
De toekomstbestendige school
Duurzame frisse school met optimaal leerklimaat

Volledig gasloos

Duurzame opwekking met zonnepanelen

Besparing door ledpanelen

Warmte-koudeopslag (WKO) met 
gestimuleerde bron en warmtepomp

School kan open blijven

Wordt in 2 weken geïnstalleerd

Akoestisch plafond voor minder 
geluidsoverlast/galm

Optimaal leerklimaat (frisse scholen klasse B)

Voordelen

Direct kosten reductie 

Innovatieve 
luchtverwarming/koeling:
 
Het systeem is zeer dun waardoor slechts   
20 cm ruimte boven het systeemplafond 
nodig is. Het systeem is daardoor overal 
toepasbaar en het volume in het lokaal 
optimaal benut: een hoger plafond 
betekent direct al minder CO2 problemen. 

Door terugwinning van warmte wordt een 
groot deel van het jaar al een comfortabele 
binnentemperatuur behaald zonder dat 
actieve verwarming/koeling nodig is. 

Luchtverwarming reageert snel op 
temperatuurswisselingen. Dit is uitermate 
geschikt voor klaslokalen waar snel een 
verandering van temperatuur plaatsvindt 
door de aanwezigheid of afwezigheid van 
de kinderen. 

Het systeem gebruikt een personenteller 
(AVG proof) om te zorgen dat er direct, maar 
geleidelijk, wordt gereageerd. Nog voordat 
de CO2 meter een stijging aangeeft begint de 
ventilatie te anticiperen. Dit betekent meer 
comfort en minder CO2 stijging. 

Het binnenklimaat dat ontstaat is beter dan 
buiten: er wordt een antivirus en pollenfilter 
gebruikt en, indien nodig, wordt aan de lucht 
vocht toegevoegd. 

Met het systeem wordt voldaan aan de norm 
Frisse scholen klasse B. 

Het systeem wordt standaard geplaatst 
inclusief een akoestisch plafond. Daardoor is 
het syteem geluidsarmer. Dit zorgt voor 
minder galm in het klaslokaal waardoor 

leerlingen en medewerkers  minder snel 
vermoeid raken. 

De ventilatie gebeurt zoveel mogelijk via 
de buitengevel waardoor een optimaal 
dakoppervlakte overblijft voor de plaatsing 
van zonnepanelen. 

Voor zover nog niet aanwezig wordt 
ledverlichting geplaatst (leverbaar met 
kleurgeschakeld Educube systeem).

Unieke koppeling van 
warmtepomp aan een 
gestimuleerde WKO bron: 

De actieve luchtverwarming/-koeling is 
aangesloten op een moderne warmtepomp. 
Voor de extreem koude dagen is een 
elektrisch verwarmingselement 
geïntegreerd zodat er altijd voldoende 
capaciteit beschikbaar is. 

Vaak worden warmtepompen gekoppeld 
aan een buitenlucht systeem i.p.v. de 
bodem (grondwater). Dit scheelt aanzienlijk 
in de investeringskosten maar zorgt voor 
een veel lager rendement en 
geluidsoverlast.

De warmtepomp wordt daarom gekoppeld 
aan een gestimuleerde bron. Door deze 

innovatieve aanpak is plaatsing van deze 
bron mogelijk binnen één dag. Een 
gestimuleerde bron zorgt voor meer 
rendement op één punt. Daarnaast hoeft er 
maar een zeer beperkte ingreep plaats te 
vinden op het schoolplein ten opzichte van 
een traditioneel gesloten systeem. Een 
traditioneel gesloten systeem heeft namelijk 
meerdere strings nodig met ruime afstand 
tot elkaar waardoor veelal een aanzienlijke 
hoeveelheid straatwerk nodig is.

Met een WKO (Warmte Koude Opslag) kan 
overtollige warmte van de zomer tijdens de 
winterperiode ingezet worden om het 
gebouw te verwarmen. Naast dat we van het 
gas af gaan zorgen we zo voor een 
toekomstbestendig systeem dat inspeelt op 
de afbouw van de salderingsregeling en de 
toenemende elektriciteitsvraag in het 
algemeen. Vanwege het hoge rendement (de 
COP) zijn de pieken in het verbruik namelijk 

aanzienlijk kleiner dan bij systemen die 
gebruik maken van de buitenlucht. 

