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Uitgever

Spektakel

Indezeeditienatuurlijkveelaandachtvoorhetspektakeldatdriedagen
lang losbarst in Den Bosch, met al het nieuws op het gebied van energie.
Ruim 200 deelnemers presenteren zich in 3 hallen met hun noviteiten,
nieuwe ontwikkelingen van hun producten, software, zonnepanelen,
warmtepompen enzovoort.
Uiteraard is EnergieWinst online ook aanwezig en te vinden in hal 1
(stand G086), waar wij deze editie en de twee voorgaande aan u kunnen
tonen met alle mogelijkheden die voor u als ondernemer interessant
zijn.
Dinsdag 7 oktober vindt de uitreiking plaats van de Spirit of Innovation
Award, de prijs voor de meest energiebesparende innovatie.
De drie genomineerden maken een goede kans, de vakjury beoordeelt
de inzending op innovatief vermogen, duurzaamheid, potentie om te
besparen en de marketingwaarde. Dinsdag om 11.00 uur presenteren
deze bedrijven zich waarna de winnaar bekend zal worden gemaakt.
Zodra deze bekend is, kunt u de uitslag vinden op MKB energie info en
uiteraard in de volgende editie van EnergieWinstonline. Meer over de
nominaties leest u op pagina 16 van EnergieWinstonline.
 
OokkuntuEnergieWinstonlinevindentijdensanderebeurzendieerde
komende maanden, tot het eind van het jaar, op de planning staan. Meer
hierover kunt u vinden op MKB energie info.
Vanaf deze plek wensen wij alle deelnemers heel veel succes en de
bezoekersveelinspiratievoortoepassingvanallemogelijkhedendieze
de komende dagen tegen komen tijdens Energie/Solar Event 2014.
 
Peter de Ruygt
 
PS: denkt u dat EnergieWinstonline ook interessant is voor uw collega’s,
deel het!
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TREIN VAN ENERGIETRANSITIE

DENDERT DOOR

En zo dendert de trein van de energietransitie door. Het
krachtenveld tussen alle belangenorganisaties is groot.
Wordt besparen en hernieuwbaar opwekken van
energie ‘business as usual’ van de bestaande partijen of
krijgen bestaande en nieuwe spelers meer en meer
ruimte om innovatieve concepten in experimenten uit
te voeren en snel op te schalen? Sluit u zich als MKB-er
aan bij wat er in uw wijk, stad, regio, provincie of op uw
industrieterrein georganiseerd wordt door een
regionale energiecoördinator die vanaf nu vanuit de
Regionale Natuur- en Milieufederaties overal in het land
aan de slag gaan of neemt u zelf het helft in handen?
Uw kantoor of bedrijf verduurzamen wordt steeds
waardevoller, zeker als u het berekent vanuit de totale
kosten over de levensduur (inclusief invoedingskosten
van de brandstof) van de besparing en verduurzaming. 

E n e r g i e  2 0 1 4
 
Er wordt gewerkt aan een soort APK voor gebouwen op
energiegebied in het kader van een van de vele
maatregelen in het Nationale Energieakkoord. Minister
Kamp heeft toegezegd in de Tweede Kamer dat het
salderen (verrekenen van inkoop en verkoop van eigen
productie van hernieuwbaar opgewekte stroom) tot
zeker 2020 blijft bestaan en dat er daarna een royale
overgangsregeling komt. Interessant dus om op uw pand
zonnepanelen te leggen of om uw parkeerterrein
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
luchtig te ‘overkappen’ met staanders waarop panelen
komen en die de elektrische auto’s van uzelf en uw
klanten kunnen opladen. Ik ben ook een fan van de mini-
windturbines die in plaats van een vlag met logo erop
bij de entree van uw pand kunnen staan. Het is
achterhaald om te beweren dat de mini-turbines
onvoldoende opleveren. Verder is lage
temperatuurverwarming, bodem of lucht-aangebaseerd,
bezig met een opmars in gebouwen. En volgende week
de Energiebeurs natuurlijk! Woensdagmorgen en
donderdagmiddag mag ik een praatje houden in het
Solarplaza over Energieakkoord 1 jaar later en hoop u te
mogen begroeten! Op woensdag ben ik er om 10:30 en
op donderdag van 13:00 tot 15:00.
Aan de slag maar weer!
 
