Itho Daalderop

NoM in de gestapelde bouw

Een integrale oplossing voor
Nul op de Meter (NoM)

Het realiseren van nul-op-de-meter (NoM) is een

De inzet van laagtemperatuur warmte wordt steeds

uitdagende opgave, vooral in de gestapelde bouw

populairder

vanwege het kleine beschikbare dakoppervlak per

Het toepassen van een laagtemperatuur

appartement. Er moet dus een balans gevonden

(LT)-afgiftesysteem vormt een belangrijke bijdrage

worden tussen opgewekte energie en energie-

in het behalen van de klimaatdoelen. Dit afgifte-

verbruik van het huishouden. Die zowel nu als de

systeem wordt gebruikt voor verwarmen en koelen.

komende jaren in stand blijft. Dat stelt hoge eisen

De opwekking en het benutten van laagtempera-

aan de zonnepanelen, maar ook aan het energiever-

tuurwarmte voor verwarming en koeling vindt lokaal

bruik van de apparatuur.

plaats middels een WKO (warmte-koudeopslag).
Het kan ook worden onttrokken aan een

Daarnaast is het comfort voor de bewoner van

laagtemperatuur-warmtenet van maximaal 40°C.

essentieel belang. Met een minimaal energiever-

De belangstelling voor het benutten van

bruik, maximaal genieten van een comfortabel,

LT-restwarmte neemt snel toe en het aanbod is

gezond en energiezuinig binnenklimaat. Dat vereist

groot. Datacenters en andere koelinstallaties,

een sterke samenhang van alle componenten die

vuilverbranders, gecascadeerde geothermie en

daarbij betrokken zijn.

ondiepe geothermie vormen de bronnen. Het leveren
van warmte en koude tot de voordeur is echter geen

Hoe duurzamer de installatie, hoe belangrijker de

garantie voor een energiezuinige en geïntegreerde

samenhang

klimaatinstallatie.

Nul-op-de-meter is geen momentopname bij
oplevering. De woning moet immers over 30 jaar nog

Ons NoM - gestapelde bouwconcept biedt een

steeds nul-op-de-meter-zijn. Dat stelt hoge eisen

totaaloplossing en bestaat uit vijf elementen:

aan de individuele componenten. En belangrijker

-- Warmtapwaterbereiding

nog: het stelt ook hoge eisen aan de onderlinge

-- Balansventilatie met warmteterugwinning

samenhang van het klimaatsysteem om ervoor te

-- PV-Panelen

zorgen dat NoM ook in de toekomst gewaarborgd

-- Klimaatregeling

blijft. Itho Daalderop heeft alle producten in huis

-- Monitoring

voor een comfortabel, gezond en energiezuinig
binnenklimaat.
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Externe warmte

Conﬁguratieoverzicht
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Warmtapwaterbereider voor collectieve
warmtesystemen, de

Booster warmtepomp (BWP)
In woningen die op een laagtemperatuur- of

herbestemming tot appartementen en woon-

verwarmen/koelen-netwerk zijn aangesloten, is er

zorgcomplexen. Dankzij de Booster warmtepomp

een voorziening nodig die het tapwater opwarmt

volstaat een lagere aanvoertemperatuur van het

naar een legionellaveilige temperatuur. De Booster

collectieve systeem. De opwekking kan daardoor

warmtepomp (BWP) voorziet hierin op een uiterst

gevarieerder en duurzamer. Bovendien zijn de

efficiënte wijze en combineert een laag energiever-

transport- en stilstandsverliezen aanzienlijk lager

bruik en hoge energieprestaties (COP van 4,8 zonder

dan bij een hoogtemperatuur warmtenet.

voorverwarmer) met een hoog tapwatercomfort. In
combinatie met goed geïsoleerde boilervaten kan

Duurzaam, klein en stil

aan iedere warm tapwaterbehoefte worden voldaan.

De Booster warmtepomp is de stilste én kleinste

De boilervaten zijn beschikbaar in een capaciteit

in zijn soort. Door het formaat is plaatsing in een

van 90, 150 en 200 liter. Voor nog meer comfort of

keukenkastje of meterkast geen enkel probleem.

extra energie besparing, kunt u de douche-WTW

De maximale warmtapwatertemperatuur is 65°C.

toepassen. Met een douche warmte-terugwin-unit

De BWP kan gebruikt worden in combinatie met

(douche-WTW), wordt tot 50% energie uit het warme

een thermische voedingsbron van +14 tot +40°C.

afvoerwater overgedragen aan het koude water.

