Kruit Duurzaam

Als u echt wilt bezuinigen

INSTALLATIEBEDRIJF BV

Kruit Duurzaam
Energie uit aarde, lucht en zon
Of het nu gaat om nieuwbouwwoningen, utiliteit of om renovatie, bij Kruit streven we altijd naar de optimale duurzame oplossing. In de eerste instantie is het belangrijk te begrijpen welk doel de opdrachtgever nastreeft. Wanneer
duidelijk is aan welke criteria de installatie moet voldoen, maken we een op maat gesneden duurzaam concept.

De EPC (energieprestatiecoëfficient)
voor nieuwbouwwoningen wordt
steeds verder aangescherpt. Per 2011 is
de EPC verlaagt van 0,8 naar 0,6. In 2015
zal de EPC 0,4 bedragen en in 2020 0,0!
Ook voor de utiliteitsbouw wordt de
EPC continu aangescherpt.
Hierdoor stijgt

de vraag naar duurzame installaties
enorm. Kruit heeft tal van duurzame
projecten gerealiseerd en heeft op
dit gebied inmiddels een aanzienlijke
hoeveelheid expertise in huis. Tevens
hebben we experts aangetrokken die
de afdeling Duurzaam op het niveau
hebben gebracht waar we trots
op kunnen zijn.

Duurzame installaties doe je er niet
zomaar even bij. Dit vergt zowel in
ontwerp als realisatie van de complete
installatie deskundigheid. De deskundigheid die u van ons mag verwachten
garanderen wij door onze experts doorlopend te laten bijscholen. Zo kunnen
we blijvend werken aan slimme
oplossingen voor een breed
werkgebied.

Verticale
bodemwisselaar
Warmte en koeling uit de grond
Bij het toepassen van een verticale bodemwarmte
wisselaar of een open bronsysteem moet men rekening
houden met een aantal zaken:
Bodemopbouw
De hoeveelheid energie tijdens piekbelasting
De hoeveelheid bodemenergie die nodig is
voor het verwarmen van tapwater
Het aantal vollast uren voor verwarmen en koelen
De benodigde temperaturen

Kruit
Duurzame Installaties

Warmtepompen
Optimaal rendement uit aarde, lucht en zon
Bij het ontwerpen van duurzame installaties gaat het er om zonne-energie, lucht- of aardwarmte op de meest efficiënte
manier te benutten. Met deze energie verwarmen we ruimten en tapwater. Installaties die dit zeer efficiënt kunnen, worden in
toenemende mate complex en en vereisen een professionele benadering op het gebied van dimensionering en regeltechniek.
nuttige warmte en opgenomen energie
weer en wordt opgegeven door de
fabrikant van de warmtepomp. Bij de
keuze voor een warmtepomp kijken
we niet alléén naar een hoog COP getal.
Een gunstig COP getal komt namelijk

alleen volledig tot z’n recht in een
systeem waarin bron en afgifte optimaal
gedimensioneerd zijn. Het dimensioneren is een vak apart. Installatiebedrijf
Kruit BV verstaat dit vak. .

Warmtepomp in cijfers
Vermogen versus energieopbrengst
De keuze van warmtepompsysteem
is niet altijd vanzelfsprekend. De
warmtepomp mag niet te groot zijn
vanwege pendelgedrag (veelvuldig
aan- en uitschakelen), want dan slijt
de warmtepomp overmatig.

Grafiek Warmtepomp
Vermogen -> Enegie
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Aandeel warmtepompenergie

Installatiebedrijf Kruit heeft veel expertise bij het duurzaam winnen van
energie. Wij helpen u graag bij de installatie van warmtepompen met een open
bronsysteem of met verticale bodemwarmtewisselaars, maar ook gewoon
met lucht of de zon als warmtebron.
Het COP getal geeft de de verhouding
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De 50/50 optie
Daarnaast is er een economische re
den om te kiezen voor bijvoorbeeld
een 50/50 optie (50% warmtepomp
en 50% ketelvermogen). Bij deze
50/50 optie bedraagt de warmte
pompenergie al 92% omdat alleen
de piekvermogens voor rekening
komen van de ketel en dat beperkt
de investeringskosten aanzienlijk .
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Aandeel warmtepompvermogen
Bron: TNO

Links:  Een detail van de warmtepompinstallatie in ons nieuwe pand te Moordrecht.

Over Installatiebedrijf Kruit BV
Installatiebedrijf Kruit B.V. is sinds 1962 actief. Wij zijn gespecialiseerd in de disciplines Sanitair Installaties,
Ventilatie, Duurzaam (verwarmen en koelen) en CV Installaties.
Wij worden als servicegerichte organisatie vaak betrokken bij diverse grote nieuwbouwprojecten. Vanuit de Randstad
werken we voor plaatselijk en landelijk opererende opdrachtgevers. Ook zijn we betrokken bij diverse projecten in bouwteam.
Onze organisatie bestaat uit een team van vakbekwaam personeel dat door middel van opleiding en een doelgerichte
werkwijze continu kwaliteit kan leveren. Dit maakt ons tot een betrouwbare partner in bouwprojecten.

Installatiebedrijf Kruit B.V.
is ondermeer aangesloten bij:

INSTALLATIEBEDRIJF BV

Installatiebedrijf Kruit BV
Veenweg 2, Postbus 94
2840 AB Moordrecht
T 0182 - 378200
F 0182 - 378248
E info@kruitbv.com
I www.installatiebedrijfkruit.nl

Onze disciplines

Kruit Sanitaire Installaties
Kruit CV Installaties
Kruit Duurzame Installaties
Kruit Koelinstallaties
Kruit Mechanische Ventilatie Installaties