Aanmelden voor de presentaties kan HIER
 

                      Monique J. van Eijkelenburg
                        Directeur srategie, De Koepel

 
 
De Koepel
 
Duurzame Energie Koepel
(koepel van 1.000
(mkb-)bedrijven en
organisaties/coöperaties en
exploitanten actief in
hernieuwbare energie en
onderhandelingspartner
namens de groene
werkgevers in het SER
Energieakkoord voor
duurzame groei.
 
www.dekoepel.org



COLOFON
Uitgeverij:
PR Media
Dovenetel 24
7322 DR  Apeldoorn
Tel: 06-18685468
E-mail: info@ewonline.nl
 
Uitgever:
Peter de Ruygt
 
Redactie:
Marco Nuis
 
Opmaak:
Comnective
 
DTP:
Metje Grafisch Design en Advies
 
Oplage:
15.000
 
Verschijningsdata:
4 december
 
 
 
 

Peter de Ruygt
Uitgever

Spektakel

Indezeeditienatuurlijkveelaandachtvoorhetspektakeldatdriedagen
lang losbarst in Den Bosch, met al het nieuws op het gebied van energie.
Ruim 200 deelnemers presenteren zich in 3 hallen met hun noviteiten,
nieuwe ontwikkelingen van hun producten, software, zonnepanelen,
warmtepompen enzovoort.
Uiteraard is EnergieWinst online ook aanwezig en te vinden in hal 1
(stand G086), waar wij deze editie en de twee voorgaande aan u kunnen
tonen met alle mogelijkheden die voor u als ondernemer interessant
zijn.
Dinsdag 7 oktober vindt de uitreiking plaats van de Spirit of Innovation
Award, de prijs voor de meest energiebesparende innovatie.
De drie genomineerden maken een goede kans, de vakjury beoordeelt
de inzending op innovatief vermogen, duurzaamheid, potentie om te
besparen en de marketingwaarde. Dinsdag om 11.00 uur presenteren
deze bedrijven zich waarna de winnaar bekend zal worden gemaakt.
Zodra deze bekend is, kunt u de uitslag vinden op MKB energie info en
uiteraard in de volgende editie van EnergieWinstonline. Meer over de
nominaties leest u op pagina 16 van EnergieWinstonline.
 
OokkuntuEnergieWinstonlinevindentijdensanderebeurzendieerde
komende maanden, tot het eind van het jaar, op de planning staan. Meer
hierover kunt u vinden op MKB energie info.
Vanaf deze plek wensen wij alle deelnemers heel veel succes en de
bezoekersveelinspiratievoortoepassingvanallemogelijkhedendieze
de komende dagen tegen komen tijdens Energie/Solar Event 2014.
 
Peter de Ruygt
 
PS: denkt u dat EnergieWinstonline ook interessant is voor uw collega’s,
deel het!
 

Inhoud
Spektakel in beursweek
Column DE Koepel
Garantie ter onderscheiding
Warmtebeeldcamera Testo
30 minuts LEDsWORKOUT
Zonnepanelen populair
Solarclarity nominatie EBA
Energiemanagement online
Agenda
Spirit of Innovation Award
 
 
 