Opwekking door zonnepanelen:
 
Gasloos gaan heeft weinig zin als de 
vervangende energiebron niet duurzaam is. 
Grijze stroom wordt in Nederland immers 
ook voor een aanzienlijk deel door de inzet 
van gas opgewekt. Door de toepassing van 
dit innovatieve systeem wordt in de eerste 
plaats zeer efficiënt met de benodigde 
stroom omgesprongen.
 
Daarnaast is een integraal onderdeel van de 
oplossing het plaatsen van hoog rendement 
zonnepanelen. In de meeste gevallen kan de 
gehele stroomvraag daardoor worden 
opgewekt op het eigen dak van de school. 



www.slimopgewekt.nl

De toekomstbestendige school
Duurzame frisse school met optimaal leerklimaat

Luchtbehandeling
Het binnenklimaat dat ontstaat is beter dan 
buiten: Er worden een anti-virus en pollenfilter  
gebruikt en aan de lucht wordt indien nodig vocht 
toegevoegd. CO2 gehalte blijft laag en biedt 
koeling in de zomer.

Opwekking door hoog 
rendement zonnepanelen

Warmte-koud opslag (WKO)
Overtollige warmte in de zomer opslaan in de 
bodem; hoog rendement in de winter, sluit aan op 
afbouw van salderingsregeling.

Warmtepomp
Warmtepomp wordt gekoppeld aan een 
WKO. Innovatieve bron geeft een hoog 
rendement in de winter. Plaatsing in 1 dag.
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Plafond
Een akoestisch plafond wordt geplaatst voor 
minder geluidsoverlast/galm. Daarnaast worden er 
ledlampen geïnstalleerd.

Innovatieve 
luchtverwarming/koeling:
 
Het systeem is zeer dun waardoor slechts   
20 cm ruimte boven het systeemplafond 
nodig is. Het systeem is daardoor overal 
toepasbaar en het volume in het lokaal 
optimaal benut: een hoger plafond 
betekent direct al minder CO2 problemen. 

Door terugwinning van warmte wordt een 
groot deel van het jaar al een comfortabele 
binnentemperatuur behaald zonder dat 
actieve verwarming/koeling nodig is. 

Luchtverwarming reageert snel op 
temperatuurswisselingen. Dit is uitermate 
geschikt voor klaslokalen waar snel een 
verandering van temperatuur plaatsvindt 
door de aanwezigheid of afwezigheid van 
de kinderen. 

Het systeem gebruikt een personenteller 
(AVG proof) om te zorgen dat er direct, maar 
geleidelijk, wordt gereageerd. Nog voordat 
de CO2 meter een stijging aangeeft begint de 
ventilatie te anticiperen. Dit betekent meer 
comfort en minder CO2 stijging. 

Het binnenklimaat dat ontstaat is beter dan 
buiten: er wordt een antivirus en pollenfilter 
gebruikt en, indien nodig, wordt aan de lucht 
vocht toegevoegd. 

Met het systeem wordt voldaan aan de norm 
Frisse scholen klasse B. 

Het systeem wordt standaard geplaatst 
inclusief een akoestisch plafond. Daardoor is 
het syteem geluidsarmer. Dit zorgt voor 
minder galm in het klaslokaal waardoor 

leerlingen en medewerkers  minder snel 
vermoeid raken. 

De ventilatie gebeurt zoveel mogelijk via 
de buitengevel waardoor een optimaal 
dakoppervlakte overblijft voor de plaatsing 
van zonnepanelen. 

Voor zover nog niet aanwezig wordt 
ledverlichting geplaatst (leverbaar met 
kleurgeschakeld Educube systeem).

Unieke koppeling van 
warmtepomp aan een 
gestimuleerde WKO bron: 

De actieve luchtverwarming/-koeling is 
aangesloten op een moderne warmtepomp. 
Voor de extreem koude dagen is een 
elektrisch verwarmingselement 
geïntegreerd zodat er altijd voldoende 
capaciteit beschikbaar is. 

Vaak worden warmtepompen gekoppeld 
aan een buitenlucht systeem i.p.v. de 
bodem (grondwater). Dit scheelt aanzienlijk 
in de investeringskosten maar zorgt voor 
een veel lager rendement en 
geluidsoverlast.

