Uw duurzame
comfortsysteem
“

Een nieuw huis met een duurzaam comfortsysteem
In uw woning komt een comfortsysteem dat op een duurzame manier energie opwekt om de woningen te verwarmen of te
koelen. Omdat uw woning zeer goed geïsoleerd is, is maar weinig extra energie nodig om deze te verwarmen. De energiewinning voor het verwarmen of koelen van uw woning is daarom kostenbesparend en comfortabel.
In deze brochure kunt u lezen hoe het werkt.

“In de zomer is het
lekker koel in huis
door de warmtepomp.”

Uitstekende energieprestatie

“

Voor het verwarmen van uw woning en
de warmwatervoorziening maakt u gebruik van warmte uit de bodem. Hiervoor
zijn de woningen aangesloten op een
gesloten buizensysteem in de grond dat
warmte en koude uit de bodem haalt en
in de woning afgeeft. Het systeem blijft
zelfs werken bij een buitentemperatuur
van -20°C. Omdat de bodem zomers
relatief koel is, kan het systeem ook
worden ingezet om de woning enkele
graden te koelen. Door deze manier van
verwarmen en koelen is geen gasaansluiting meer nodig. Uw woonlasten
worden hierdoor minder afhankelijk van
de steeds stijgende olie- en gasprijzen.
Koken doet u elektrisch.

Energie besparen en duurzaamheid
Woningen met een duurzaam comfortsysteem worden verwarmd en gekoeld door middel van een buizenstelsel in uw
vloer, ook wel vloerverwarming genoemd.
Vloerverwarming en vloerkoeling

Vloerverwarming zorgt voor een gelijkmatige opwarming van uw
leefruimte en heeft als voordeel dat er minder stofverplaatsing is.
Dat is prettig, zeker voor mensen met astmatische klachten. In de
zomer koelt de vloer, hierdoor is het binnenklimaat aangenaam en
gezond. En doordat er geen radiatoren in uw woning aanwezig zijn,
heeft u bovendien meer leefruimte.

Met vloerverwarming is verwarmen op lage temperatuur mogelijk.
Een traditioneel radiatorensysteem werkt op een aanvoer watertemperatuur van 90°C om goed te kunnen verwarmen, terwijl met
vloerverwarming kan worden volstaan met een aanvoer watertemperatuur van 35°C. U bespaart hierdoor energie.

Koude/warmte opslag in de bodem

Voor verwarming van uw woning wordt gebruik gemaakt van
warmte uit de bodem. De warmtepomp brengt deze warmte, van
circa 12°C, op de temperatuur die nodig is voor de vloerverwarming.
Van de warmte die de warmtepomp aan de vloerverwarming afgeeft, is zo’n 80% afkomstig uit de bodem
en zo’n 20% uit de elektriciteit die de
warmtepomp gebruikt. In de zomer is
de warmte uit de bodem koeler dan uw
woning. Daardoor kan uw woning in
de zomer via de vloer gekoeld worden.
Daarmee is de warmtepomp één van de
meest energiezuinige manieren om een
woning te verwarmen en te koelen.
“

“

“Minder gebruik
van fossiele
brandstoffen
vermindert de
CO2-uitstoot.”

Het buizensysteem wordt verticaal in de grond geplaatst. Door deze afgesloten buizen
wordt een vloeistof rondgepompt. De vloeistof circuleert in het buizensysteem en neemt
op die manier warmte uit de bodem mee naar de oppervlakte en geeft deze daarna af aan
de warmtepomp. De warmtepomp verhoogt de temperatuur van de gewonnen warmte
tot de gewenste temperatuur voor verwarming en warm tapwater.

Gebruik thermostaat

Vloerverwarmingssystemen werken met relatief lage temperaturen.
Daardoor komen de gewenste temperatuursveranderingen langzaam
tot stand. Het is daarom beter om de thermostaat vanaf het begin op
dezelfde - voor u comfortabele - temperatuur te laten staan. Het is
eerder sterk af te raden om de thermostaat lager te zetten als u naar
bed gaat of uw woning verlaat. Als u de thermostaatstand wel vaak
verandert, verbruikt u meer energie dan wanneer u de thermostaat
altijd op dezelfde stand laat staan.
“

Vloerafwerking
Omdat uw woning wordt verwarmd en gekoeld via de vloer, is het
belangrijk vloerbedekking te kiezen die de warmte en koelte goed
doorgeeft. Niet alle soorten vloerbedekking zijn geschikt. Meld uw
leverancier altijd dat u vloerverwarming én vloerkoeling heeft en
dat de isolatiewaarde maximaal 0,09 (W/m2K) mag zijn. Een hogere
waarde zorgt voor minder comfort en hogere stookkosten.
“

Warm tapwater

“In elke woning is
een voorraadvat
geplaatst, waarin het
water van 55ºC wordt
opgeslagen.”
“

standaard een 150 liter voorraadvat geplaatst, waarin het water van
ongeveer 55°C wordt opgeslagen. De warmtepomp warmt het water
in het voorraadvat dagelijks op. Dit gebeurt wanneer het vat is afgekoeld. Het voorraadvat biedt voldoende warm tapwater voor het
dagverbruik van een gemiddeld gezin. Indien u meer warm tapwater
wenst, kunt u in de woonwensenlijst altijd kiezen voor een grotere
boiler.
“