2
3 
4
6 
8
9      
10
13
14
16

TREIN VAN ENERGIETRANSITIE

DENDERT DOOR

En zo dendert de trein van de energietransitie door. Het
krachtenveld tussen alle belangenorganisaties is groot.
Wordt besparen en hernieuwbaar opwekken van
energie ‘business as usual’ van de bestaande partijen of
krijgen bestaande en nieuwe spelers meer en meer
ruimte om innovatieve concepten in experimenten uit
te voeren en snel op te schalen? Sluit u zich als MKB-er
aan bij wat er in uw wijk, stad, regio, provincie of op uw
industrieterrein georganiseerd wordt door een
regionale energiecoördinator die vanaf nu vanuit de
Regionale Natuur- en Milieufederaties overal in het land
aan de slag gaan of neemt u zelf het helft in handen?
Uw kantoor of bedrijf verduurzamen wordt steeds
waardevoller, zeker als u het berekent vanuit de totale
kosten over de levensduur (inclusief invoedingskosten
van de brandstof) van de besparing en verduurzaming. 

E n e r g i e  2 0 1 4
 
Er wordt gewerkt aan een soort APK voor gebouwen op
energiegebied in het kader van een van de vele
maatregelen in het Nationale Energieakkoord. Minister
Kamp heeft toegezegd in de Tweede Kamer dat het
salderen (verrekenen van inkoop en verkoop van eigen
productie van hernieuwbaar opgewekte stroom) tot
zeker 2020 blijft bestaan en dat er daarna een royale
overgangsregeling komt. Interessant dus om op uw pand
zonnepanelen te leggen of om uw parkeerterrein
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
luchtig te ‘overkappen’ met staanders waarop panelen
komen en die de elektrische auto’s van uzelf en uw
klanten kunnen opladen. Ik ben ook een fan van de mini-
windturbines die in plaats van een vlag met logo erop
bij de entree van uw pand kunnen staan. Het is
achterhaald om te beweren dat de mini-turbines
onvoldoende opleveren. Verder is lage
temperatuurverwarming, bodem of lucht-aangebaseerd,
bezig met een opmars in gebouwen. En volgende week
de Energiebeurs natuurlijk! Woensdagmorgen en
donderdagmiddag mag ik een praatje houden in het
Solarplaza over Energieakkoord 1 jaar later en hoop u te
mogen begroeten! Op woensdag ben ik er om 10:30 en
op donderdag van 13:00 tot 15:00.
Aan de slag maar weer!
 
Aanmelden voor de presentaties kan HIER
 

                      Monique J. van Eijkelenburg
                        Directeur srategie, De Koepel

 
 
De Koepel
 
Duurzame Energie Koepel
(koepel van 1.000
(mkb-)bedrijven en
organisaties/coöperaties en
exploitanten actief in
hernieuwbare energie en
onderhandelingspartner
namens de groene
werkgevers in het SER
Energieakkoord voor
duurzame groei.
 
www.dekoepel.org



5

Als familiebedrijf is Carbomat gespecialiseerd op het
gebied van import en verdeling van PV systemen van
Europese fabricatie. Klanten kunnen bij Carbomat bij
diverse merken rekenen op een productgarantie van
twintig jaar.
 
Onderscheidendheid
Eén van de merken die voor deze lange productgarantie
in aanmerking komt, is Atersa. “Voor het Atersa paneel,
A-260M GSE full back, aangekocht in kit (met montage
en omvormer) bieden wij een productgarantie van
twintig jaar”, vertelt Cathérine Ravinet, Sales &
Marketing director bij Carbomat. 
“We bieden extra productgaranties aan met bepaalde
leveranciers waar wij vertrouwen in hebben. 
 

Wij doen dit om onze klanten de mogelijkheid te geven
om zich te onderscheiden wanneer zij in concurrentie
zijn.”
 
Atersa
Met meer dan dertig jaar ervaring en ruim 200
medewerkers biedt Atersa uitgebreide ervaring in het
productieproces. Door de keuze van hoogwaardige
cellen en kwalitatieve afwerking van de panelen,
garandeert Atersa een opbrengstresultaat van minstens
25 jaar. De zonnepanelen met zwarte kader en optioneel
met zwarte achtergrond, zorgen voor een esthetisch
uitzicht van de installatie. Sinds 2006 is Atersa actief in
de Benelux en zijn meer dan 10.000 gezinnen voorzien
van producten van Atersa.
 

