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Het drievoudige win-win scenario

Installatie concepten

Een van de methoden is het benutten van duurzame warmtemet een lage temperatuur voor het verwarmen van woningen
als alternatief voor de directe inzet
van fossiele brandstoffen. Hier ligt
zowel maatschappelijk als zakelijk
een enorme uitdaging met volop
commerciële kansen. Immers, de
(rest)warmte die we elk jaar weer
in Nederland weggooien is voldoende om miljoenen Nederlanders van warmte te voorzien.De
inzet van duurzame warmte levert
een grote bijdrage aan het overheidsbeleid tot het reduceren van
CO2-uitstoot en minder energieafhankelijkheid van het buitenland. Voor woningeigenaren betekent dit een
toekomstbestendige woning, een beter energielabel en dus
betere verkoopbaarheid. Voor de bewoners is comfort gekoppeld aan lagere energiekosten erg aantrekkelijk.

Ecoon heeft 10 basisconcepten ontwikkeld rondom
deze tapwaterwarmtepomp voor uiteenlopende toepassingen. Het merendeel richt zich op collectievelaagtemperatuur warmte- en of warmte- en koude
distributienetten. De andere concepten zijn ontwikkeld voor toepassingen van de Ecoon W2 warmtepomp in utiliteitsinstallaties.
Of het nu gaat om verwarmen, verwarmen en koelen,
of het voeden van de warmtepomp uit hetnet of uit
het afgiftesysteem, de installatieconcepten voorzien
allemaal in deze mogelijkheden en zijn gedetailleerd
uitgewerkt.

Het Ecoon systeem
Ecoon heeft zich volledig toegelegd op het ontwikkelen van
duurzame warmtesystemen voor water- en klimaatbeheersing
in woningen. Door de gespecialiseerde kennis kan Ecoon een
substantiële bijdrage leveren in het benutten van duurzame
warmte in woningen.
Voor zowel binnenklimaat als warmtapwater heeft Ecoon een
aantal producten ontwikkeld die gezamenlijk één systeem
vormen en zorg dragen voor de comfortinstallaties

Demarcatie
Een veel gehoorde en toenemende klacht bij laagtemperatuurinstallaties is de gedeelde verantwoordelijkheid binnen deze duurzame woninginstallaties.
Een bepaald deel wordt verzorgd door de netbeheerder van het warmte (koude)net en een ander deel
wordt verzorgd door de woninginstallateur. Door de
opbouw van het leveringsprogramma van Ecoon
kan de demarcatie gehandhaafd blijven, maar wordt
door middel van een tweedraads verbinding toch
weer tot één systeem samengevoegd.
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