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IZEN ENERGY SYSTEMS
Met 32 jaar ervaring is IZEN energy systems nv een pionier op het vlak van groene energie.
We leveren en installeren verschillende hernieuwbare energieoplossingen zoals
zonneboilers, warmtepompen, warmtepompboilers en zonnepanelen. Van ontwerp tot
uitvoering, van kleine residentiële systemen tot megaprojecten, IZEN zoekt altijd naar
een oplossing op maat.
Duizenden
fotovoltaïsche,
thermische
en
warmtepompinstallaties en vele jaren ervaring
maken IZEN tot een uniek kennis- en
ervaringscentrum in België, met hoofdkantoor in
Lille (Kempen). Daarnaast is IZEN ook actief in
Nederland.

IZEN onderneemt vanuit een ethische en duurzame
visie met inhoudelijk sterke engagementen naar
klanten, partners, medewerkers en stakeholders.
Omdat we onze technologieën en kennis ook willen
delen met het Zuiden, is IZEN lid van de Ex-Change
Company Club.

IZEN wil hernieuwbare energie beschikbaar maken
voor iedereen en de beste hernieuwbare energieoplossingen bieden met kwalitatieve producten. Als
innoverend bedrijf gaat IZEN daarom steeds verder.
We bekijken hoe we het energieverbruik van
woningen kunnen doen dalen en hoe hernieuwbare
energie
aangewend
kan
worden
om
energieonafhankelijke woningen te creëren.

KWALITEIT
IZEN is erkend lid van de beroepsverenigingen
BELSOLAR, BELPV en het Warmtepompplatform.
Daarnaast voldoet IZEN aan het kwaliteitscharter
op basis van Europese normen (ATB, Quest, Solar
Keymark, Rescert) en werken we samen met
verschillende professionele partners.

Voka: “IZEN heeft een
dynamisch kader en zeer
geëngageerde medewerkers.
Het bedrijf is innovatief in
functie van de toepassing van
hun producten.”

AWARDS
IZEN energy systems nv ontving in juni 2012 de
prijs Ondernemen 2012 van Voka - Kamer van
Koophandel Kempen. Vakjury Jo Pauwels
(voorzitter raad van bestuur Groep Infrabo) over
IZEN: “We troffen een zeer dynamisch kader aan
en ook het engagement van de medewerkers was
treffend. Het bedrijf is innovatief
in functie van de toepassing van hun producten .
De onderneming laat zich ook niet ontmoedigen
door moeilijkheden in de sector. Deze factoren
zorgen ervoor dat ze een terechte winnaar zijn.”
Nog in 2012 werd IZEN eveneens beloond met een
erkenning
voor 25 jaar innovatie door Voka en de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij
Antwerpen,
of
kortweg POM.
In 2011 werd IZEN energy systems nv uitgeroepen
tot Trends Gazelle. Die titel wordt elk jaar
uitgereikt aan een sterk groeiende onderneming
die een belangrijke bijdrage levert tot de
economische dynamiek van
de regio, de werkgelegenheid aanzwengelt en
een krachtbron is van innovatie. In 2012 was IZEN
Trends Gazelle Ambassadeur in de categorie van
de middelgrote bedrijven.

Verder werd IZEN in december 2012 door Unizo
genomineerd voor de prijs van de meest
energiebewuste onderneming van het jaar. De
award wordt uitgereikt aan de KMO die zich het
meeste inzet voor een duurzaam energiebeleid en
op een creatieve en doordachte manier energie
bespaart. In 2013 werd IZEN ook genomineerd voor
de Batibouw Eco Award.

ONZE MEDEWERKERS
IZEN zorgt bij de realisatie van uw hernieuwbare
energie-oplossing voor het ganse proces, van A tot
Z. Van het eerste contact en offerte over installatie
tot na- service: de verschillende teams binnen de
firma zorgen voor een tevreden klant die van begin
tot einde begeleid wordt.
De verschillende teams binnen IZEN zijn:
• Management team
• Sales team
• Engineering team
• Logistiek team
• Administratief team
• Installatie team
• Service
• Customer Experience

ZONNEBOILER
SINDS 1987

WARMTEPOMP
SINDS 1999

ZONNEPANELEN
SINDS 2000

WARMTEPOMPBOILER
SINDS 2012

ECOHOME - TOTALE
ENERGIE RENOVATIE
SINDS 2013

SAMENWERKING MET IZEN
IZEN biedt architecten en bouwpartners een volledig uitgewerkt concept voor lage-energie en energieneutrale
woningen. Door verschillende hernieuwbare energietechnieken op de juiste manier te combineren, kunnen
we tot een woning komen met een nulverbruik.
U kan bij IZEN terecht voor advies over energieonafhankelijk wonen. Maar ook voor de engineering,
uitvoering en service van complete hernieuwbare energie-oplossingen. Daarmee is IZEN een uniek
kenniscentrum voor hernieuwbare energie in Vlaanderen. U kan het hernieuwbare energie aspect van A tot Z
uitbesteden of terugvallen op IZEN wanneer u het wenst. Zo zorgen we ervoor dat u zich kan focussen op uw
kerntaak.
We bekijken telkens samen met u wat de mogelijkheden zijn om het energieverbruik van de woning zo laag
mogelijk te houden. Met meer dan 32 jaar ervaring kunnen we bovendien de beste technieken aanbieden:
•
•
•
•
•