De warmtepomp wordt daarom gekoppeld 
aan een gestimuleerde bron. Door deze 

innovatieve aanpak is plaatsing van deze 
bron mogelijk binnen één dag. Een 
gestimuleerde bron zorgt voor meer 
rendement op één punt. Daarnaast hoeft er 
maar een zeer beperkte ingreep plaats te 
vinden op het schoolplein ten opzichte van 
een traditioneel gesloten systeem. Een 
traditioneel gesloten systeem heeft namelijk 
meerdere strings nodig met ruime afstand 
tot elkaar waardoor veelal een aanzienlijke 
hoeveelheid straatwerk nodig is.

Met een WKO (Warmte Koude Opslag) kan 
overtollige warmte van de zomer tijdens de 
winterperiode ingezet worden om het 
gebouw te verwarmen. Naast dat we van het 
gas af gaan zorgen we zo voor een 
toekomstbestendig systeem dat inspeelt op 
de afbouw van de salderingsregeling en de 
toenemende elektriciteitsvraag in het 
algemeen. Vanwege het hoge rendement (de 
COP) zijn de pieken in het verbruik namelijk 

aanzienlijk kleiner dan bij systemen die 
gebruik maken van de buitenlucht. 

Opwekking door zonnepanelen:
 
Gasloos gaan heeft weinig zin als de 
vervangende energiebron niet duurzaam is. 
Grijze stroom wordt in Nederland immers 
ook voor een aanzienlijk deel door de inzet 
van gas opgewekt. Door de toepassing van 
dit innovatieve systeem wordt in de eerste 
plaats zeer efficiënt met de benodigde 
stroom omgesprongen.
 
Daarnaast is een integraal onderdeel van de 
oplossing het plaatsen van hoog rendement 
zonnepanelen. In de meeste gevallen kan de 
gehele stroomvraag daardoor worden 
opgewekt op het eigen dak van de school. 

http://www.slimopgewekt.nl
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Duurzame, frisse school met 
optimaal leerklimaat

Veel scholen voldoen niet aan de norm 
voor frisse scholen. Ze hebben te 
maken met een hoog gasverbruik en 
het binnenklimaat is in de zomer slecht 
omdat er geen koeling is. In de winter 
zorgt te weinig ventilatie al snel voor 
een veel te hoge CO2-waarde in de klas 
met verminderde concentratie en 
leerprestaties als gevolg (sick building 
syndrome). 

Om bestaande schoolgebouwen van 
het gas af te helpen is vaak een 
ingrijpende renovatie nodig. Dat lukt 
niet altijd binnen een schoolvakantie, 

waardoor noodlokalen nodig zijn. Dit 
zorgt voor overlast en werkt 
kostenverhogend. 

We kunnen niet alle scholen vernieuwen 
en daarom zullen we, om de 
Klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 
te behalen, ook de bestaande gebouwen 
moeten aanpakken. Willen we deze 
scholen toekomstbestendig maken en 
voor 2030 van het gas af helpen zonder 
een volledige renovatie in te zetten, dan 
is een unieke aanpak nodig. Lees 
hieronder meer over ons innovatieve 
luchtverwarming / -koeling systeem en 
wat we voor jouw gebouw kunnen doen.

Innovatieve 
luchtverwarming/koeling:
 
Het systeem is zeer dun waardoor slechts   
20 cm ruimte boven het systeemplafond 
nodig is. Het systeem is daardoor overal 
toepasbaar en het volume in het lokaal 
optimaal benut: een hoger plafond 
betekent direct al minder CO2 problemen. 

Door terugwinning van warmte wordt een 
groot deel van het jaar al een comfortabele 
binnentemperatuur behaald zonder dat 
actieve verwarming/koeling nodig is. 

Luchtverwarming reageert snel op 
temperatuurswisselingen. Dit is uitermate 
geschikt voor klaslokalen waar snel een 
verandering van temperatuur plaatsvindt 
door de aanwezigheid of afwezigheid van 
de kinderen. 

Het systeem gebruikt een personenteller 
(AVG proof) om te zorgen dat er direct, maar 
geleidelijk, wordt gereageerd. Nog voordat 
de CO2 meter een stijging aangeeft begint de 
ventilatie te anticiperen. Dit betekent meer 
comfort en minder CO2 stijging. 

