Nu duurzaam ondernemen
voor een schonere wereld
en een aanzienlijke besparing
op de energiekosten.

In 3 stappen de energielasten structureel verlagen
Dat kan met een verbeterplan van First Energy!

Energieverbruik is een hot item geworden. Zowel het milieu
als bedrijfseconomische aspecten spelen daarbij een rol.
Structurele prijsstijgingen en een toegenomen behoefte
drijven de energiekosten op. Ook dwingt de milieuwetge
ving maatregelen af ter verlaging van het energieverbruik.
Met name bij een verbruik boven 50.000 kWh stroom of
25.000 m3 gas per jaar. Focus ligt daarbij op die maatregelen,
waarvan de investering binnen 5 jaar is terug te verdienen.
First Energy helpt u met behulp van de ‘Trias Energetica’ om
in drie stappen effectief te besparen op energie. Dit model is
ontwikkeld door Novem met als doel: klimaatneutraal

Stap 1: De energiescan
We beginnen ons ‘verbeterplan’ met een inventarisatie.
• Vergelijking van het energieverbruik met dat van soortgelijke gebouwen.
• Beoordeling van de tarieven uit het energiecontract.
• Tijdelijke monitoring van het verbruik om de ontwikkeling inzichtelijk te
krijgen.
• In kaart brengen van de efficiency van het gebouw. Hiervoor beoordelen
we de thermische schil en de technische inrichting zoals verwarming,
ventilatie, verlichting, etc.
Tenslotte zetten we de besparingsmogelijkheden op een rij in een Energie
Besparings Plan. Dit plan omvat maatregelen waarvan de investering
binnen 5 jaar wordt terugverdiend.

ondernemen.

Een voorbeeld uit de praktijk:
Dankzij onze energiescan kan bij een aantal gebouwen 13-24% op de
energiekosten bespaard worden!
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Stap 2: Verbeteringen aanbrengen
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Trias Energetica

indien nodig:
gebruik fossiele brandstoffen
zo efficiënt en schoon mogelijk

In de tweede fase voeren we een breed scala aan maatregelen uit.
Hierdoor gaan de thermische schil en de technische inrichting van
een gebouw efficiënter functioneren.
Dit omvat zaken als:
• spouwisolatie,
• HR+ beglazing,
• naad- en kierdichting,

• hoogfrequente of LED armaturen
met daglichtregeling,
• het programmeren van de verwarming.

www.firstenergy.nl

Een voorbeeld uit de praktijk:
Bij diverse scholen hebben we oude verlichting vervangen door hoogfrequente armaturen met daglichtregeling als aanwezigheidsdetectie.
Dit maakt een besparing van 60-70% op het elektriciteitsverbruik haalbaar!

Stap 3: Verduurzamen van de energievoorziening
Fossiele brandstoffen als energiebron zijn eindig. Dat maakt het inzetten
en opwekken van duurzame energie steeds belangrijker en aantrekkelijker.
Er is een groot scala aan mogelijkheden: warmtepompen, zonne-energiesystemen, windturbines en biomassa installaties.
Voordelen:
• Een ‘groen’ imago geeft uw bedrijf meerwaarde.
• Als gebruiker wordt u minder afhankelijk van energieleveranciers.
• U bent structureel minder gevoelig voor correcties op energietarieven.
• U bespaart op transportkosten van elders opgewekte energie.
Wij kunnen adviseren en begeleiden bij fiscale regelingen en subsidies.
De duurzaam opgewekte energie én de vermeden uitstoot van broeikasgas
kunnen in beeld gebracht worden op wandschermen.
Met een gerichte aanpak in 3 stappen wordt zo de Trias Energetica voor u
ingevuld, waardoor in het vervolg de energievoorziening én het verbruik op
een verantwoorde wijze de toekomst kan plaats hebben.
Een voorbeeld uit de praktijk:
Bij installatie van zonnepanelen is een wandscherm geplaatst waarop
de opgewekte en verbruikte elektriciteit in het gebouw zichtbaar is.

