Energie-comfort-sparen
Dat een HR ketel zuiniger is dan een VR ketel dat weet u al van uw installateur of service- en
onderhoudspartner. Een graadje lager in woonkamer dat doet u ook al, maar liever nog
blijft u vooral comfortabel wonen. Lekker aangenaam warm, zonder al te veel gedoe.
Dat is het energie-comfort-sparen van dokter Coen.
Dokter Coen start altijd met een onderzoek, bijvoorbeeld: is uw ketel nog
goed, moet de ketel waterzijdig ingeregeld worden (hierdoor krijgen
alle radiatoren de juiste hoeveelheid water), hangt de thermostaat
op de juiste plek? Met behulp van een paar kleine metingen die we

Adviesmodule
Warmte

verrichten tijdens het opwarmen en afkoelen van uw woning bepalen
we welke maatregelen het gewenste resultaat zullen bereiken.

Energiebespaarpotentieel tot 15%
Door uw verwarmingsketel en de klokthermostaat optimaal in te
stellen, uw toestel waterzijdig in te regelen en uw huis op een lagere
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Meten
Weten
Doen

systeemtemperatuur te laten draaien zonder verlies aan comfort, is
tot 15% zuiniger stoken gegarandeerd haalbaar.

Een rekensom
Rekent u even mee? 15% op een gemiddeld verbruik van 1500 m3
per jaar is 225 m3 gas dat u direct kunt besparen. Dat is echt wel
even de moeite waard. Binnen een paar jaar tijd is een besparing
van meerdere honderden euro’s mogelijk. Zeker in combinatie
met een aantal aanpassingen aan uw woning zoals deurdrangers,
thermostaatkranen, radiatorfolie, leidingisolatie en een slimme
kamerthermostaat.

Warmte

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

wonen

Meetinstrument:

Thermocamera
Vocht- en temperatuurmeter
Rolmaat
Deze instrumenten om warmte te meten zijn onderdeel
van de energierecepten van dokter Coen. Fotografie kan
op afspraak.

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

1 Type verwarming:					
Jaartal:		
Merk:			
Plaats toestel: binnen/buiten thermische schil
2 Soort verwarming: radiator/convector/wandverwarming/vloerverwarming
Aanvoertemperatuur: T > 55˚C (hoog)/35˚C < T < 55˚C (laag)/T < 35˚C (zeer laag)
Leidingen in onverwarmde ruimten: ja/nee
Indien leidingen in onverwarmde ruimten aanwezig, zijn deze volledig geïsoleerd: ja/nee/gedeeltelijk/nvt
3 Kamertermostaat/Buitentemperatuur
Termostaatkranen overal aanwezig: ja/nee/gedeeltelijk

Deventer www.coendoen.nu www.doktercoen.nl

Combi ja/nee

