MAATREGELENLIJST E-LOKET

ERKENDE MAATREGELEN VOOR
ENERGIEBESPARING
TANKSTATIONS EN
AUTOWAS- EN POETSBEDRIJVEN

>

Heeft u een tankstation en/of een
autowas- en poetsbedrijf? Dan kunt u
deze maatregelenlijst toepassen.
Voor de mobiliteitsbranche en voor
autoschadeherstelbedrijven gelden
andere maatregelenlijsten.
In de maatregelenlijst worden
maatregelen verdeeld over drie thema’s.
Het gaat om maatregelen die u kunt
nemen om het energieverbruik terug
te dringen in en rond uw gebouw(en)
en van installaties en machines
waarmee u werkt.

WAT BEDOELEN
WE PRECIES MET…
ACTIVITEITEN

Beschrijft de maatregel die leidt tot
energiebesparing.

NUMMER
MAATREGEL E-LOKET

De maatregel die u neemt, moet u opgeven
in een e-loket van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. De nummers in
dit schema komt u daar ook weer tegen.

DOEL
VAN DE MAATREGEL

Hier wordt het effect van de maatregel
beschreven.

WAT MOET IK
DAARVOOR DOEN?

Dit beschrijft de aanpassing die u moet
uitvoeren om het beoogde doel te bereiken.

IN WELKE SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

Hier wordt beschreven wat de huidige
situatie bij u is.

WAT ZIJN
DE RANDVOORWAARDEN?

Dit gaat over bepaalde omstandigheden
waar sprake van moet zijn. Zonder die
voorwaarden heeft de maatregel geen zin.

WANNEER MOET IK
HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

Er zijn twee momenten mogelijk: meteen,
of op een ‘natuurlijk moment’. Met dit
laatste bedoelen we nieuw/verbouw
of vervanging vanwege einde levensduur.
Het bouwjaar van uw pand en het soort
energielabel waarover u beschikt spelen
hier een rol.

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

NUMMERS
E-LOKET

PAGINA

A. Isoleren van vloer, dak en/of wanden

GA1 t/m GA2

4

B. Ventileren van een ruimte

GB1 t/m GB3

4

C. Verwarmen van een ruimte

GC1 t/m GC4

5

D. Verlichting van binnen- en buitenruimten

GD1 t/m GD5

6

D. Verlichting van binnen- en buitenruimten

GD6 t/m GD10

7

D. Verlichting van binnen- en buitenruimten

GD11 t/m GD12

8

A. In werking hebben van een verwarmingsinstallatie (emissies naar de lucht)

FA1 t/m FA3

8

B. In werking hebben van een warmwatervoorziening

FB1

9

C. In werking hebben van een koelinstallatie

FC1

9

D. In werking hebben van een productkoeling

FD1 t/m FD2

9

D. In werking hebben van een productkoeling

FD3 t/m FD6

10

D. In werking hebben van een productkoeling

FD7 t/m FD9

11

E. Bereiden van voeding

FE1

11

F. In werking hebben van een persluchtinstallatie

FF1 t/m FF4

12

G. In werking hebben van elektromotoren

FG1

12

H. In werking hebben van pompen

FH1

13

FI1

13

PA1 t/m PA3

13

FACILITEITEN (F)

I.

In werking hebben van een stofzuiger

PROCESSEN (P)
A. In werking hebben van een autowasinrichting
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GEBOUW

ACTIVITEITEN

ISOLEREN VAN VLOER, DAK
EN/OF WANDEN

NUMMER
MAATREGEL E-LOKET
DOEL VAN
DE MAATREGEL

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

GA1*

GA2

VENTILEREN
VAN EEN RUIMTE
GB1*

GB3

Warmte- en koudeverlies via buitenmuren
beperken

Warmte- en koudeverlies door openstaande
winkeldeuren in
de gevels beperken

Onnodig aanstaan van
ventilatie voorkomen

Energiezuinige ventilator
toepassen

Onnodig aanstaan van
ventilatie voorkomen

Spouwmuren isoleren

Automatische winkeldeuren toepassen

a) Tijdschakelaar
met weekschakeling
toepassen

Elektromotor met
rendementsklasse IE3
of hoger met toerenregeling toepassen

Tijdschakelaar toepassen

a) U heeft op dit moment
een ventilator met motor
met rendementsklasse
IE2 of lager. De benodigde
hoeveelheid lucht is
constant of

