Een belangrijk deel van het elektriciteitsverbruik is afkomstig van de verlichting. Door zuinig om te
springen met verlichting, zonder aan comfort in te boeten, kan u bijgevolg ook een heel pak
energie en geld besparen.
Een lichtbron is eigenlijk niets anders dan een toestel dat een hoeveelheid
energie transformeert. De lichtstroom gedeeld door het opgenomen
(elektrisch) vermogen van de lichtbron, wordt het lichtrendement
of de lichtopbrengst genoemd. Hoe hoger de lichtstroom bij een
bepaald opgenomen vermogen, hoe hoger het rendement en dus
hoe efficiënter de lichtbron.

Adviesmodule
Verlichting

Om het energieverbruik van een verlichtingsinstallatie terug te dringen
kunt u kiezen voor het installeren van lampen en armaturen die met
een zo laag mogelijk vermogen de gewenste verlichtingssterkte halen
of om de verlichtingsinstallatie enkel te laten werken wanneer dat
nodig is.
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Bovendien kan men ervoor zorgen dat de verlichtingsinstallatie

Meten

niet meer licht levert dan gewenst, bijvoorbeeld door de lampen te
dimmen of zelfs uit te schakelen wanneer er voldoende daglichtinval
is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een regelsysteem.

Weten

Hoewel een regelsysteem (bijvoorbeeld door de armaturen te
verdelen in groepen die door aparte knoppen worden bediend),
kan leiden tot een energiebesparing, zal dit concreet altijd sterk
afhankelijk zijn van het gebruikersgedrag: gebruikers die niet of

Doen

weinig energiebewust zijn, maken geen gebruik van de aangeboden
besparingsmogelijkheden.

Verlichting

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