‘Groen’ licht zo natuurlijk mogelijk
Verlichting baseren we zo veel mogelijk op daglicht, maar aan een goed ontwerp met kunstlicht
ontkomen we niet. Verlichting van uw pand duurzaam invullen met meer comfort bespaart
energie, maar zorgt ook voor waardevermeerdering. Om het energieverbruik van een
verlichtingsinstallatie terug te dringen kiest u voor lichtbronnen en armaturen die
met een zo laag mogelijk vermogen de gewenste verlichtingssterkte halen.
Lichtsterkte

meten,

energieverbruik

inschatten

door

opnameformulieren in te vullen
We beginnen met meten en hebben hiervoor een gecalibreerde
lichtsterktemeter in huis (in de energiekoffer). Op de achterzijde van

Adviesmodule
Verlichting

deze adviesmodule ziet u de opzet van een opnameformulier, na het
invullen van dit formulier geeft Coen een inschatting wat er kan worden
bespaard.
‘Groen’ licht ontwerpen met nieuwe software en kosten/baten
berekenen
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Coen energie comfort heeft zowel technische als praktische kennis in huis

Meten

met betrekking tot duurzame verlichting. Rekentools om de potentiële
besparing te calculeren, praktijkvoorbeelden en een adviesmodule waar
u direct ook zelf mee aan de slag kunt.

Weten

Advies van energiedokter of energiearchitect
We adviseren u objectief en op-maat op basis van metingen, voorbeelden
en kosten. De energiedokter: pragmatisch en resultaat op korte termijn.
De energiearchitect: ontwerp, advies en plan vaak in combinatie met

Doen

onderhoud of verbouwing. Kortom: advies waar u en uw pand echt beter
van worden!

Innovatie op het punt van doorbreken - LED technologie
De LEDlamp geeft zo’n 50% van z’n opgenomen energie af in licht. Bij een spaarlamp of tl-buis is dit zo’n 35% en bij een gloeilamp
10%. Dankzij de lange levensduur, lage verbruikskosten en zijn comfortabele, trillingsloze uitstraling vervangt LED steeds vaker
reguliere verlichtingsbronnen. Coen neemt u graag mee in de innovatieve meerwaarde van LED aan de hand van recente projecten,
(installatie-)technieken, ervaringen van gebruikers en gedegen onderzoek. De prijs/prestatieverhouding van een lichtbron, het aantal
branduren en de beleving van het lichtbeeld kunnen echter aanleiding zijn ook te kiezen voor een alternatieve technologie zoals
eco-halogeen of compact fluoriscentie.

Verlichting

Coen energie comfort 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 Coen energie comfort)

huisarts
daar wordt uw pand echt beter van!

Aantal lichtbronnen

Aantal watt

Branduren

Opnameformulier verlichting
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Aantal
lichtbronnen

Aantal watt

Branduren

1
2
3
4
5
6
7

Verlichting

8

Coen energie comfort

©2012

Wilt u uw meterstanden bijhouden, om daarmee meer
grip te krijgen op uw energieverbruik ?
Geef dit aan ons door, we adviseren u daar graag over.

Deventer www.coendoen.nu www.doktercoen.nl