Als uw mechanische
ventilatie nu niet
automatisch aan of
uit gaat

b) Aanwezigheidsschakelaar in kleine,
weinig gebruikte ruimten
toepassen (bijvoorbeeld
een toilet)
IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

GB2

Als op dit moment
isolatie in spouwmuren
ontbreekt en/of

Handmatig bediende
winkeldeuren zijn
aanwezig

Als uw mechanische
ventilatie nu niet automatisch aan of uit gaat

Als uw pand wordt
verwarmd en/of gekoeld

b) U heeft op dit moment
een ventilator met motor
zonder toerenregeling.
De benodigde hoeveelheid lucht varieert

WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

a) Energieverbruik motor
is ≥ 7.000 kWh per jaar
b) Ventilator, aandrijving
en elektromotor zijn
geschikt voor toerenregeling en energieverbruik motor is
≥ 3.400 kWh per jaar

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

Meteen

a) Meteen

Wacht op natuurlijk
moment

b) Wacht op natuurlijk
moment

Wacht op natuurlijk
moment

Meteen

Heeft uw gebouw
*	
minimaal energielabel A of is het van
na 2009? Dan kunt
u ervan uitgaan dat u
deze maatregel al
heeft genomen.
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GEBOUW (VERVOLG)

VERWARMEN
VAN EEN RUIMTE

ACTIVITEITEN
NUMMER
MAATREGEL E-LOKET
DOEL VAN
DE MAATREGEL

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

GC1

GC2*

GC3

Temperatuur per ruimte
naregelen

Warmteverlies via
warmwaterleidingen
en appendages (zoals
kranen, ventielen
en afsluiters) beperken

Temperatuur per ruimte
naregelen

Hoeveelheid water
per uur (debiet) van
cv-pompen automatisch
regelen op basis van
warmtebehoefte

Thermostatische radiatorkranen toepassen

Isolatie aanbrengen om
leidingen en appendages
(zoals kranen, ventielen
en afsluiters)

Klokthermostaten
en overwerktimers
toepassen

cv-pompen met frequentieregeling toepassen

Isolatie om leidingen
en appendages ontbreekt

U kunt in verschillende
ruimtes niet apart
de temperatuur regelen,
bijvoorbeeld met een
klokthermostaat

Frequentieregeling op
cv-pomp ontbreekt voor
een bedrijfshal

In verwarmde ruimten
alleen de ringleiding
isoleren en

Het regelelement van
de radiator beschikt over
een motorbediende
afsluitklep.

Warmteopwekkingsen afgiftesysteem laat een
variërend debiet toe en

U kunt in verschillende
ruimtes niet apart
de temperatuur regelen,
bijvoorbeeld met een
thermostaatknop

WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

Aardgasverbruik is
< 170.000 m3 per jaar en
De tijd dat uw verwamingsinstallatie aan staat
is ≥ 1.250 uur per jaar
(bedrijfstijd)

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

GC4

Meteen

Meteen

Raadpleeg indien nodig
uw installateur

Meteen

Bij deze maatregel
is specialistische kennis
nodig. Raadpleeg uw
installateur

Aanwezige driewegkleppen hoeven niet te
worden aangepast

Wacht op natuurlijk
moment

Heeft uw gebouw
*	
minimaal energielabel A of is het van
na 2009? Dan kunt
u ervan uitgaan dat u
deze maatregel al
heeft genomen.
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GEBOUW (VERVOLG)

