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Château de Resteigne is een gerenommeer-
de feest- en evenementenlocatie in het pit-
toreske Tellin in de provincie Luxemburg. 
Tot het domein van vijf hectare behoren een 
binnenplein, een tuin, salons, zalen, en ho-
telkamers. De oudste delen van het kasteel 
dateren van de twaalfde eeuw. 

De uitbaters van Château de Resteigne be-
slisten om een grote schuur om te bouwen 
tot een nieuwe feestzaal uitgerust met scher-
men, projectoren en een moderne klank- en 
lichtinstallatie. Er vinden evenementen 
plaats met een maximale bezetting van 350 
zittende of 800 staande personen.

Molimex-therm kreeg via installateur Chauf-
fage Frédérick het verzoek om een gepast 
verwarmingssysteem te leveren voor deze 
hoge, open ruimte met houten gewelven en 
stenen muren. De vragen van de uitbater en 
de vereisten van de ruimte waren specifiek. 
In de eerste plaats is het comfort van de gas-
ten een absolute must. De ruimte moet op 
tijd en snel opgewarmd kunnen worden en 
tijdens de werking mogen geluid en lucht-
stromingen niet storen. Bovendien moest het 
sfeervolle historische karakter van het pand 
behouden blijven. Het verwarmingssysteem 
moest dus zo weinig mogelijk plaats inne-
men. Gebruiksvriendelijkheid, energie effici-
entie en veiligheid speelden eveneens een 
bepalende rol.

Vloerverwarming was geen optie omdat 
de betonfundering al gelegd was. Al snel 
bleken de hoogrendement gasgestookte 
donkerstralers BT van Gaz Industrie de ide-
ale oplossing. Chauffage Frédérick en Moli-
mex-therm vertegenwoordiger Marc Gailly 
hebben samen veel ervaring met deze pro-
ducten. Dit laatste was een overtuigend ar-
gument voor de uitbater.

Stralingsverwarming
Donkerstralers produceren infraroodstraling, 
die bij contact met vaste massa’s omgezet 
wordt in warmte, zonder dat de lucht op-
gewarmd wordt. De vloeren, muren, en de 
gasten worden aangestraald. De vloeren en 
muren zullen op hun beurt warmte afgeven 
aan de ruimte. Omdat er geen lucht opge-
warmd wordt, kan de warmte niet onbenut 
tegen het plafond blijven hangen en verloren 
gaan via het dak. Bij andere verwarmings-
systemen bieden steunventilatoren dan 
soelaas. Bij donkerstralers is dit niet nodig 
omdat de warmtestraling meteen naar de 
gebruikers gericht wordt. Nog een voordeel 
is dat donkerstralers bijzonder stil zijn, mooi 
meegenomen in ruimtes waarin muziek en 
geanimeerde gesprekken de boventoon 
moeten voeren.

De veiligheid van het systeem was en is 
cruciaal. Sommige donkerstralers werken 
in overdruk en dus met een aangeblazen 
brander. Het verbrandingsgassencircuit van 
de BT stralers werkt in onderdruk, waardoor 
er geen rookgassen kunnen ontsnappen in 
de ruimte.

Stralingsverwarming werkt onmiddellijk, 
waardoor de ruimte heel flexibel kan ge-
bruikt worden. Zo moet de verwarming niet 
uren vooraf aangezet worden. Dit bespaart 
uiteraard heel wat energie, tot 50% afhan-
kelijk van de ruimte en het type verwarming.

De installateur kon handig gebruik maken 
van de stevige houten balken om de donker-
stralers op te hangen.

Op de BT werden beschermroosters ge-
plaatst. Deze roosters worden meestal voor-
zien als balbescherming in sportzalen. In de 
feestzaal verbeterden ze het esthetische as-

pect omdat ze de zwarte buizen onttrekken 
aan het zicht. Bovendien kunnen er geen 
ongelukken gebeuren als er een servet of 
boeket de lucht in zou gaan.

Gaz Industrie BT-donkerstralers zijn ver-
krijgbaar met U-vormige of met lineaire stra-
lingsbuis, in vermogens van 17 tot 45 kW. Bij 
Château de Resteigne werd gekozen voor 
het model met het hoogste rendement, de 
BTH2R. Deze zijn uitgerust met een geïso-
leerde kap met bijkomende reflector die de 
neerwaartse straling nog meer optimaliseert. 
De BTH2R biedt een verbrandingsrende-
ment tot 90% en een stralingsrendement van 
meer dan 73%.

BTH2R straler weergegeven zonder het 
beschermrooster

Waarom stralingsverwarming?
Een groot aantal gebouwen zijn oncomfor-
tabel, omdat ze “onverwarmbaar” geacht 
worden vanwege hun eigenschappen of 
door hun gebrek aan isolatie. Stralingsver-
warming werkt echter op dezelfde manier 
als zonnestraling, maar dan binnenin een 
gebouw. Dit maakt het mogelijk om comfor-
tabele omstandigheden te creëren. 

Elk Gaz Industrie toestel geeft namelijk stra-
ling af die door de lucht gaat zonder deze 
te verhitten. Wanneer de straling in contact 
komt met massa’s zoals muren, vloeren en 
uiteraard ook mensen, wordt ze omgezet in 
hitte. Deze eigenschap staat een onovertrof-



fen gebruiksgemak en comfort toe, terwijl 
de gebruikskosten perfect onder controle 
blijven. 

Nortek Global HVAC biedt u met de Gaz 
Industrie donkerstralers oplossingen met 
stralingswarmte met elk hun eigen toepas-
sing, technische eigenschappen, afgegeven 
temperatuur en bereikt oppervlak. Zo heeft u 
altijd een oplossing op maat.

Vereisten 
/  Comfort en veiligheid voor gasten
/  esthetiek in een historisch gebouw
/  geen visuele of -geluidsoverlast 
/  gebruiksvriendelijkheid
/  energie-efficiëntie
/  vertrouwen in installateur en distributeur

Project
Hoogrendement gasgestookte donkerstra-
lers van Gaz Industrie, geleverd door Moli-
mex-therm en geplaatst door Chauffage Fré-
dérick.

Technische gegevens
/  400 m2

/  9,50 m tot de nok
/  Zaal voor 350 zittende of 800 staande per-

sonen
/  5 Gaz Industrie BTH2R van 35 kW
/  2 BTH2R van 25 kW
/  bevestigd aan houten balken
/  uitgerust met geïsoleerde kap met reflec-

tor die de neerwaartse straling optimali-
seert

/  optionele beschermroosters voor bijko-
mende veiligheid

 

Molimex–therm levert al decennia totaal-
oplossingen in industriële HVAC in België 
en Luxemburg. We ondersteunen studie-
bureaus en installateurs bij het ontwerp en 
de selectie van HVAC-systemen en zijn de 
exclusieve Belgische distributeur van Re-
znor (luchtverwarming, ventilatie, koeling 
en warmtepompen, luchtondersteuning en 
luchtgordijnen), Gaz Industrie (donkerstra-
lers), A.O. Smith (boilers), Smitsair (indu-
cerende luchtverdeelsystemen) en Gogas 
(helderstralers). Molimex-therm is ook distri-
buteur van Sabiana (watergevoede verwar-
mingssystemen), LSA (luchtgordijnen) en 
Metaloterm (rookgasafvoeren). 

Gaz Industrie maakt net als Molimex-therm 
deel uit van Nortek Global HVAC.
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