Het binnenklimaat dat ontstaat is beter dan 
buiten: er wordt een antivirus en pollenfilter 
gebruikt en, indien nodig, wordt aan de lucht 
vocht toegevoegd. 

Met het systeem wordt voldaan aan de norm 
Frisse scholen klasse B. 

Het systeem wordt standaard geplaatst 
inclusief een akoestisch plafond. Daardoor is 
het syteem geluidsarmer. Dit zorgt voor 
minder galm in het klaslokaal waardoor 

leerlingen en medewerkers  minder snel 
vermoeid raken. 

De ventilatie gebeurt zoveel mogelijk via 
de buitengevel waardoor een optimaal 
dakoppervlakte overblijft voor de plaatsing 
van zonnepanelen. 

Voor zover nog niet aanwezig wordt 
ledverlichting geplaatst (leverbaar met 
kleurgeschakeld Educube systeem).

Unieke koppeling van 
warmtepomp aan een 
gestimuleerde WKO bron: 

De actieve luchtverwarming/-koeling is 
aangesloten op een moderne warmtepomp. 
Voor de extreem koude dagen is een 
elektrisch verwarmingselement 
geïntegreerd zodat er altijd voldoende 
capaciteit beschikbaar is. 

Vaak worden warmtepompen gekoppeld 
aan een buitenlucht systeem i.p.v. de 
bodem (grondwater). Dit scheelt aanzienlijk 
in de investeringskosten maar zorgt voor 
een veel lager rendement en 
geluidsoverlast.

De warmtepomp wordt daarom gekoppeld 
aan een gestimuleerde bron. Door deze 

innovatieve aanpak is plaatsing van deze 
bron mogelijk binnen één dag. Een 
gestimuleerde bron zorgt voor meer 
rendement op één punt. Daarnaast hoeft er 
maar een zeer beperkte ingreep plaats te 
vinden op het schoolplein ten opzichte van 
een traditioneel gesloten systeem. Een 
traditioneel gesloten systeem heeft namelijk 
meerdere strings nodig met ruime afstand 
tot elkaar waardoor veelal een aanzienlijke 
hoeveelheid straatwerk nodig is.

Met een WKO (Warmte Koude Opslag) kan 
overtollige warmte van de zomer tijdens de 
winterperiode ingezet worden om het 
gebouw te verwarmen. Naast dat we van het 
gas af gaan zorgen we zo voor een 
toekomstbestendig systeem dat inspeelt op 
de afbouw van de salderingsregeling en de 
toenemende elektriciteitsvraag in het 
algemeen. Vanwege het hoge rendement (de 
COP) zijn de pieken in het verbruik namelijk 

aanzienlijk kleiner dan bij systemen die 
gebruik maken van de buitenlucht. 

Opwekking door zonnepanelen:
 
Gasloos gaan heeft weinig zin als de 
vervangende energiebron niet duurzaam is. 
Grijze stroom wordt in Nederland immers 
ook voor een aanzienlijk deel door de inzet 
van gas opgewekt. Door de toepassing van 
dit innovatieve systeem wordt in de eerste 
plaats zeer efficiënt met de benodigde 
stroom omgesprongen.
 
Daarnaast is een integraal onderdeel van de 
oplossing het plaatsen van hoog rendement 
zonnepanelen. In de meeste gevallen kan de 
gehele stroomvraag daardoor worden 
opgewekt op het eigen dak van de school. 



Innovatieve 
luchtverwarming/koeling:
 
Het systeem is zeer dun waardoor slechts   
20 cm ruimte boven het systeemplafond 
nodig is. Het systeem is daardoor overal 
toepasbaar en het volume in het lokaal 
optimaal benut: een hoger plafond 
betekent direct al minder CO2 problemen. 

Door terugwinning van warmte wordt een 
groot deel van het jaar al een comfortabele 
binnentemperatuur behaald zonder dat 
actieve verwarming/koeling nodig is. 

Luchtverwarming reageert snel op 
temperatuurswisselingen. Dit is uitermate 
geschikt voor klaslokalen waar snel een 
verandering van temperatuur plaatsvindt 
door de aanwezigheid of afwezigheid van 
de kinderen. 