VERLICHTING VAN BINNENEN BUITENRUIMTEN

ACTIVITEITEN
NUMMER
MAATREGEL E-LOKET
DOEL VAN
DE MAATREGEL

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

GD1

GD2

GD3

GD4

GD5

Minder energie
verbruiken met de basisbinnenverlichting

Minder energie
verbruiken met de basisbinnenverlichting

Minder energie
verbruiken met accentverlichting

Minder energie
verbruiken bij verlichting
van vluchtwegaanduiding

Minder energie
verbruiken met buitenverlichting

Langwerpige ledlampen
in bestaande armaturen
toepassen

a) Ledlampen in nieuwe
inbouwarmaturen
toepassen of

Ledlampen in bestaande
armaturen toepassen

Nieuwe armaturen met
ledlampen toepassen

Ledlampen in bestaande
en/of nieuwe armaturen
toepassen

Halogeen- en/of gloeilampen zijn aanwezig

Conventionele armaturen met langwerpige
fluorescentielampen (TLlampen) zijn aanwezig

a) Halogeenlampen
en/of halogeen breedstralers zijn aanwezig
(dit betreft geen
luifel- of overkappingsverlichting) of

b) Ledlampen in nieuwe
opbouwarmaturen
toepassen

IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

a) Langwerpige
fluorescentielampen (TLlampen) zijn aanwezig,
die ≥ 1.200 uur per jaar
branden of
b) PL-lampen (spaarlampen) zijn aanwezig,
die ≥ 2.000 uur per jaar
branden

WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

a) Conventionele inbouwarmaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL-lampen) zijn
aanwezig, die ≥ 5.000 uur
per jaar branden
b) In de autowasinrichting
zijn conventionele langwerpige fluorescentielampen (TL-lampen)
in montagebalken aanwezig, die ≥ 3.500 uur
per jaar branden

Raadpleeg uw installateur,
want de technische
staat van de bestaande
armaturen moet voldoende zijn

b) Hogedrukkwiklampen zijn aanwezig (dit
betreft geen luifel- of
overkappingsverlichting)

a en b) Raadpleeg uw
installateur, want de
technische staat van de
bestaande armaturen
moet voldoende zijn

Raadpleeg uw installateur,
want de technische
staat van de bestaande
armaturen moet voldoende zijn

Extra randvoorwaarde
bij b) Aantal branduren
is ≥ 4.000 uur per jaar

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

Meteen

Meteen

Wacht op natuurlijk
moment

Wacht op natuurlijk
moment

Meteen

BIJZONDERHEDEN
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GEBOUW (VERVOLG)

VERLICHTING VAN BINNENEN BUITENRUIMTEN

ACTIVITEITEN
NUMMER
MAATREGEL E-LOKET
DOEL VAN
DE MAATREGEL

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

GD6

GD7

GD8

GD9

GD10

Minder energie
verbruiken met luifelof overkappingsverlichting

Minder energie
verbruiken bij reclameverlichting

Onnodig branden
van buitenverlichting
voorkomen

Onnodig branden
van reclameverlichting
voorkomen

Onnodig branden van
basisbinnenverlichting
voorkomen

Ledlampen in armaturen
toepassen

Ledlampen in bestaande
armaturen toepassen

a) Bewegingssensors,
schemer- en tijdschakelaars toepassen of

Schemer- en/of tijdschakelaars toepassen

Meerdere schakelgroepen toepassen

Automatische aan- en
uitschakeling ontbreekt
en de buitenverlichting
(niet de reclameof noodverlichting!)
is overdag aan
en/of aan tussen 23.00
en 06.00 uur

Automatische aan- en
uitschakeling ontbreekt
en de reclameverlichting
is overdag aan en/of
aan tussen 23.00
en 06.00 uur

Te grote schakelgroep
aanwezig waardoor
verlichting onnodig
brandt

U mag aanvullend
een bewegingssensor
toepassen als sprake
is van schrikverlichting
in verband met veiligheid en

