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Fact sheet 

= IR straling 

 

GESCHIEDENIS 

 De technologie wordt reeds 50 jaar gebruikt in verschillende industriële applicaties 

 Pas recent dat toepassingen worden verkend voor de voedingsindustrie 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Elektromagnetische straling, met golflengten tussen 700 nm en 1 mm 

 Far IR is het meest geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie = 50 – 1000 µm (“lange golven”) 

 Maakt geen gebruik van een medium zoals bakolie, hete lucht, stoom of thermische olie 

 Continu systeem 

 

BESCHRIJVING 

 Warmte wordt geproduceerd door een elektrische stroom door een IR straler te sturen 

 De IR stralers bereiken de juiste temperatuur in enkele seconden 

 De stralingswarmte kan variëren van 500°C tot 2200°C 

 Directe energie in het product 

 Er kan ook met een vlam gewerkt worden: aanjager genereert een vlam door een mengeling van lucht door 

een doek te sturen 

 

TOEPASSINGEN 

 Garen en bakken 

 Bakken van biscuits en brood 

 groenten garen 

 Drogen 

 Koekjes 

 Kleuren 

 Kleuren van vlees 

 Bruinen en karamelliseren van gebak, wafels, crème brûlée 

 Bruinkleuring en smelten van kaas 

 kant-en-klaar maaltijden 

 Roosteren 

 Grillen van vis 

 Als alternatief voor frituren 

 donuts 

 Oppervlakte decontaminatie 

 Desinfectie van brood en bakmateriaal 

 Branden 

 markeren van vlees (grill-look lijnen) met vlam: kan aan beide kanten tegelijk zonder druppen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_straling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golflengte
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Consistente product kwaliteit 

 5% minder vochtverlies dus hogere opbrengst  

 Vetvrij koken en kleuren 

 Lage energiekosten  

 Korte verwarmingstijden, garen en kleuren in 1 stap  

 Geen start-up en cool-down tijden 

 Gas is goedkoper dan elektriciteit 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Duur in aankoop 

 Lage temperatuurrange waardoor garen van vis en groenten moeilijk is 

 De toestellen zijn niet gemakkelijk te onderhouden en techniekers zijn schaars 

 

WETGEVING 

 / 

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 Toestel = € 85. 000 – 400.000 

 Productiekost = 46kW en € 0,0035 / kg 

 Onderhoud en service = afhankelijk van reiniging (zouten in product) en vettigheid van product 

 

TESTAPPARATUUR 

 BE: Infrabaker en Afoheat (testcentrum in Veurne) 

 

PRODUCENTEN 

 BE: Infrabaker en Afoheat 

 DE: Hereaus Noblelight 

 NL: Unitherm  

 

BRONNEN 

 Flanders’ FOOD, Infrabaker, Afoheat 

 