Het systeem gebruikt een personenteller 
(AVG proof) om te zorgen dat er direct, maar 
geleidelijk, wordt gereageerd. Nog voordat 
de CO2 meter een stijging aangeeft begint de 
ventilatie te anticiperen. Dit betekent meer 
comfort en minder CO2 stijging. 

Het binnenklimaat dat ontstaat is beter dan 
buiten: er wordt een antivirus en pollenfilter 
gebruikt en, indien nodig, wordt aan de lucht 
vocht toegevoegd. 

Met het systeem wordt voldaan aan de norm 
Frisse scholen klasse B. 

Het systeem wordt standaard geplaatst 
inclusief een akoestisch plafond. Daardoor is 
het syteem geluidsarmer. Dit zorgt voor 
minder galm in het klaslokaal waardoor 

leerlingen en medewerkers  minder snel 
vermoeid raken. 

De ventilatie gebeurt zoveel mogelijk via 
de buitengevel waardoor een optimaal 
dakoppervlakte overblijft voor de plaatsing 
van zonnepanelen. 

Voor zover nog niet aanwezig wordt 
ledverlichting geplaatst (leverbaar met 
kleurgeschakeld Educube systeem).

Unieke koppeling van 
warmtepomp aan een 
gestimuleerde WKO bron: 

De actieve luchtverwarming/-koeling is 
aangesloten op een moderne warmtepomp. 
Voor de extreem koude dagen is een 
elektrisch verwarmingselement 
geïntegreerd zodat er altijd voldoende 
capaciteit beschikbaar is. 

Vaak worden warmtepompen gekoppeld 
aan een buitenlucht systeem i.p.v. de 
bodem (grondwater). Dit scheelt aanzienlijk 
in de investeringskosten maar zorgt voor 
een veel lager rendement en 
geluidsoverlast.

De warmtepomp wordt daarom gekoppeld 
aan een gestimuleerde bron. Door deze 

innovatieve aanpak is plaatsing van deze 
bron mogelijk binnen één dag. Een 
gestimuleerde bron zorgt voor meer 
rendement op één punt. Daarnaast hoeft er 
maar een zeer beperkte ingreep plaats te 
vinden op het schoolplein ten opzichte van 
een traditioneel gesloten systeem. Een 
traditioneel gesloten systeem heeft namelijk 
meerdere strings nodig met ruime afstand 
tot elkaar waardoor veelal een aanzienlijke 
hoeveelheid straatwerk nodig is.

Met een WKO (Warmte Koude Opslag) kan 
overtollige warmte van de zomer tijdens de 
winterperiode ingezet worden om het 
gebouw te verwarmen. Naast dat we van het 
gas af gaan zorgen we zo voor een 
toekomstbestendig systeem dat inspeelt op 
de afbouw van de salderingsregeling en de 
toenemende elektriciteitsvraag in het 
algemeen. Vanwege het hoge rendement (de 
COP) zijn de pieken in het verbruik namelijk 

aanzienlijk kleiner dan bij systemen die 
gebruik maken van de buitenlucht. 

Opwekking door zonnepanelen:
 
Gasloos gaan heeft weinig zin als de 
vervangende energiebron niet duurzaam is. 
Grijze stroom wordt in Nederland immers 
ook voor een aanzienlijk deel door de inzet 
van gas opgewekt. Door de toepassing van 
dit innovatieve systeem wordt in de eerste 
plaats zeer efficiënt met de benodigde 
stroom omgesprongen.
 
Daarnaast is een integraal onderdeel van de 
oplossing het plaatsen van hoog rendement 
zonnepanelen. In de meeste gevallen kan de 
gehele stroomvraag daardoor worden 
opgewekt op het eigen dak van de school. 



Innovatieve 
luchtverwarming/koeling:
 
Het systeem is zeer dun waardoor slechts   
20 cm ruimte boven het systeemplafond 
nodig is. Het systeem is daardoor overal 
toepasbaar en het volume in het lokaal 
optimaal benut: een hoger plafond 
betekent direct al minder CO2 problemen. 

Door terugwinning van warmte wordt een 
groot deel van het jaar al een comfortabele 
binnentemperatuur behaald zonder dat 
actieve verwarming/koeling nodig is. 

