Voor de bereiding van warm water is energie nodig. Kiezen voor een zuinige installatie kan u ook
veel opleveren. Sanitair warm water kan verwarmd worden met hetzelfde toestel voor de
ruimteverwarming (combitoestel) of met een afzonderlijke ketel. Voor de opwarming
van water verbruikt een aardgas- of stookolietoestel bijna de helft minder energie
dan elektriciteit.
Waar we in de dokter Coen warmwater module vooral naar kijken
is de quick win. De ketel zuiniger instellen, en op de tappunten in
overleg doorstroombegrenzers plaaten. Waar we ook naar kijken is
wasmachines en vaatwassers. Deze zijn over het algemeen wel te
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koppelen aan de gasketel en daarmee valt ook veel te besparen.
Een waterbesparende douchekop verbruikt 40% minder water en
energie dan een gewone douchekop, terwijl het comfort hetzelfde
blijft. Tijdens een douche van een vijftal minuten verbruikt u al snel
50 liter warm water, met een spaardouchekop wordt dat verbruik
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beperkt tot 30 liter.
Dokter Coen onderzoekt uw gehele installatie en adviseert u welke
kleine en eventueel grotere verbeteringen u kunt aanbrengen in
uw huis om uw warm water comfortabel en energiebesparend kunt
maken.

Energiebespaar potentieel;
Gemiddeld 400 m3 gas voor een gemiddelde huishouding. Daar is
makkelijk 100 m3 vanaf te halen. Zonder in te leveren op het comfort.
De moeite waard!
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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.
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Meetinstrument:

Stopwatch
Emmer met literaanduiding
Fototoestel
Deze instrumenten om warm water te meten zijn
onderdeel van de energierecepten van dokter Coen.
Fotografie kan op afspraak.
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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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