Carbomat biedt klanten extra productgarantie op
producten waarin zij veel vertrouwen hebben. Car
bomat is onder meer verdeler van photovoltaïsche
systemen en onderdelen, windturbines,
microwarmtekrachtkoppelingen en
warmtepompen. 

PRODUCTGARANTIES T
ER ONDERSCHEIDING
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De warmtebeeldcamera van Testo als beste bevonden
door onafhankelijke experts in een uitgebreide
vergelijktest.
 
De warmtebeeld technologie van Testo heeft de
onafhankelijke experts overtuigd. In het uitgebreide
onderzoek van de vakbladen Photon en Photon-
International zijn de warmtebeeldcameras (testo 876 en
testo 885) van Testo bovenaan geëindigd. Het
vervolgonderzoek van het Fraunhofer Instituut heeft de
voordelen van de testo SuperResolution in verschillende
industriële applicaties bevestigd.  
De vakbladen Photon en Photon-International hebben 14
verschillende warmtebeeldcamera’s, waaronder de testo
876 en de testo 885, uitgebreid getest. Het Photon
laboratorium heeft voor het eerst in de geschiedenis die
informatie in 13 categorieën geplaatst en gewaardeerd
met variërende weegfactoren. De testo 885 (uitgevoerd
met SuperResolution) eindigde aan de top bij bijna alle
individuele disciplines en werd uitgeroepen tot de

testwinnaar. Ook de testo 876 werd uitgeroepen tot
nummer één in zijn detectorklasse.
 
Testo SuperResolution
Ook de gepatenteerde SuperResolution technologie van
testo is onderzocht door Fraunhofer Institute for
Optronics, System Technologies and Image Exploitation
IOSB in Karlsruhe, Duitsland. De gepatenteerde
technologie maakt gebruik van de natuurlijke trilling van
de hand. Door snel meerdere beelden achter elkaar te
maken, worden deze hierdoor net onder een andere
hoek vastgelegd. Met behulp van een algoritme, wordt
van al deze beelden 1 totaalbeeld berekend. Deze bevat
vier keer meer meetwaarden en een verbeterde
geometrische resolutie met een factor 1,6. Dankzij testo
SuperResolution worden infraroodbeelden van 320x240
pixels omgezet in beelden met 640x480 pixels,
waardoor de beeldkwaliteit een klasse hoger is. Het
resultaat is een scherpere afbeelding met meer details.
Voor samenvattingen van de onderzoeken klik hier.

WARMTEBEELDCAMERA
TESTO ALS BESTE
BEOORDEELD



De warmtebeeldcamera van Testo als beste bevonden
door onafhankelijke experts in een uitgebreide
vergelijktest.
 
De warmtebeeld technologie van Testo heeft de
onafhankelijke experts overtuigd. In het uitgebreide
onderzoek van de vakbladen Photon en Photon-
International zijn de warmtebeeldcameras (testo 876 en
testo 885) van Testo bovenaan geëindigd. Het
vervolgonderzoek van het Fraunhofer Instituut heeft de
voordelen van de testo SuperResolution in verschillende
industriële applicaties bevestigd.  
De vakbladen Photon en Photon-International hebben 14
verschillende warmtebeeldcamera’s, waaronder de testo
876 en de testo 885, uitgebreid getest. Het Photon
laboratorium heeft voor het eerst in de geschiedenis die
informatie in 13 categorieën geplaatst en gewaardeerd
met variërende weegfactoren. De testo 885 (uitgevoerd
met SuperResolution) eindigde aan de top bij bijna alle
individuele disciplines en werd uitgeroepen tot de

testwinnaar. Ook de testo 876 werd uitgeroepen tot
nummer één in zijn detectorklasse.
 