De warmtepomp is onderhoudsvrij en heeft een
thermisch vermogen van 2 kW.

Optimale prestatie
Met de Booster warmtepomp (BWP) kan eenvoudig

< 60 cm

een capaciteitsvergroting gerealiseerd worden die
geen invloed heeft op het vastrecht of aansluitcapaciteit bij de eindgebruiker. Er bestaat zelfs de
mogelijkheid tot het koelen van de woning vanuit
de BWP. De hoge energieprestatie in combinatie

< 40 cm

met een zeer interessante prijsstelling zorgt ervoor
dat de BWP een uitstekende oplossing is voor het
maken van warm tapwater.
Voor hoog- en laagbouw, nieuwbouw en renovatie
De BWP kan in verschillende projecten
worden toegepast; van galerijflat, kantoren en
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Balansventilatie met

warmteterugwinning

In woningen die zijn voorzien van een laagtem-

Slimmer ventileren met sensoren

peratuur-afgiftesysteem is het voorkomen van

Een WTW-ventilatie-unit kan uitgebreid worden met

warmteverlies essentieel. Een ventilatiesysteem

meerdere draadloze sensoren zoals een CO2-sensor,

dat energie uit de afgevoerde lucht terugwint en

vochtsensor of een bewegingssensor om te detec-

afgeeft aan de verse toevoerlucht is niet alleen veel

teren of er extra geventileerd moet worden. Met al

comfortabeler, maar ook veel energiezuiniger. Verse

deze uitbreidingen wordt uw woning effectiever en

lucht wordt in dit geval centraal aangevoerd via het

efficiënter geventileerd, zonder dat u daar zelf aan

dak, opgewarmd met energie uit afgevoerde lucht

hoeft te denken. Het systeem kan tevens gemak-

en vervolgens in de woning ingeblazen. Hierbij wordt

kelijk worden gekoppeld aan Spider, de slimme

tot wel 97% van de energie uit de afgevoerde lucht

klimaatthermostaat van Itho Daalderop, waarmee

teruggewonnen.

u eenvoudig een klokprogramma voor de ventilatie
instelt. Of kunt u bijvoorbeeld de ventilatie vanaf uw

Een balansventilatiesysteem stelt bouwkundige

vakantieadres verlagen. Dit zorgt voor meer comfort

eisen, zeker in gestapelde bouw. Het gebouw moet

en energiebesparing. Op dit moment hebben we drie

geschikt zijn, of geschikt gemaakt worden, om de

WTW-units in het programma.

benodigde kanalen te installeren. Bij renovatie in
gestapelde bouw komen deze vaak in verlaagde
plafonds of in de nieuw te plaatsen isolatieschil.
In de nieuwbouw wordt hier vaak in het ontwerp al
rekening mee gehouden.
Noodzaak van ventileren
Ventileren is essentieel om vochtproblemen te
voorkomen en schadelijke stoffen in de binnenlucht af te voeren. Bovendien zorgt het filter in
de WTW-unit voor schonere toegevoerde lucht.
Hierdoor heeft u een comfortabel, energiezuinig én
gezond binnenklimaat tot uw beschikking.
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COP

12,9
HRU ECO 200
- Capaciteit 200 m³/h bij 100 Pa
- Rendement 91%
- Compacte WTW-unit eenvoudig te installeren tegen de
wand, aan het plafond en op de vloer
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren,
bedieningen en de Spider Klimaatthermostaat

COP

17,6

A++
A
B
C
D
E
HRU ECO 300F
- Capaciteit 300 m³/h bij 100 Pa
G
- Rendement 97%
- De meest installatie- en servicevriendelijke
WTW-unit met unieke aansluitmogelijkheden

A+
A
B
C
D
E
HRU ECO 350
- Capaciteit 350 m³/h bij 100 Pa
F
- Rendement 94%
Guitgerust met een ingebouwde
- Standaard
bypass- en vorstklep
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren,
bedieningen en de Spider Klimaatthermostaat

(o.a. achter het knieschot)
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren,
bedieningen en de Spider Klimaatthermostaat