4 praktijkvoorbeelden

Case 1: Uitvoeren van besparingsmaatregelen
First Energy heeft bij de basisschool de Klipper
energiezuinige TL-buizen geplaatst in combinatie
met een daglichtregeling én bewegingsensoren.
Het elektriciteitsverbruik door de verlichting kan
hierdoor tot circa 70% afnemen, niet alleen doordat
er zuinige lampen worden gebruikt, maar ook doordat
de verlichting continue zich in stelt op het lichtaanbod
van buiten én zelf continue checkt of er nog wel
personen aanwezig zijn in de ruimte. Ook hier is
het comfort verder verbeterd.
Nancy van der belt (directeur van de school):
“De ruimten zijn nu goed verlicht. Het licht is tevens
sfeervol. Een moeder vroeg aan mij bij binnenkomst:
’Is er wat anders? Ik zie niet wat het is, maar het voelt
als kerstmis, maar dat is het nu niet…….’ De verlichting
ziet er ook veel netter en mooier uit. Het is een waardevolle investering geweest. De bewegingsmelders en
daglichtregelaars werken ook perfect. Kortom, we zijn
er heel blij mee. Fijn dat het toch op korte termijn kon
plaatsvinden!“
Bedankt!
Nancy

Inzicht in het verbruik en de lokale
opwekking van energie helpt in de
bewustwording om zuinig te leren
omgaan met energie en milieu.
Bij zonnepanelen brengen wand
schermen de opgewekte energie en de
ontwikkeling van het verbruik in beeld.
Ook de vermeden uitstoot van broei
kasgas wordt inzichtelijk gemaakt.
Met een dergelijke toepassing onder
strepen bedrijven en instellingen de
keuze voor een duurzame toekomst !
Piet Hein Twisk
(adjunct directeur Paulusmavo Haarlem):
“Aan de zonnepanelen op het dak zelf
kunnen we niet direct zien hoeveel effect
dat nu heeft op onze stroomvoorziening.
Het wandscherm in onze school presenteert deze informatie uitgebreid aan alle
docenten en leerlingen. Daardoor
spreken we er ook veel meer met elkaar
over. Het is tevens een prima kapstok om
er verder in de lessen op in te gaan.”

Case 3: Verduurzamen van de
energievoorziening
Bij veehouder Kneppers is de benodigde
elektriciteit grotendeels op een duur
zame wijze ingevuld.
First Energy heeft op één van de boerenschuren een 30-tal grote zonnepanelen
gemonteerd. Door de ligging van het dak
zijn de panelen optimaal op de zon
gericht, wat een prima opbrengst
garandeert voor de komende decennia.
Ab Kneppers (veehouder):
“Zonnepanelen kies je voor het milieu en
je portemonnee. De boerderij krijgt er op
den duur een inkomstenbron bij,
namelijk wanneer de investering is
terugverdiend. Mooi dat de zon het
boerenbedrijf ook een handje kan helpen
en wij helpen op onze beurt weer het
milieu door het terugdringen van de
uitstoot van broeikasgas.”

Case 4 : Energiescan
Door First Energy zijn voor De Stads
schouwburg Velsen het energieverbruik
en de mogelijke besparingen in kaart
gebracht.
Een set van maatregelen, welke binnen
5 jaar zijn terug te verdienen, zorgt voor
een afname in de energielasten met 17%.
Jacob Bron
(Directeur Stadsschouwburg Velsen):
“Met deze welkome kostenverlaging
wordt de Stadsschouwburg ook minder
gevoelig voor prijsfluctuaties in de
energietarieven. Door een lagere warmteafgifte uit de verlichting, een beter
ingeregelde ventilatie en isolatie van het
gebouw zal tevens het comfort van het
gebouw verbeteren.”
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