Testo SuperResolution
Ook de gepatenteerde SuperResolution technologie van
testo is onderzocht door Fraunhofer Institute for
Optronics, System Technologies and Image Exploitation
IOSB in Karlsruhe, Duitsland. De gepatenteerde
technologie maakt gebruik van de natuurlijke trilling van
de hand. Door snel meerdere beelden achter elkaar te
maken, worden deze hierdoor net onder een andere
hoek vastgelegd. Met behulp van een algoritme, wordt
van al deze beelden 1 totaalbeeld berekend. Deze bevat
vier keer meer meetwaarden en een verbeterde
geometrische resolutie met een factor 1,6. Dankzij testo
SuperResolution worden infraroodbeelden van 320x240
pixels omgezet in beelden met 640x480 pixels,
waardoor de beeldkwaliteit een klasse hoger is. Het
resultaat is een scherpere afbeelding met meer details.
Voor samenvattingen van de onderzoeken klik hier.

WARMTEBEELDCAMERA
TESTO ALS BESTE
BEOORDEELD



Tijdens Energie 2014 presenteert Connectica
Green Force uit Zaandam een lezing van haar
fabrikant LEDSgoGreener. Dagelijks wordt in
het D-EXTO paviljoen een energieke en
interactieve work-out inclusief inzicht in de
calculaties van onze meest energie
besparende klanten gegeven. 

30 minuts LEDsWORKOUT

Connectica Green Force en LEDSgoGREENER staan gezamenlijk als exposant op Energie 2014 in de Brabanthallen in
Den Bosch. Dagelijks om 10:30 verzorgt LEDSgoGREENER een 30 minuten durende interactieve energie training in
het D-EXTO Paviljoen. Bezoekers horen alles over trends, praktische tips en informatie toegespitst op retrofit led
verlichting inclusief energie besparende klantcases uit de praktijk.

ZONNEPANELEN
POPULAIRST IN
ZAKELIJKE MARKT

Zonne-energie wordt steeds populairder in de zakelijke
markt. Dit blijkt uit de Energie enquête 2014 onder
ruim 700 beslissers en adviseurs op het gebied van
energie(inkoop). 
 
Energiemedia heeft deze enquête in samenwerking met
eventorganisator Jaarbeurs in de zomer van 2014
uitgevoerd. Zowel het bedrijfsleven als de overheid zijn

bereid om te investeren in zonnepanelen. Dit blijkt uit
de Energie Enquête 2014, waarbij ruim 700 beslissers
zijn ondervraagd over hun investeringen in
energiebesparende maatregelen en duurzame energie.
Uitgeverij Energiemedia heeft de Energie Enquête in
samenwerking met eventorganisator Jaarbeurs
uitgevoerd.

http://www.youtube.com/watch?v=3LncoOnKpJI
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SOLARCLARITY GENOMINEERD
VOOR EUROPEAN BUSINESS
AWARDS
Solarclarity is genomineerd voor de European Business
Awards 2014/2015 (EBA). De European Business
Awards is een onafhankelijk awards-programma
opgezet om excellentie, ondernemerschap en innovatie
in het Europese bedrijfsleven te erkennen en aan te
moedigen.
 
Solarclarity is een internationale groothandel
gespecialiseerd in zonnestroom producten zoals
zonnepanelen en toebehoren. Vanuit een
distributiecentrum nabij Amsterdam belevert het bedrijf
professionele installateurs in heel Europa en daarbuiten.
Met de nominatie behoort Solarclarity tot een selecte
groep van Europese bedrijven. De EBA verkiezing wordt
ondersteund door bedrijfsleiders, academici, media en
politici vanuit heel Europa. Belangrijke criteria zijn de
pijlers: financiële groei, innovatie, ondernemerschap en
een internationale oriëntatie.
 