Zonnepanelen
Op uw dak zijn zonnepanelen geplaatst. Een zogeheten omvormer
zet het zonlicht om in bruikbare energie. Hierdoor spaart u niet
alleen het milieu maar heeft u ook minder elektriciteit nodig van
uw energieleverancier. Indien de zonnepanelen stroom leveren en
er in uw woning elektrische apparaten actief zijn, dan zullen deze
de zonnestroom gebruiken. Indien er geen apparaten actief zijn of
wanneer de zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan gevraagd, zal het overschot teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet.
“

Ook zorgt de warmtepomp voor warm tapwater. In elke woning is

“

“Samen genieten
van een behaaglijke
woning.”

Energiekosten
Ook in een energiezuinig huis heeft u te
maken met energiekosten. U krijgt echter
geen gasrekening meer. In plaats daarvan
betaalt u alleen een elektriciteitsrekening,
onder andere voor de energie die de elektrische warmtepomp gebruikt. Net als bij
conventionele verwarmingssystemen is
uw uiteindelijke energierekening afhankelijk van uw energievraag voor verwarming,
uw warmwaterverbruik en uw energieverbruik voor koken en andere elektrische
apparaten.

“

istaDES is de leverancier van de warmtepomp en PV-panelen maar levert géén
elektriciteit en water. Hiervoor heeft u
aansluitingen nodig bij een traditionele
energieleverancier en waterleverancier.

“In een goed geïsoleerde
woning, is het belangrijk om
goed te ventileren. Een
goede ventilatie kan
vochtproblemen en
gezondheidsklachten
voorkomen.”
“

Huur met 100% duurzame zekerheid
istaDES verzorgt de plaatsing van de warmtepomp en PV-panelen
voor elke woning voor de duur van 10 of 25 jaar. Ook regelt istaDES
het duurzame comfortsysteem en de exploitatie, dit maakt onderdeel uit van het koopcontract van de woning. De deskundige installatie, het onderhoud, beheer en de service neemt istaDES volledig
uit handen. Hierdoor heeft u als bewoner blijvend de garantie op
een optimale werking van het duurzame comfortsysteem. Klaar
voor de toekomst en zonder omkijken.
Vanaf het moment van oplevering betaalt u een vast maandelijks
bedrag voor de warmtepomp en PV-installatie. Bij normaal gebruik
wekt u met de PV-panelen zelf een deel van uw eigen energie op.
Samen met de aanwezige vloerverwarming en -koeling en de WTWventilatie zijn de woningen uiterst comfortabel uitgerust. Dit is de
nieuwe standaard voor het luxe wonen.

Ventilatiesysteem
Het ventileren van uw woning is zeer belangrijk, zeker omdat deze
goed geïsoleerd is. Voor een gezond binnenklimaat zijn de woningen
uitgerust met een energiezuinig ventilatiesysteem. Dit ventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt ervoor dat ‘gebruikte’ lucht
uit keuken, badkamer, toilet en opstelplaats van de wasmachine op
zolder wordt afgevoerd en dat verse lucht in slaapkamers en woonkamer wordt toegevoerd. Deze vers toegevoerde lucht gaat via de
deurspleten en/of ventilatieroosters in de deuren naar de keuken,
de badkamer en het toilet, waardoor het systeem in balans is. Bijkomend voordeel is dat de warmte uit de afgezogen ruimtes wordt
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gebruikt om de koude verse buitenlucht voor te verwarmen. Op deze
manier gaat er geen warmte verloren. Ventilatie met warmteterugwinning is goed voor uw portemonnee, het comfort én uw gezondheid!

Mag het raam open?

Met het ventilatiesysteem kunt u gerust een raam openzetten. Dit
ontregelt het systeem niet. Bij een goed geventileerde woning is dit
echter niet nodig. Houd er ook rekening mee dat met het openen van
ramen in het stookseizoen, de warmte verloren gaat en dat daarna
de woning weer langzaam op de gewenste temperatuur komt.
“

Ventilatiesysteem en onderhoud

In uw woning is een ventilatiesysteem met warmteterugwinning
aangebracht. De eventuele CO2 sensor in de woonkamer zorgt automatisch voor de benodigde hoeveelheid ventilatie. U kunt ook zelf
de hoeveelheid ventilatie in de woning bepalen met de 4-standenschakelaar in de keuken en optioneel in de badkamer.
Op www.brinkclimatesystems.nl (downloads) vindt u bewonersinformatie over uw toestel Brink Flair 300: informatie over de
werking en hoe het systeem het beste onderhouden kan worden.

Filters

Als u een gebalanceerd ventilatiesysteem heeft, worden filters
gebruikt om stof en vuil op te vangen. Voor een optimale werking
dienen deze filters regelmatig gereinigd te worden en minimaal
eenmaal per jaar te worden vervangen.

