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Kunnen wij duivenmelkers nog wel buiten infrarood verwarming?
“Ik geloof het niet. Het is heel belangrijk dat de dag- en nachttemperatuur zoveel mogelijk hetzelfde zijn en dat 
kan alleen maar bereikt worden met behulp van infrarood warmtepanelen. Deze zijn heel snel op de juiste  
temperatuur. Bovendien worden de panelen direct uitgeschakeld wanneer de juiste warmtegraad is bereikt.”

Toch zijn er veel duivenliefhebbers die denken dat deze manier van verwarmen niet goed is 
omdat de duiven dan te vroeg in vorm komen. Ook zou het veel stroom kosten.
“Het hok flink verwarmen in het voorjaar is niet goed. Je moet met de natuur meegaan. Als het overdag 10 of 12 
graden is dan moet je de temperatuur op 15 graden zetten, dan is het verschil niet zo groot. 
Hetzelfde moet je met het vochtgehalte doen. Als het een paar dagen regent bereikt het vochtgehalte in het  
duivenhok een waarde van 95%. Dan moet je onze bijbehorende Hygro Therm op 75% zetten en niet op 65%,  
anders wordt het veel te warm in het hok. Je moet naar gelang het jaargetijde een beetje met de natuur 
meegaan.”

DE PANELEN VOLDOEN AAN DE  EMC NORMERING (ELKTRO MAGNETISCH COMPATIBEL)

3e duifkampioen eendaagse fond afdeling 2010
9e duifkampioen eendaagse fond afdeling 2011

In 2 jaar tijd 31 keer mee gevlogen mee en 30 prijzen.
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INFRAROOD HOKVERWARMING
voor meer informatie en prijzen kijkt u op www.schutservice.nl

Hebben Infraroodpanelen wel een  behaaglijke warmte?
“Jazeker! Ik zal een voorbeeld uit de praktijk geven. Een kennis werkt in een kantoor van drie bij drie 
vierkante meter en hier staat een centrale verwarming aan. Na verloop van tijd krijgt ze hoofdpijn. 
We hebben toen de verwarming uitgezet en een infraroodpaneel van 400 watt opgehangen. Na drie 
dagen was de hoofdpijn over, terwijl het kantoor nog steeds heel aangenaam warm was. 

Dit komt doordat de infrarood panelen niet de zuurstof uit de ruimte halen!. 
Dit geldt dus ook voor een duivenhok! Infrarood panelen zijn binnen tien minuten op de 
juiste temperatuur. Vergelijk dat maar eens met vloerverwarming welke in de duivensport 
veel wordt gebruik, dat duurt wel zeven à acht uur!”

Nog steeds niet overtuigd? Kijk dan maar eens naar de duif rechts op de foto! Deze duivin 
vliegt al vanaf haar geboortejaar op een hok waarin infraroodpanelen zijn geïnstalleerd! 
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Wattage  Maat  Prijs  
200 Watt 750x320x35 € 127,00 
270 Watt 1000x320x35 € 148,00  
330 Watt 1250x320x35 € 177,00 
400 Watt 1500x320x35 € 187,00 

PRIJZEN VAN INFRAROOD WARMTEPANELEN
Altijd een optimaal klimaat en juiste temperatuur in uw duivenverblijf!

Plug in thermostaat meet de warmte in uw duivenverblijf

Prijs  
€ 49,95  

Plug in thermostaat prijs

Wattage   Prijs  
Hygro Therm € 125,00 1150watt
Hygro Therm  € 150,00 gebruikersklaar

Hygro therm prijs

Infrarood warmtepanelen prijs

Dealer: 
Schutduiven service
Jaap Schut
Website.: www.schutservice.nl 
Email.: info@schutservice.nl  
Telefoon.: 06 - 83 38 2707

Hygro thermostaat meet warmte en luchtvochtigheid

DE PANELEN VOLDOEN AAN DE  EMC NORMERING (ELKTRO MAGNETISCH COMPATIBEL)

Wij leveren onze thermostaat compleet met snoer,
stekker en centraaldozen (incl. kroonsteen)