Trots
De European Business Award zal gaan naar het bedrijf
wat uitblinkt op gebied van financiële prestaties, groei,
innovatieve strategieën, marktleiderschap en de
flexibiliteit om consistente resultaten te kunnen blijven
leveren in de toekomst.
“Solarclarity is al jaren een snel groeiende en solide
onderneming en ik ben dan ook heel trots dat wij
genomineerd zijn om Nederland te vertegenwoordigen
voor de European Business Awards”, zegt Peter Desmet,
directeur van Solarclarity. “Deze verkiezing staat hoog
aangeschreven in Europa en staat bekend als showcase
voor Europa’s meest dynamische bedrijven. Ik zie het
dan ook als het zichtbare bewijs dat ons bedrijf gezond

is, dat onze gekozen strategie onze nationale en
internationale marktposities versterkt, en een solide
basis vormt voor de toekomst. Deze nominatie
stimuleert ons extra om volop verder te gaan in onze
internationalisering.”
De uiteindelijke verkiezing zal plaats vinden in 2015.
 
Huismerk
Naast het leveren van bekende merken, biedt
Solarclarity sinds kort ook een eigen huismerk
zonnepanelen, de Solarclarity Denim (poly) en de
Solarclarity Velvet (mono). Twee productlijnen die zijn
ontworpen volgens de hoogste kwaliteitseisen. De
Solarclarity Denim en Onyx zijn 100% EU Proof en
voldoen volledig aan de EU importrichtlijnen en zijn
daarmee vrij van importheffing en vrij van risico’s op
naheffing.
 
 
Energie 2014
Tijdens Energie 2014 zal SolarClarity te zien zijn op het
Solar Event, dat onderdeel uitmaakt van de vakbeurs
Energie. Naar aanleiding van de reacties die het bedrijf
vorig jaar kreeg, zet Solarclarity ook dit jaar weer een
Solarclarity Solarplein op. Hier zullen enkele merken uit
de zonne-energiebranche aanwezig zijn. Tevens
participeren deze merken mee in het door SC-Academy
georganiseerde workshop-programma, dat plaatsvindt in
de workshopruimte op de stand van Solarclarity.
Gedurende de drie beursdagen geven de verschillende
fabrikanten dagelijks speed-trainingen over hun
producten.
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NEW KID ON THE
DUTCH BLOCK
Steeds meer toepassingen maken gebruik van software
in de cloud. Ook voor energiemanagement is er een
online energie applicatie die al in veel landen populair
is: DEXCell Energy Manager.
 
Het Nijmeegse bedrijf SunSolutions is gespecialiseerd in
automatisering op energiegebied en haalt deze
applicatie naar Nederland. DEXCell visualiseert het
energieverbruik, waardoor de eindgebruiker in één
oogopslag kan zien waar de knelpunten bij de door hem
beheerde objecten zitten. Dat overzicht komt
voornamelijk door het flexibel in te richten dashboard
waar verschillende grafieken duidelijk maken wat
volgens de normen verloopt en waar bijgestuurd moet
worden. Het is mogelijk om alarmen in te stellen,
automatisch rapporten te laten genereren, data samen te
voegen in rapporten en factuurcontrole te doen. Deze

features zijn onderdelen van de applicatie, maar de
mogelijkheden zijn uitgebreider. Door een log-in aan te
maken op de website kan zelf ervaren worden hoe het
programma is opgezet en hoe het werkt.
 

MKB Energie Info is een online medium dat
informeert over marktontwikkelingen,
productinformatie, beurzen en nieuwe
mogelijkheden binnen de duurzame energiemarkt.

De markt voor duurzame energie is groot en ook voor het MKB zijn talloze
manieren om door middel van duurzame energie te besparen op de
energiekosten. Het online medium MKB Energie Info biedt ondernemers
binnen het MKB de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame
energie. Op basis van handige submenu’s zoals zonne-energie, windenergie,
overheidsregelingen en een agenda kan het onderwerp gekozen dat voor de
lezer het meest interessant is.
 