Doe dit als de reclameverlichting hiermee in
de nacht ≥ 6 uur kan
worden uitgeschakeld

Doe dit alleen als
het uitschakelen van
onnodige verlichting met
extra schakelgroepen u
≥ 1.500 kWh per jaar
bespaart

Wacht op natuurlijk
moment

Meteen

b) Schemer- en tijdschakelaars toepassen

IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

Conventionele armaturen
met halogeen breedstralers zijn aanwezig

a) Gloei-, halogeenen/of neonlampen zijn
aanwezig of
b) Conventionele langwerpige fluorescentielampen (zoals TL-lampen)
zijn aanwezig

WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

Aantal branduren
is ≥ 4.200 uur per jaar

Raadpleeg uw
installateur, want de
technische staat van de
bestaande armaturen
moet voldoende zijn

U heeft ≥ 20 buitenlampen en
Doe dit alleen als de
verlichting hiermee in
de nacht ≥ 6 uur kan
worden uitgeschakeld

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

Wacht op natuurlijk
moment

a) Er is een hoogwerker
aanwezig: meteen

a) ≥ 50 armaturen:
meteen

Zo niet: wacht op
natuurlijk moment

< 50 armaturen: wacht op
natuurlijk moment

b) Armaturen zijn met
conventionele voorschakelapparaten
uitgerust: meteen

b) Meteen

Zo niet: wacht op
natuurlijk moment
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GEBOUW (VERVOLG)

ACTIVITEITEN

VERLICHTING VAN BINNENEN BUITENRUIMTEN

NUMMER
MAATREGEL E-LOKET
DOEL VAN
DE MAATREGEL

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

FACILITEITEN

GD11

GD12

IN WERKING HEBBEN VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE (EMISSIES NAAR DE LUCHT)
FA1*

FA2

Binnenverlichting
automatisch beperken op
basis van daglichttoetreding door ramen
en daklichten

Branden van verlichting
beperken in magazijnen
en opslagruimten waar
niemand is

Energiezuinige warmteopwekking toepassen
in tankstation

Aanvoertemperatuur
cv-water automatisch
regelen op basis van
buitentemperatuur

Ruimteverwarming buiten
bedrijfstijd voorkomen

a) Daglichtafhankelijke
regelingen voor
dimmen van verlichting
toepassen of

Aanwezigheidsschakelingen toepassen

Hoogrendementsketel
(HR107) toepassen

Raadpleeg uw installateur
voor de mogelijkheden van een weersafhankelijke regeling

a) Tijdschakelaar
toepassen

Als uw ketel of cv-groep
niet ingeregeld is op
basis van de buitentemperatuur

Automatische aanen uitschakelingen
ontbreken of

Meteen

Meteen

b) Daglichtafhankelijke
schakelingen voor
schakelen van verlichting
toepassen
IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

a en b) Daglichtafhankelijke schakeling
of regeling ontbreekt

Aanwezigheidsschakeling ontbreekt

a) Hoogfrequente (HF)
armaturen met TLbuizen (niet retrofit)
zijn aanwezig

Verlichting is apart
schakelbaar langs ramen
en/of onder daglichtopeningen en
Elke verlichtingsgroep
verbruikt ≥ 0,7 kW en

a) Conventioneelrendements- (CR) of
verbeterdrendementsketels (VR) zijn aanwezig
voor basislast (bedrijfstijd > 500 uur per jaar)
b) Hoogrendementsketel
(HR100) is aanwezig
voor basislast (bedrijfstijd > 500 uur per jaar)

b) Conventionele
armaturen met TL-buizen
zijn aanwezig

WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

FA3

Verlichting is apart
schakelbaar per (deel
van de) ruimte en

Retourtemperatuur
van ketel kan lager zijn
dan 55°C.

