Het energieverbruik van toestellen zoals een koelkast, diepvriezer, wasmachine, droger, televisie
en computer neemt toe. Ze zijn dan ook belangrijk om mee te nemen in deze aparte
adviesmodule over apparatuur. Ook op dit vlak kunt u uw energie rekening verlagen,
niet alleen door te kiezen voor toestellen met een laag energieverbruik, maar ook
door het stand-byverbruik van die toestellen te beperken. Deze toestellen zijn
tegenwoordig ingedeeld in energieverbruik. Coen heeft meetapparatuur om te
meten hoeveel uw apparaten aan energie verbruiken en daarmee te weten
of deze eventueel vervangen zouden moeten worden.

Energie bespaar potentieel
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Een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks 3500 kwh aan electriciteit.
In ieder huishouden is met eenvoudige ingrepen met maatregelen
zoals slim verbuik, standby standen van apparaten uitschakelen veel
te besparen. Verder is het van bepaalde apparaten bekend dat ze
veel stroom verbruiken zoals waterbed, een tropisch aquarium of
een wasdroger en een plasma televisie. 15 % besparen betekent
omgerekend dat u meer dan € 100,- lagere energiekosten krijgt.
Echt de moeite waard om ook deze adviesmodule mee te nemen
in uw bespaarproject. Door het energieverbruik van apparaten te
meten kunnen we advies op maat geven waarin we berekenen of het
zinvol is een nieuw energiezuinig apparaat te investeren. We hebben
meetstekkers, een complete meetset met meerdere draadloos met
elkaar communicerende meetstekkers die ook kunnen schakelen en
uiteraard de meterstanden registratie.
Doen!
We werken met deze adviesmodule stap-voor-stap naar een concrete
besparing toe. We gaan eerst het standby-gebruik meten, alle
apparaten op een lijst zetten en indelen, grootverbruikers versus
kleinverbruikers. We koppelen de resultaten van de metingen aan
u terug samen met het recept en eventueel een verwijzing naar
duurzaam witgoed.

Apparatuur

Dokter Coen meet, adviseert en helpt uw pand op de volgende thema’s: warm water, apparatuur, isolatie en koudebruggen, verwarming,
verlichting, koeling, slimme en duurzame warmte, ventilatie en kierdichting. Energiebesparing is een puzzel waarbij alle afzonderlijke modules
een onderdeel zijn van een energiebespaarplan. Juist door alle maatregelen optimaal te combineren, wordt het energiebespaarpotentieel
verder vergroot.

Verwacht bespaarpotentieel:
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Meetinstrument:
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Externe stroommeter

Deze instrumenten om ventilatie te meten zijn onderdeel
van de energierecepten van dokter Coen. Lenen kan op
afspraak.
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Apparatuur

Serre

Coen energie comfort

Wilt u zelf uw meterstanden online bijhouden?
Ga dan naar: http://meterstanden.besparingsmeter.nl/
of gebruik onderstaande QR-code.
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