MKB Energie Info wordt middels een nieuwsbrief verspreid onder enkele
duizenden MKB-bedrijven. Daarnaast is hier laatste nieuws via diverse social
media te volgen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Schrijf u dan hieronder in en ontvang geheel vrijblijvend de nieuwsbrief van
MKB Energie Info.
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AGENDA
Vakbeurs Energie, 's Hertogenbosch                           7 t/m 9 oktober 

De vakbeurs Energie, van 7 t/m 9 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch,
biedt professionals in de bouw en de industrie alle mogelijke oplossingen om
energie te besparen. Goed voor het milieu én goed voor de portemonnee.

Solar Event, 's Hertogenbosch                                       7 t/m 9 oktober 

Het Solar Event is een jaarlijks evenement voor professionals in de bouw en de
industrie om te ontdekken wat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
zonne-energie zijn. In een aanbod vol innovaties, live demonstraties en
interactieve sessies, kunnen bezoekers alle mogelijkheden ontdekken.

Combi Vakdagen, Venray                                            4 t/m 6 november

Op 4, 5 en 6 november 2014 wordt de combinatie Installatie Vakbeurs en
Energie & Besparing in Evenementenhal Venray georganiseerd. Deze
combinatie brengt de installatiebranche en bouwsector bij elkaar. Deze
vakbeurzen vinden tegelijkertijd plaats en is voor een brede doelgroep
toegankelijk.

Het Nationale LED Congres, Den Bosch                                30 oktober

Het congres met marktinformatie voor bedrijven en afnemers aan het einde van
de keten. Het NLC belicht actuele en toekomstige marktontwikkelingen in de
LED sector en biedt daarmee zowel bedrijven als afnemers informatie voor de
eigen marketing en sales.

LED Expo, Den Bosch                                                   11 en 12 februari

LED Expo Benelux geeft als grootste gespecialiseerde LED vakbeurs van de
Benelux een overzicht van het actuele productaanbod en de technische stand
van zaken. In de LED Dome wordt een preview op de toekomst gegeven; een
wereld waarin licht gezondheid verbetert, leerprestaties verhoogt en beter laat
ontspannen.
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Tijdens Energie 2014 wordt de Spirit of Innovation Award uitgereikt.
De prijs wordt uitgereikt aan de meest energiebesparende innovatie
tijdens de vakbeurs.
 
De vakjury beoordeelt de inzending op innovatief
vermogen, duurzaamheid, potentie om te besparen en
de marketingwaarde. De drie genomineerden verzorgen
op dinsdag 7 oktober om 11.00 uur een pitch in het
Energietheater. Daarna zal de voorzitter van de jury de
winnaar bekendmaken en de mediacheque met een
advertentiewaarde van € 5.000 overhandigen. Deze
vakjury bestaat uit Prof. Dr. Ir. Anke van Hal (Professor
Sustainable Building & Development Nyenrode Business
Universiteit), Ir. Rob Smit (projectleider Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland) en Robin Koek (directeur
One2green). De drie genomineerden zijn Connectica
Green Force, Energy2020 en SMA Benelux.
 
Dimbare LED voor ziekenhuizen
Connectica Green Force uit Zaandam presenteert
dimbare en van kleur veranderbare LED voor
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. In ziekenhuizen

