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Ken uw kansen
Uw woningvoorraad upgraden naar Nul op de Meter is veel minder ingewikkeld dan u wellicht
denkt. Ontdek onze technische oplossingen en unieke totaalaanpak. Onze specialisten laten
u graag zien waarom u alleen met Schouten Techniek het slimst nul op de meter bouwt!
Bel (0229) 29 15 00 of mail naar info@schoutentechniek.nl voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.
Kijk voor meer informatie en referentie projecten op www.schoutentechniek.nl

De Marowijne 47 - 1689 AR Zwaag
Postbus 20 - 1689 ZG Zwaag

Telefoon (0229) 29 15 00
E-mail info@schoutentechniek.nl

Nul op de Meter met
Schouten Techniek:
systeemkeuze, ontwerp, realisatie, monitoring
en instandhouding bij één betrouwbare partner.

comfort van morgen

Unieke technische installaties voor

NOM-renovatie met gegarandeerd EPV

Mijnenergiebeheer.nl

De energieprestatievergoeding (EPV) lonkt. Hiervoor moeten uw woningen, en met name de technische installaties,

Mijnenergiebeheer.nl geeft bewoners en gebouw

Voor elk project kan Schouten Techniek deze monitoring

voldoen aan gecompliceerde eisen. En voortdurend wordt gecontroleerd of de energieprestatie nog wel voldoet.

beheerders kristalhelder inzicht in hun energieverbruik.

individueel aanpassen. Zo kunnen wij de data op maat

Mijnenergiebeheer.nl is ontwikkeld door Schouten

aanleveren voor uw NOM-rapportages, en elk component

Hoe verzekert u zichzelf er nu van, dat u over veertig jaar

Belangrijkste voordelen

Techniek en is het perfecte instrument om te checken

in de installatie gedetailleerd laten uitlezen ter

nog steeds zegt: Ja, wij hebben toen de slimste technische

• Absolute totaaloplossing op maat. Systeemkeuze,

of u op koers ligt voor Nul op de Meter. Duidelijke

ondersteuning van uw onderhoudsdienst.

oplossing gekozen? Ja, dit was de meest economische

ontwerp, realisatie, monitoring, en instandhouding

investering? En ja, onze huurders hebben maximaal

in één deskundige hand;

geprofiteerd van woongenot en energiebesparing?

• Maximale tegemoetkoming aan eisen EPV-wetgeving en
het niet meer dan anders-principe;

Het antwoord: Schouten Techniek. Wij bieden u de

• De woningen warmen niet op. Als enige leveren

kennis, ervaring én unieke technische middelen om uw

wij koeling zónder meerprijs en zónder extra

vastgoed naar Nul op de Meter te krijgen; kwalitatief,

energieverbruik;

zorgeloos en binnen uw budget.

• Meest efficiënte investering dankzij ongekend
energetisch rendement i.c.m. betrouwbaarheid;
• Supersnelle realisatie dus minimale bewonersoverlast!

klokjes, meters en grafieken geven onder meer aan:
• of de energieopbrengst, het gebouwgebonden verbruik
en het bewonersverbruik richting Nul op de Meter gaan;
• of het geheel hiervan op koers ligt naar Nul op de Meter;
• of u binnen uw energiebundel zit (de hoeveelheid
duurzaam opgewekte energie);
• hoeveel watt er nu, real time, wordt opgewekt en verbruikt
(voor verwarming, tapwater en huishoudelijke apparaten);
• hoeveel energie er vanaf dag één is opgewekt en
verbruikt per onderdeel.

Energy comfort SKID
Energy comfort SKID is het antwoord van Schouten

De SKID staat op zolder en bestaat uit een balans

Techniek op de vraag naar steeds energie zuinigere

ventilatie met warmteterugwinning, bodem warmtepomp,

woningen. Door de SKID te combineren met goede

boiler, regelkast, monitoringssysteem en een omvormer

isolatie en een hoge luchtdichtheid is nul op de meter

voor zonnestroom. Toegepast is de meest stille warmte-

goed haalbaar. De benodigde energie wordt door de

pomp die met een hoog rendement warmte en koude levert.

woning opgewekt middels zonnepanelen.
Voordelen van de energy comfort SKID:
• Koelen en verwarmen met lucht;
• Aanvullend afgifte-systeem mogelijk;
• Hoog energetisch rendement
dankzij bodem bron;
• Snelheid dankzij pre-fab SKID;
• Smart-grid ready;
• Maximale zelfconsumptie
zonnestroom beperkt
salderingsproblematiek;
• Minimale netbelasting;
• Passend in zolderhoek;
• Gebruiksvriendelijke thermostaat.

Optioneel kan Schouten Techniek zorgen voor een
Kortom, een gedetailleerd en toch zeer gebruiksvriendelijk

betrouwbare internet verbinding.

overzicht van de complete energiehuishouding.
Meer informatie? Stuur een mail naar
info@mijnenergiebeheer.nl.

