
Voor een droger en constanter klimaat

• Onze infrarood panelen en  
verwarmingstechnologie zijn met 
succes wereldwijd toegepast om 
een aangenamer en gezonder 
leefklimaat te bieden. 

• ESE heeft de afstelling en  
aansturing van deze warmte 
panelen geoptimaliseerd om 
een uiterst hoog rendement te 
behalen, met een gebruiks- 
vriendelijke interface mogelijk via 
een app. 

• De lange golf infrarood panelen 
komen ten goede aan mens, 
plant en dier, terwijl de  
behoefte aan medicatie,  
hormonen en pesticiden  
aanzienlijk worden verminderd. 

• Met een stralingsbereik van 7 m 
en een golflengte van 10.000nm 
in het type infrarood c lange golf 
is dit totaal onschadelijk voor 
mens en dier.

• Door het verwarmen van stallen 
met infrarood dringen we de 
ammoniak lucht terug.  

• Dieren gaan sneller de gewenste 
groei of het gewicht bereiken met 
dezelfde hoeveelheid voeding, 
door een betere bloedsomloop 
en een aangenamer leef- 
omgeving. 

• Mest wordt gedroogd door de 
infraroodstraling wat als voordeel 
heeft minder schimmels, ziektes 
en bacteriën. 

• Het gebruik van pesticiden en 
antibiotica nemen af. 

• Het verversen van stro in uitloop 
hokken zal minder vaak hoeven 
gebeuren. 

• De infrarood verwarming zorgt 
voor een rustgevende sfeer  
onder de dieren. Het voelt  
natuurlijker aan.

Stalverwarming door ESE Hoogrendement Infrarood panelen   

Voordelen van stalverwarming met de 
ESE infrarood panelen. 
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De opbouw van ESE 
panelen 

1 Dunne laag isolatiemateriaal
2  Beveiligingsthermostaat
3  Halfgeleidermateriaal
4  Elektrische aansluitingen
5  Aluminium profiel
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Ervaring spreekt voor zich!

Stralingswarmte bij gespeende biggen.  
 
Biggen op fok: energie zuinig verwarmen, biggen 
worden binnen 1 week al 50 gram zwaarder dan in de 
normale situatie, minder antibiotica, minder ammoniak 
en een rustgevende leefomgeving.

Betere groei bij kuikens.  
 
Kippenfok: energie zuinig verwarmen, minder  
ontstekingen of infecties aan de poten, minder  
antibiotica, minder bacteriën of ziektes, mogelijkheid om 
de stalverwarming en de grote van de stal later mee te 
groeien na de behoefte van de kip.

Minder stro. Droger klimaat.  
 
Geitenmelkerij: Verbruik van stro in de stallen zal  
gemiddeld 70% langer zijn, meer melkproductie met 
dezelfde voeding, geen last van rotkreupel of tussen-
klauwontsteking.

Verwarmen is bij de opstart van nuchtere 
kalveren een must.  
 
Stralingswarmte op de plek, waar de dieren zich bevinden, 
is de belangrijke stap in de goede richting. Door de kou 
neemt de onderhoudsbehoefte per dier met minimaal 
10% toe. Deze energie heeft het kalf extra nodig om zich-
zelf warm en in leven te houden.