Elke verlichtingsgroep
verbruikt ≥ 0,42 kW

Raadpleeg indien nodig
uw installateur

Meteen

Wacht op natuurlijk
moment

b) Tijdschakelaar
met weekschakeling
toepassen

Procedure voor aanen uitschakelen is niet
aantoonbaar aanwezig of
wordt niet nageleefd

Minimaal 10% van het
dak of minimaal 30%
van de gevel is daglicht
doorlatend
Raadpleeg indien nodig
uw installateur

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

Meteen

BIJZONDERHEDEN

Heeft uw gebouw
*	
minimaal energielabel A of is het van
na 2009? Dan kunt
u ervan uitgaan dat u
deze maatregel al
heeft genomen.

8

<<

<

>

FACILITEITEN (VERVOLG)

ACTIVITEITEN

VERWARMEN
VAN
WATER

IN WERKING
VAN EEN
KOELINSTALLATIE

FB1

FC1

NUMMER
MAATREGEL E-LOKET
DOEL VAN
DE MAATREGEL

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

IN WERKING HEBBEN
VAN EEN PRODUCTKOELING
FD1

FD2

Warmteverlies via
warmtapwaterleidingen
en -appendages (zoals
kranen, ventielen
en afsluiters) beperken

Beperken van ijsvorming
op de verdamper(s)

Binnentreden van
warme en/of vochtige
lucht in koel- of vriescel
beperken

Koelcel niet onnodig
verlichten

Isolatie aanbrengen om
leidingen en appendages
(zoals kranen, ventielen
en afsluiters)

Automatische ontdooiing
van de verdamper(s)
toepassen

Deurschakeling
toepassen om
verdampingsventilatoren
te onderbreken

Uitschakelen
van verlichting met
bewegingsmelder

Isolatie om leidingen
en/of appendages
ontbreekt

Regeling voor ontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat
ontbreekt

Tochtsluis en deurschakeling ontbreken

Bewegingsmelder
en/of deurschakeling
ontbreken

Meteen

Wacht op natuurlijk
moment

Meteen

Meteen

WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN
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FACILITEITEN (VERVOLG)

IN WERKING HEBBEN
VAN EEN PRODUCTKOELING

ACTIVITEITEN
NUMMER
MAATREGEL E-LOKET

FD3

FD4

FD5

FD6

DOEL VAN
DE MAATREGEL

Minder energie
verbruiken met verlichting
koelcel

Verlies van kou via
verticaal koelmeubel
beperken (van het type
VC2 of VC31)

Verlies van kou via
semi-verticaal koelmeubel beperken (van
het type VC12)

Verlies van kou via
horizontaal koelmeubel
(type HC43, eiland)
beperken

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

Armaturen met ledlampen
toepassen

a) Overdag afsluiten
met strokengordijn of

a) ’s Nachts afdekken of

Koelmeubel overdag
afsluiten met enkele
beglazing

b) Overdag afsluiten
met deuren met enkele
beglazing of
c) Overdag afsluiten
met deuren met dubbele
beglazing
IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

Conventionele armaturen met langwerpige
fluorescentielampen (TL8)
zijn aanwezig

a) Koelmeubel zonder
dagafdekking is aanwezig
b en c) Koelmeubel
is op een centraal koelsysteem aangesloten.
Nachtafdekking en
warmteterugwinning
van het koelsysteem zijn
niet aanwezig

WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

b) Afsluiten met enkele
beglazing of
c) Afsluiten met dubbele
beglazing

a) Koelmeubel zonder
nachtafsluiting is
aanwezig
b) Koelmeubel is op een
centraal koelsysteem
aangesloten
c) Koelmeubel is op
een centraal koelsysteem aangesloten.
Er is geen warmteterugwinning van het
koelsysteem aanwezig