COP

13,2

A+
A
B
C
D
E
F
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PV-panelen

Voor het realiseren van een NoM-woning zijn
zonnepanelen nodig om het energieverbruik van
de installaties en het bewonersverbruik zelf op te
wekken. In de gestapelde bouw is het beschikbare
dakoppervlak echter een beperkende factor om
NoM te kunnen realiseren. Niet alleen nu, maar ook
gedurende de levensduur van de zonnepanelen moet
de opwekking kunnen voorzien in het totale verbruik.
In de gestapelde bouw worden de zonnepanelen
gezamenlijk opgesteld en gekoppeld aan de
omvormer die in het betreffende appartement
aanwezig is. Vanuit onze leidende rol in de
nieuwbouw met all-electric woningen/warmtepompen is het aanbieden van hoogwaardige
zonnepanelen binnen onze systemen een logische
stap.
Zonnepanelen van Itho Daalderop
Onze zonnepanelen zijn hoogwaardige panelen van
300 Wattpiek die aan beide kanten van glas zijn
voorzien. Alhoewel het hierdoor duurder is in de
productie, gaat het paneel aanzienlijk langer mee en
blijft ook het rendement veel hoger dan bij conventionele zonnepanelen. Hierdoor zijn wij in staat om
een vermogensgarantie van 80% over maar liefst 30
jaar en een productgarantie van 15 jaar te bieden.
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Klimaatregeling, het hart van uw
klimaatinstallatie

Een goede klimaatregeling kan tegenwoordig veel

Door al deze functionaliteiten te combineren,

meer dan alleen het instellen van de temperatuur.

bent u continu in control en kunt u indien nodig

Het is het hart van uw binnenklimaat en geeft u

gemakkelijk bijsturen.

inzicht in allerlei relevante informatie. Met de Spider
Klimaatthermostaat kunt u het volgende inzien/
bedienen:
- Ruimteverwarming
- Tapwater
- Itho Daalderop ventilatieoplossingen

Elektriciteitsmeter

Ventilatie

Spider
kamerthermostaat

Communicatiemodule
RGB

M

regeltechniek

Collectieve
warmte- en/of koude
levering

BWP Control unit

M

Booster warmtepomp
BWP
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Boilervat
90,150, 200
liter

Monitoring

Bij NoM-woningen is het belangrijk dat het gebruik
en het opwekken van energie in evenwicht zijn.
Monitoring van de energieprestaties geeft inzicht in
het huidige gebruik en opwekking. De bewoner/

regeltechniek

gebouweigenaar kan zo zien of hij/zij binnen de
bandbreedte blijft voor NoM. In de webomgeving van
Itho Daalderop wordt een compleet overzicht van het
energieverbruik van de installatie en de opgewekte
energie van de PV-panelen getoond. Daarnaast is
het mogelijk om de slimme meter uit te lezen om
ook het huishoudelijk verbruik inzichtelijk te maken.
Naast de energiemonitoring geeft monitoring inzicht
in het verloop van de temperatuur in het
voorraadvat, de aanvoertemperatuur en de
ruimtetemperatuur (ingesteld en gemeten).
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Onze uitdaging:

een comfortabel, gezond én
energiezuinig binnenklimaat

Itho Daalderop streeft ernaar om mensen

Bewezen innovatie

plezieriger te laten wonen, werken en leven - met

In bijna vijf miljoen Nederlandse huishoudens zijn

een assortiment dat bestaat uit verwarmings-,

onze producten aanwezig en hierdoor zijn al in

tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen.

ontelbare woningen labelstappen gemaakt. Vele

Met deze innovatieve producten en systemen zorgen

tienduizenden woningen in projectmatige bouw zijn

we voor een comfortabel, gezond en energiezuinig

met onze systemen duurzaam en zelfs nul-op-de-

binnenklimaat. Wij maken energieneutraal wonen

meter gemaakt.

- volgens de klimaateisen van morgen - vandaag al
mogelijk. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid

Vrijblijvend uw verduurzamingsproject bespreken en

tussen een comfortabel, gezond en energiezuinig

laten uitwerken? Graag bespreken we samen met u

binnenklimaat fascineert ons. De combinatie is onze

de slimste oplossing. Neem contact met ons op via

uitdaging. Climate for life.

project.ithodaalderop.nl.

verwarming

tapwater

ventilatie

regeltechniek

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam
E info@ithodaalderop.nl
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