CHECKLIST E-LOKET

ERKENDE MAATREGELEN VOOR
ENERGIEBESPARING
SCHADEHERSTELBEDRIJVEN

AAN DE SLAG MET UW ENERGIEVERBRUIK
Met de lijst van de Erkende maatregelen loopt u uw bedrijf door.
U stelt vast welke maatregelen op uw bedrijf van toepassing zijn.
Daarna vinkt u af welke maatregelen u al heeft genomen.
Geef uw genomen maatregelen voor 1 juli door via:
mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html

Spouwmuren
isoleren

GD7

GA2

a) Plaats snelsluitende en/
of automatische bedrijfsdeuren of

Ledlampen in bestaande
en/of nieuwe armaturen
toepassen

GD8

Schemer-, en/of tijdschakelaars toepassen

b) Plaats
loopdeuren

GD9

Ledlampen toepassen
in bestaande armaturen

GA3

a) Geïsoleerde transportdeuren toepassen of

GD10

b) Luchtkussens
toepassen

GB1

Afzuiging direct bij
de bron toepassen

GB2

a) Tijdschakelaar toepassen
(met of zonder overwerktimer) of

FACILITEITEN
FA1

b) Tijdschakelaar toepassen
met weekschakeling (met
of zonder overwerktimer)
Isolatie om ventilatiekanalen aanbrengen

GB4

Toerenregeling op
ventilatoren toepassen

GC1

Ondersteuningsventilatoren toepassen

GC2

Isolatie aanbrengen om
leidingen en appendages

GC3

cv-pomp met frequentieregelingen toepassen

GC4

Thermostatische
radiatorkranen of ruimtethermostaten toepassen

FB1

GD1

Nieuwe armaturen met
ledlampen toepassen

FB2

GD2

a) Ledlampen in nieuwe
inbouwarmaturen
toepassen of

FA2

FA3

b) Daglichtafhankelijke
schakelingen voor schakelen
van verlichting toepassen

GD4
GD5

GD6

Raadpleeg uw installateur
voor de mogelijkheden van een weersafhankelijke regeling
a) Hoogrendementsketels
(HR107) toepassen of
b) Hoogrendementsluchtverhitters toepassen of
c) Gasgestookte donkerstralers toepassen

b) Ledlampen in nieuwe
opbouwarmaturen
toepassen
a) Daglichtafhankelijke
regelingen voor dimmen van
verlichting toepassen of

a) Tijdschakelaars (met
of zonder overwerktimer)
toepassen of
b) Tijdschakelaars met weekschakeling (met of zonder
overwerktimer) toepassen

GB3

GD3

Automatische schakeling
van verlichting in spuitcabines d.m.v. bewegingsmelder toepassen

Persluchtcompressoren
met frequentie- of toerenregeling toepassen
Luchtkanaal toepassen
voor aanzuigen van
buiten- of binnenlucht uit
een onverwarmde ruimte

FB3

Warmte gebruiken
voor ruimteverwarming

FC1

Elektromotor met
rendementsklasse IE4
of hoger toepassen

PA1

Automatisch omschakelen op
basis van persluchtafname

PA2

Open brandersysteem
toepassen

PA3

Infrarood droogsysteem
(IR-A) toepassen

PB1

Toepassen van verfspuiten zonder perslucht
(Airless)

PROCESSEN

Aanwezigheidsschakelingen toepassen
Schakelaar toepassen die
verlichting automatisch
uitschakelt zodra hefbrug in
laagste stand staat
Schemer- en tijdschakelaars toepassen

MEER WETEN?
VRAGEN OVER DE INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN?
BEL OF MAIL BOVAG LEDENADVIES VIA 030 659 53 00 OF LEDENADVIES@BOVAG.NL

Hoef ik niet te doen

GA1

(niet op mij van toepassing)

GEBOUW (VERVOLG)

Moet ik
nog doen

Maatregel
genomen

Hoef ik niet te doen

(niet op mij van toepassing)

Moet ik
nog doen

Maatregel
genomen

GEBOUW

