Zeker in woningen met veel glas, is extra koeling vaak allesbehalve een overbodige luxe en
net zoals bij de verwarming gaat ook actieve koeling gepaard met niet te onderschatten
verbruikskosten en is schadelijk voor het milieu.
Vandaar dat Coen ervoor kiest om passief te koelen, om de woning zo te
ontwerpen en uit te rusten dat een actief koelsysteem overbodig is. Hoe
kunt u dat concreet aanpakken?
Een degelijke zonwering is noodzakelijk voor een aangename
binnentemperatuur in de zomer. Denk er aan dat buitenzonwering

Adviesmodule
Koeling

veel efficiënter is dan binnenzonwering. Binnenzonwering is wel
interessant om reflecties op het scherm te vermijden en zal ook
de temperatuur wat doen zakken, maar daar stopt het mee.
Binnenzonwering laat de zon immers in de woning binnen, terwijl
buitenzonwering het probleem bij de bron tegenhoudt voor deze de
woning binnentreedt.
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Meten
Weten

De adviesmodules isolatie en ventilatie zijn van cruciaal belang
bij een optimale passieve koeling van uw huis. ‘s nachts de ramen
opzetten,maakt dat uw huis goed afkoeld voor de volgende dag.
Dokter Coen doet onderzoek naar de juiste oplossing waarbinnen de
temperaturen gegarandeerd comfortabel blijven zonder airco, zoals
wind aangedreven koeling en verdampingskoeling.

Doen

Koeling

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:

dokter

(in te vullen door dokter Coen)

e n e r g i e c ohmufios rat r t s
voor

energiebesparend

en

comfortabel

Meetinstrument:

wonen

Thermometer
Afstandsmeter
Debietmeter
Deze instrumenten om ventilatie te meten zijn onderdeel
van de energierecepten van dokter Coen. Lenen kan op
afspraak.
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Beglazing bouwdeel

Oppervlakte m2 Oriëntatie

Type kozijn

Spuivoorziening Zonwering

Koeling

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