Luchtverwarming reageert snel op 
temperatuurswisselingen. Dit is uitermate 
geschikt voor klaslokalen waar snel een 
verandering van temperatuur plaatsvindt 
door de aanwezigheid of afwezigheid van 
de kinderen. 

Het systeem gebruikt een personenteller 
(AVG proof) om te zorgen dat er direct, maar 
geleidelijk, wordt gereageerd. Nog voordat 
de CO2 meter een stijging aangeeft begint de 
ventilatie te anticiperen. Dit betekent meer 
comfort en minder CO2 stijging. 

Het binnenklimaat dat ontstaat is beter dan 
buiten: er wordt een antivirus en pollenfilter 
gebruikt en, indien nodig, wordt aan de lucht 
vocht toegevoegd. 

Met het systeem wordt voldaan aan de norm 
Frisse scholen klasse B. 

Het systeem wordt standaard geplaatst 
inclusief een akoestisch plafond. Daardoor is 
het syteem geluidsarmer. Dit zorgt voor 
minder galm in het klaslokaal waardoor 

leerlingen en medewerkers  minder snel 
vermoeid raken. 

De ventilatie gebeurt zoveel mogelijk via 
de buitengevel waardoor een optimaal 
dakoppervlakte overblijft voor de plaatsing 
van zonnepanelen. 

Voor zover nog niet aanwezig wordt 
ledverlichting geplaatst (leverbaar met 
kleurgeschakeld Educube systeem).

Unieke koppeling van 
warmtepomp aan een 
gestimuleerde WKO bron: 

De actieve luchtverwarming/-koeling is 
aangesloten op een moderne warmtepomp. 
Voor de extreem koude dagen is een 
elektrisch verwarmingselement 
geïntegreerd zodat er altijd voldoende 
capaciteit beschikbaar is. 

Vaak worden warmtepompen gekoppeld 
aan een buitenlucht systeem i.p.v. de 
bodem (grondwater). Dit scheelt aanzienlijk 
in de investeringskosten maar zorgt voor 
een veel lager rendement en 
geluidsoverlast.

De warmtepomp wordt daarom gekoppeld 
aan een gestimuleerde bron. Door deze 

innovatieve aanpak is plaatsing van deze 
bron mogelijk binnen één dag. Een 
gestimuleerde bron zorgt voor meer 
rendement op één punt. Daarnaast hoeft er 
maar een zeer beperkte ingreep plaats te 
vinden op het schoolplein ten opzichte van 
een traditioneel gesloten systeem. Een 
traditioneel gesloten systeem heeft namelijk 
meerdere strings nodig met ruime afstand 
tot elkaar waardoor veelal een aanzienlijke 
hoeveelheid straatwerk nodig is.

Met een WKO (Warmte Koude Opslag) kan 
overtollige warmte van de zomer tijdens de 
winterperiode ingezet worden om het 
gebouw te verwarmen. Naast dat we van het 
gas af gaan zorgen we zo voor een 
toekomstbestendig systeem dat inspeelt op 
de afbouw van de salderingsregeling en de 
toenemende elektriciteitsvraag in het 
algemeen. Vanwege het hoge rendement (de 
COP) zijn de pieken in het verbruik namelijk 

aanzienlijk kleiner dan bij systemen die 
gebruik maken van de buitenlucht. 

Opwekking door zonnepanelen:
 
Gasloos gaan heeft weinig zin als de 
vervangende energiebron niet duurzaam is. 
Grijze stroom wordt in Nederland immers 
ook voor een aanzienlijk deel door de inzet 
van gas opgewekt. Door de toepassing van 
dit innovatieve systeem wordt in de eerste 
plaats zeer efficiënt met de benodigde 
stroom omgesprongen.
 
Daarnaast is een integraal onderdeel van de 
oplossing het plaatsen van hoog rendement 
zonnepanelen. In de meeste gevallen kan de 
gehele stroomvraag daardoor worden 
opgewekt op het eigen dak van de school. 

https://www.slimopgewektscholen.nl/de-educube/


Innovatieve 
luchtverwarming/koeling:
 
Het systeem is zeer dun waardoor slechts   
20 cm ruimte boven het systeemplafond 
nodig is. Het systeem is daardoor overal 
toepasbaar en het volume in het lokaal 
optimaal benut: een hoger plafond 
betekent direct al minder CO2 problemen. 