Koelmeubel zonder
nachtafdekking is aanwezig. Koelmeubel
is op een centraal koelsysteem aangesloten.
Er is geen warmteterugwinning van het koelsysteem aanwezig

a) ≥ 30 uur per week
nachtafsluiting
b en c) Niet van
toepassing

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

Wacht op natuurlijk
moment

Meteen

1

Meteen

	VC2 staat voor een
verticaal koelmeubel
met ‘multi-deck’
(met schappen).
VC3 staat voor een
verticaal koelmeubel
met ‘roll-in’ mogelijkheid, voor bijvoorbeeld een melkkar

10

2

	VC1 staat voor een
semi-verticaal koelmeubel met één of
meerdere schappen.
De schappen worden
van onder naar boven
steeds minder diep

Meteen

3

	HC4 staat voor een
horizontaal koelmeubel
dat als een ‘eiland’
is op te stellen
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FACILITEITEN (VERVOLG)

NUMMER
MAATREGEL E-LOKET
DOEL VAN
DE MAATREGEL

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

BEREIDEN
VAN
VOEDING

IN WERKING HEBBEN
VAN EEN PRODUCTKOELING

ACTIVITEITEN

FD7

FD8

FD9

FE1

Verlies van kou via
horizontaal vriesmeubel
beperken (van het type
HF1, HF3 of HF44)

Verlies van kou via
verticaal vriesmeubel
beperken (van het
type VF4 5)

Energie besparen door
voorkoming condensvorming op raam verticaal
vriesmeubel (van het
type VF4 5) met folie

Energieverbruik beperken
door inzet van ‘infrarood
salamander’ met aan/
uit- of tijdschakelaar voor
verwarmen of grillen

Overdag afsluiten met
enkele beglazing

Afsluiten met dubbele
beglazing met label C
of beter

Toepassen van
anti-condensfolie op
vriesmeubel en

Automatische pandetectie aanbrengen
die onnodig aanstaan van
het grill element voorkomt

Elektrische raamverwarming uitschakelen

IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

Vriesmeubel zonder
dagafsluiting is aanwezig. Geldt niet voor
stekkerklaarmeubel met
nachtafdekking

Vriesmeubel met
afsluiting met dubbele
beglazing is aanwezig en
Vriesmeubel is op een
centraal koelsysteem
aangesloten en

Raam met elektrische
verwarming voor
anti-condenswerking
is aanwezig

Een ongeregelde
infrarood salamander
voor het verwarmen
of grillen van producten is
aanwezig

Meteen

Wacht op natuurlijk
moment

Er is geen warmteterugwinning van het koelsysteem aanwezig en
Bouwjaar huidig
koelmeubel is voor het
jaar 2010
WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

BIJZONDERHEDEN

Meteen

4

	Horizontaal vriesmeubel HF1 kan als
een toonbank worden
opgesteld, HF3 tegen
een muur en HF4
als een ‘eiland’

Wacht op natuurlijk
moment

5

	VF4 staat voor een
verticaal vriesmeubel
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FACILITEITEN (VERVOLG)

NUMMER
MAATREGEL E-LOKET
DOEL VAN
DE MAATREGEL

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

FF1

FF2

FF3

FG1

Onnodig aanstaan persluchtsysteem beperken

Energiezuinig perslucht
maken door koude lucht
te gebruiken

Nullasturen persluchtcompressoren beperken

Energiezuinige motoren
toepassen

Warmte gebruiken voor
ruimteverwarming

a) Bij drukvat groepsafsluiter en tijdschakelaar toepassen of

Luchtkanaal toepassen
voor aanzuigen van
buiten- of binnenlucht
uit een onverwarmde
ruimte

a) Oliegeïnjecteerde
compressor met toerenregeling toepassen of

Elektromotor met
rendementsklasse IE4
of hoger toepassen

Compressoren zuigen
warme lucht aan

Schakelingen met
de standen voor vollast
en nullast zijn aanwezig
en/of

Warmte van compressor
wordt afgevoerd

Schroef- of zuigercompressor is
alleen handmatig uit
te schakelen
Raadpleeg indien nodig
uw installateur

WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

FF4

Warmte van
compressoren nuttig
gebruiken

b) Tijdschakelaar met
overwerktimer toepassen

IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

IN WERKING
HEBBEN VAN
ELEKTROMOTOREN

IN WERKING HEBBEN
VAN EEN PERSLUCHTINSTALLATIE

ACTIVITEITEN

b) Olievrije compressor
met toerenregeling
toepassen

Schakelingen met de
standen vollast, nullast en
uit zijn aanwezig

Aantal vollasturen
is ≥ 1.000 uur per stookseizoen en

a) Energieverbruik compressor is ≥ 30.000 kWh
per jaar

Opening in gevel is
mogelijk binnen een
afstand van 3 meter en

Afstand tot te verwarmen
ruimte is < 3 meter

b) Energieverbruik compressor is ≥ 5.000 kWh
per jaar

Energieverbruik compressor is ≥ 65.000 kWh
per jaar en
Elektriciteitsverbruik
van de inrichting
is < 10 miljoen kWh
per jaar

a en b) Bij meerdere
compressoren alleen
uitvoeren bij leidende
compressor en overige
op basis van vollast/
nullast/uitschakeling en

Motoren met vermogen
< 375 kW en > 4 kW
en met rendementsklasse IE1, IE2 of lager
zijn aanwezig

De motor heeft ≥ 4.500
bedrijfsuren per jaar

Vermogen compressor
is minimaal 25 kW en
a) Aantal nullasturen
is ≥ 1.300 uur per jaar
b) Aantal nullasturen
is ≥ 1.800 uur per jaar
Raadpleeg indien nodig
uw installateur

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

Meteen

Meteen

Meteen

Wacht op natuurlijk
moment

Wacht op natuurlijk
moment

BIJZONDERHEDEN
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FACILITEITEN (VERVOLG)

ACTIVITEITEN
NUMMER
MAATREGEL E-LOKET
DOEL VAN
DE MAATREGEL

WAT MOET
IK DAARVOOR DOEN?

IN WELKE
SITUATIE MOET
IK DIT DOEN?

WAT ZIJN DE
RANDVOORWAARDEN?

IN WERKING
HEBBEN VAN
POMPEN

IN WERKING
HEBBEN VAN EEN
STOFZUIGER

FH1

FI1

PROCESSEN

IN WERKING HEBBEN
VAN EEN AUTOWASINRICHTING
PA1

PA2

PA3

Energie besparen door
pompen alleen vraaggestuurd te laten werken

Onnodig aanstaan
van stofzuiger met timer
voorkomen

Energieverbruik sproeipomp beperken door
vermogen te regelen

Energieverbruik kettingmotor beperken door
vermogen te regelen

Energieverbruik van
centrale stofzuigermotor
beperken door vermogen
te regelen

Pomp met toerenregeling toepassen

Makkelijk bereikbare
stopknop installeren
voor het inkorten van
de timertijd

Toerenregeling op
de motor toepassen

Toerenregeling op
de motor toepassen

Toerenregeling op
de motor toepassen

Pomp wordt geregeld
met smoorregeling

Een permanent
opgestelde (de)centrale
stofzuiger voorzien van
een timer is aanwezig

Toerenregeling
ontbreekt

Toerenregeling
ontbreekt

Toerenregeling
ontbreekt

Variabele opbrengst
(debiet) is inpasbaar in
installatie en

Stofzuiger kan ≥ 2 uur per
dag minder worden
gebruikt

Wacht op natuurlijk
moment

Wacht op natuurlijk
moment

Wacht op natuurlijk
moment

Bedrijfstijd pomp
is ≥ 1.400 uur per jaar

WANNEER MOET
IK HET DOEN?

Wacht op natuurlijk
moment

Meteen

BIJZONDERHEDEN
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DISCLAIMER
BOVAG heeft dit overzicht met de grootst mogelijke zorg opgesteld.
Desondanks kan BOVAG niet instaan voor de volledige juistheid hiervan en
aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

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