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ELEKTRICITEIT
9. Spaarlampen
10. Zuinige huishoudapparatuur
11. Elektrische toestellen
in waaktoestand
water
12. Regenwatertank
13. Waterspoeling toilet
14. Douchekoppen
15. Drukverlager en waterlekken
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ISOLATIE - VERWARMING
1. Gedrag van de bewoners
2. Dakisolatie
3. Muurisolatie
4. Verwarmingsketel met condensatie
5. Warmteregeling
6. Dubbele beglazing
7. Isoleren van de leidingen
8. Reflector achter de radiatoren

Hoe kunt u zonder energie te verspillen binnenshuis een aangename temperatuur
(+/- 19°C) aanhouden ? Met behulp van een hoogwaardig verwarmingsregelsysteem : een thermostaat om de omgevingstemperatuur op peil te houden,
thermostatische regelknoppen en/of een buitenvoeler. Een thermostatische
afsluiter beperkt het warmwaterdebiet dat in de radiator aankomt en laat toe
de temperatuur in de kamer te beheersen. Wist u dat sommige kamers wegens
de interne en externe warmteaanbreng bijna steeds overwarmd zijn ? In die kamers kan de installatie van thermostatische regelknoppen een besparing op de
verwarmingskosten opleveren van ruim 17 €/jaar/regelknop. De thermostaat
zorgt voor het afregelen van de temperatuur in heel de woning. Aangezien de kamer waar de thermostaat zich bevindt als referentiepunt dienst doet, kunt u er
beter geen thermostatische afsluiter plaatsen ! Wanneer de gevraagde temperatuur is bereikt, zet de thermostaat de verwarmingsketel en dus ook alle overige
radiatoren in het huis af. Het is raadzaam een thermostaat te plaatsen die zowel op de brander van de verwarmingsketel als op de circulatiepomp inwerkt,
met tijdregeling. Het gebruik van een thermostaat zorgt voor een besparing
op de verwarming die zo’n 193 €/jaar kan bedragen. Kies ook voor een eenvoudig te bedienen regelsysteem waarmee u de verwarming ‘s nachts of bij
afwezigheid gemakkelijk kunt afzetten en aarzel niet om de kamertemperatuur
te verminderen : 1°C lager stemt al overeen met een besparing van 54 €/jaar.
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5 WARMTEREGELING
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Het eCO-logische huis

ISOLATIE - VERWARMING

>24°

➔ VERWARMINGSKOSTEN 4 PERS./JAAR
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Voor gratis informatie en advies,
neem contact op met:
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Advies bij renovaties
Colignonplein 41 - 1030 Brussel
T +32 (0)2 215 85 16 - www.renovas.be
RGB

Met de steun van:

CMYK

PMS

RGB: 65-91-117
CMYK: 54-23-0-60
web: #4b5c73
RGB: 237-120-56
CMYK: 0-64-82-0
web: #d3773e

RGB: 182-158-129
CMYK: 31-36-48-5
web: #ae9c82

RGB: 248-179-34
CMYK: 0-35-90-0
web: #e7b135

Investering		 200 €
Terugverdientijd 		 minder dan 1 jaar

RGB: 252-194-0
CMYK: 0-26-100-0
web: #edc001

RGB: 195-201-35
CMYK: 32-6-93-0
web: #c3c83a

RGB: 164-197-45
CMYK: 45-0-93-0
web: #acc340

RGB: 145-194-105
CMYK: 51-0-71-0
web: #9fc16e

RGB: 138-201-178
CMYK: 51-0-36-0
web: #9ec7b1

RGB: 27-175-160
CMYK: 75-0-43-0
web: #65ad9f

RGB: 83-185-175
CMYK: 66-0-36-0
web: #7ab8ae

RGB: 229-40-109
CMYK: 0-92-27-0
web: #c4266b

RGB: 208-122-134
CMYK: 18-62-33-0
web: #bb7984

RGB: 224-82-95
CMYK: 0-79-48-5
web: #c3545f