Door terugwinning van warmte wordt een 
groot deel van het jaar al een comfortabele 
binnentemperatuur behaald zonder dat 
actieve verwarming/koeling nodig is. 

Luchtverwarming reageert snel op 
temperatuurswisselingen. Dit is uitermate 
geschikt voor klaslokalen waar snel een 
verandering van temperatuur plaatsvindt 
door de aanwezigheid of afwezigheid van 
de kinderen. 

Het systeem gebruikt een personenteller 
(AVG proof) om te zorgen dat er direct, maar 
geleidelijk, wordt gereageerd. Nog voordat 
de CO2 meter een stijging aangeeft begint de 
ventilatie te anticiperen. Dit betekent meer 
comfort en minder CO2 stijging. 

Het binnenklimaat dat ontstaat is beter dan 
buiten: er wordt een antivirus en pollenfilter 
gebruikt en, indien nodig, wordt aan de lucht 
vocht toegevoegd. 

Met het systeem wordt voldaan aan de norm 
Frisse scholen klasse B. 

Het systeem wordt standaard geplaatst 
inclusief een akoestisch plafond. Daardoor is 
het syteem geluidsarmer. Dit zorgt voor 
minder galm in het klaslokaal waardoor 

leerlingen en medewerkers  minder snel 
vermoeid raken. 

De ventilatie gebeurt zoveel mogelijk via 
de buitengevel waardoor een optimaal 
dakoppervlakte overblijft voor de plaatsing 
van zonnepanelen. 

Voor zover nog niet aanwezig wordt 
ledverlichting geplaatst (leverbaar met 
kleurgeschakeld Educube systeem).

Unieke koppeling van 
warmtepomp aan een 
gestimuleerde WKO bron: 

De actieve luchtverwarming/-koeling is 
aangesloten op een moderne warmtepomp. 
Voor de extreem koude dagen is een 
elektrisch verwarmingselement 
geïntegreerd zodat er altijd voldoende 
capaciteit beschikbaar is. 

Vaak worden warmtepompen gekoppeld 
aan een buitenlucht systeem i.p.v. de 
bodem (grondwater). Dit scheelt aanzienlijk 
in de investeringskosten maar zorgt voor 
een veel lager rendement en 
geluidsoverlast.

De warmtepomp wordt daarom gekoppeld 
aan een gestimuleerde bron. Door deze 

innovatieve aanpak is plaatsing van deze 
bron mogelijk binnen één dag. Een 
gestimuleerde bron zorgt voor meer 
rendement op één punt. Daarnaast hoeft er 
maar een zeer beperkte ingreep plaats te 
vinden op het schoolplein ten opzichte van 
een traditioneel gesloten systeem. Een 
traditioneel gesloten systeem heeft namelijk 
meerdere strings nodig met ruime afstand 
tot elkaar waardoor veelal een aanzienlijke 
hoeveelheid straatwerk nodig is.

Met een WKO (Warmte Koude Opslag) kan 
overtollige warmte van de zomer tijdens de 
winterperiode ingezet worden om het 
gebouw te verwarmen. Naast dat we van het 
gas af gaan zorgen we zo voor een 
toekomstbestendig systeem dat inspeelt op 
de afbouw van de salderingsregeling en de 
toenemende elektriciteitsvraag in het 
algemeen. Vanwege het hoge rendement (de 
COP) zijn de pieken in het verbruik namelijk 

aanzienlijk kleiner dan bij systemen die 
gebruik maken van de buitenlucht. 

Opwekking door zonnepanelen:
 
Gasloos gaan heeft weinig zin als de 
vervangende energiebron niet duurzaam is. 
Grijze stroom wordt in Nederland immers 
ook voor een aanzienlijk deel door de inzet 
van gas opgewekt. Door de toepassing van 
dit innovatieve systeem wordt in de eerste 
plaats zeer efficiënt met de benodigde 
stroom omgesprongen.
 
Daarnaast is een integraal onderdeel van de 
oplossing het plaatsen van hoog rendement 
zonnepanelen. In de meeste gevallen kan de 
gehele stroomvraag daardoor worden 
opgewekt op het eigen dak van de school. 
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benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw gebouw?
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