wordt veelal TL-verlichting toegepast in de kleur 840.
Deze "wittere" kleur is noodzakelijk omdat het
verplegend personeel en de artsen een beter contrast
nodig hebben voor het geven van injecties. De patiënten
ervaren volgens Connectica Green Force dit wittere licht
als ongezellig en zouden veel liever in warmer licht
verblijven. De LEDSgoGREENER biedt de mogelijkheid
om de standaard TL-verlichting te vervangen door L05G-
DM LED-TL's of P01DM LED-panels. Met deze producten
kan de kleurtemperatuur traploos worden veranderd van
3000 Kelvin (kleur 830) naar 6500 Kelvin (kleur 865).
Daarnaast kan deze LED-verlichting ook nog eens
traploos worden gedimd met behulp van een
meegeleverde afstandsbediening of een smartphone
app. Het verplegend personeel kan een afdeling kiezen
en vervolgens per kamer het licht desgewenst
aanpassen. Indien een behandeling nodig is kan
bijvoorbeeld het licht worden gemaximaliseerd en
"witter" ingesteld. Na een eventuele behandeling kan
het licht weer worden gedimd en "warmer" worden
gezet.

UITREIKING
SPIRIT OF INNOVATION
AWARD

Omvormer, batterijbeheerder en batterij in 1 
De Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy van SMA
Benelux is een zonne-energieomvormer van 3.6kW of
5kW met een geïntegreerde Li-Ion batterij van 2 kWh en
geïntegreerd batterijbeheer. De omvormer zet de
gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom.
Op momenten dat er meer opwekking is van energie dan
er verbruikt wordt, zal het geïntegreerd batterijbeheer
ervoor zorgen dat het overschot aan energie opgeslagen
wordt in de batterij. Op momenten dat er meer verbruik
is als opwekking, wordt eerst de energie van de batterij
gebruikt vooraleer het net gebruikt wordt. De batterij
kan tot 2 kWh zonnestroom opslaan. De batterij voorziet
zonnestroom dat ’s avonds kan worden gebruikt, zo
moet er minder elektriciteit van het net worden gehaald.
En opgewekte zonnestroom dat overdag niet meteen kan
worden gebruikt, wordt nu in de batterij opgeslagen in
plaats van in het net gestuurd. Dit toestel zorgt er dus
voor dat het elektriciteitsnet minder wordt belast. De
Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy is het eerste
product waarbij een omvormer, batterijbeheerder en
batterij geïntegreerd is in één toestel.

Renolution: energieneutraal prefab renovatie-
bouwsysteem 
Energy2020 presenteert een nieuw, hoogwaardig
isolerend nieuwbouw- en renovatiesysteem,
geprefabriceerd in de fabriek in Susteren: Renolution.
Bijzonder is de flexibiliteit van het systeem: het kan
volledig naar wens van de opdrachtgever worden
afgewerkt aan zowel binnen- als buitenzijde. Volledig
maatwerk is standaard en heeft geen meerprijs.
Bovendien worden de bouwtijd en faalkosten op locatie
drastisch gereduceerd. 
Het systeem is van ontwerp tot uitvoering gebaseerd op
een volledig geïntegreerd 3D BIM-model en vindt zijn
basis in een lichtgewicht, maar uiterst sterke,

frameconstructie van koudgevormde stalen profielen uit
99% gerecycled materiaal. Gecombineerd met de meest
hoogwaardige isolatiematerialen, levert dit gevel-, dak-
en vloerelementen op waarmee snel en effectief
woningen kunnen worden gebouwd en gerenoveerd
naar een energielabel van A+ of beter. Het kan u
energiebesparingen tot 93% van de verwarmingskosten
opleveren! Door volledige productie, inclusief montage
van kozijnen en glas, in de Energy2020
productiefaciliteit is een ongekende nauwkeurigheid,
efficiëntie en snelheid mogelijk. Bestaande woningen
kunnen, in bewoonde staat, in slechts enkele dagen
worden gerenoveerd naar energieneutraal. 
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Verschijningsdata EnergieWinstonline:
 
4 december 2014
5 februari 2015
9 april 2015
11 juni 2015
27 augustus 2015
1 oktober 2015
3 december 2015

Bent u nog geen abonee van EnergieWinst online en zou u geheel gratis en vrijblijvend
EnergieWinstonline willen ontvangen, meldt u zichzelf dan via onderstaand formulier aan:
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