasverbruik door
gebruik te maken van infraroodstraling boven de werkplekken in je
bedrijfshal.
Door lokaal comfort van warmte en licht kan de haltemperatuur
(CV) met twee tot vier graden omlaag en heb je minder
lichtsterkte nodig vanaf het plafond.
Maak gebruik van het aanbod voor CBM-leden:

Vanaf* € 699,- per module

* Check cbm-energie.nl voor de actuele prijzen

Pillen Products heeft jaren
ervaring op het gebied van infrarood
en verlichting. Met deze kennis is het
Comfortpanel en de X-Line ontwikkeld.
Door de slimme combinatie van LED en
IR kan er op iedere locatie verwarmd
en verlicht worden. Hierdoor kun je
morgen al energie besparen!

Zuiniger & gezonder
Zuiniger en gezonder met je energieverbruik
omgaan kan door minder gasverbruik. De
haltemperatuur kan bijvoorbeeld 2 graden
omlaag. De module geeft comfort daar waar
je het nodig hebt; bij je stationaire m
 achines
en bij je werkbank. Je hebt beter zicht op
je werk, minder circulatie van h
outstof
door minder luchtbeweging (straling i.p.v.
convectie) en de straling is beter voor je

lichaam. Deze oplossing gaat mooi samen
met de wettelijke informatieplicht, waarbij ingrepen met een terugverdientijd van
minder dan 5 jaar direct moeten worden
toegepast.

•

•

•

700 Watt infrarood verwarmingspaneel
voor snelle, comfortabele en directe
warmte
1 (Comfortpanel) of 2 (X-Line X2)
verlichtingspanelen. LED kleur:
4000 of 6000K
Plug en Play; makkelijk zelf op te
hangen en aan te sluiten

Investeer in je
werknemers
Naast besparing op energiekosten geef je
de werknemers comfort daar waar ze het
nodig hebben.
Dit geeft betrokkenheid en zorgt voor een
duurzame en optimale werkomgeving, en
dus hogere productiviteit.

Het ledenaanbod
Er zijn, exclusief voor CBM-leden, twee
pakketten samengesteld vanaf €699,(excl. BTW)*: het ‘Comfortpanel’ met 1
verlichtingspaneel en 1 IR-paneel (700W)
en de ‘X-Line X2’ met 2 verlichtingspanelen en 1 IR-paneel (700W).

HeatFun | Comfortpanel

Voor deze investering kun je subsidie krijgen door gebruik te maken van de EIA- of
MIA/Vamil-regeling. Hiermee kan je ook
nog een netto belastingvoordeel ontvangen oplopend tot 12% van de investering. Kijk voor meer informatie over deze
regelingen op rvo.nl.

HeatFun | X-Line X2

Bekijk het aanbod op
cbm-energie.nl/ir-verwarming
en vraag je IR-panelen aan.
* Check cbm-energie.nl voor de actuele prijzen
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