Warmtepomp
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepompboiler
Batterij-opslag

ARCHITECT & BOUWPARTNER

BOUWHEER

BOUWHEER

ONTWERP

TOETSING

UITWERKING

EINDPRODUCT
Lage-energie of
energieneutrale
woning

IZEN ENERGY SYSTEMS

Advies &
Engineering
Uitwerking alle
hernieuwbare energie
aspecten

Installatie

Na-service

Architect: Sarah Theeuws

Getuigenis

PASSIEFBOUW? ACTIEFBOUW!
DE WONING VAN BOB & NELE
Passief bouwen of niet? Dat vroegen ook Bob en Nele zich enkele jaren
geleden af. Dat hun nieuwe woning een lage energiewoning zou worden,
stond vast. “We vonden het een evidentie om, met het oog op de toekomst,
zo energiezuinig mogelijk te bouwen”.
“We zijn vertrokken vanuit het idee van een
passiefbouw. Maar na het afwegen van de voor-en
nadelen zijn we uiteindelijk bij een actieve woning
uitgekomen,” vertelt Bob. Een actieve woning wekt,
dankzij hernieuwbare energietechnieken, zelf alle
energie op die nodig is.
“Met de kosten die we uitspaarden door niet voor een
passieve woning te kiezen, konden we investeren in
een lucht/water warmtepomp en zonnepanelen. De
warmtepomp zorgt zowel voor de verwarming van de
woning als voor ons warme water. We hebben dus geen
gas meer nodig. Op de technische ruimte na, ligt er
vloerverwarming in elke kamer.”
“Maar ook bij het ontwerp van de woning is er uiteraard
veel aandacht besteed aan energiezuinigheid. Zo is
de bouwschil zeer goed geïsoleerd. In plaats van de

slaapkamers op de bovenste verdieping te
maken, ligt ons slaapgedeelte helemaal onderaan.
Door de slaapkamers 1,5 meter onder de grond te
bouwen, profiteren we van het isolerende effect
van de bodem. Onder de grond vriest het nooit,
daardoor gaat er in de winter minder warmte
verloren. In de zomer voelt onze slaapkamer dan
weer veel frisser aan. Wanneer het buiten warm
is, is het beneden meestal maar 18 à 20 graden.”
“We wonen nu meer dan een jaar in onze woning
en hebben nog maar twee keer een factuur van €20
voor elektriciteit in de bus gehad. De
elektriciteitsmeter staat momenteel onder nul.
Dat is hét bewijs dat dit woonconcept echt
werkt. We hebben heel goed nagedacht over onze
woning. Dat heeft duidelijk geloond.”

Getuigenis

CONTROLE OVER ENERGIE
DO & LILIANE
‘Energieonafhankelijk
wonen... Wij denken niet dat dat een ver
toekomstbeeld is’, zegt men bij IZEN. ‘Het is het heden!’ Wie daar alles van
weet, is Do Auwers. Door de hoge energiekosten besloot hij zijn woning stevig
onder handen te nemen. Met de hulp van IZEN woont Do nu zo goed als
energieonafhankelijk.
We treffen Do en zijn vrouw, beide jonge vijftigers, op
hun oude boerderij in het landelijke Lille. Niet echt
ecologisch? Dankzij verschillende energiebesparende
maatregelen, is niets minder waar.
‘Door de stijgende energiekosten, begonnen onze
facturen de pan uit te swingen,’ vertelt Do. ‘Daarom
wilden we graag onderzoeken wat we konden doen om
te besparen. Geld investeren in energiemaatregelen
brengt vandaag meer op dan het te laten staan op ons
spaarboekje.’
‘Bij IZEN hebben ze ons huis eerst grondig
onderzocht. De dikte van de muren, het type glas,
de oppervlakte van de verschillende ruimtes…
Alles werd opgemeten en samengevoegd in een
ingewikkelde berekening. Uit het energierapport

bleek dat, hoewel het tamelijk goed gesteld was
met onze woning, we toch nog heel wat konden
doen om onze energie efficiënter te gebruiken. Zo
werd ons aangeraden te investeren in goede
isolatie en af te stappen van onze oude
gasverwarming. Daarom hebben we dit voorjaar
een lucht-water warmtepomp geplaatst. Jaren
geleden hadden we al zonnepanelen gelegd en
geïnvesteerd in een zonneboiler.’
‘Elke woning vraagt om een andere aanpak. Niet
iedereen hoeft dus even ver te gaan als Do,’ zegt
men bij IZEN. Voorlopig betaalt Do nog 36 euro per
maand voor alle energie. Omdat we net
overgestapt zijn naar leverancier Lampiris, is onze
energie wel al helemaal groen. Bovendien is het
comfort in onze woning sterk verbeterd, en daar
draait het natuurlijk om.

ZONNEPANELEN
+ WARMTEPOMP
= DUBBELE WINST:

MAAK UW
BEREKENING ZELF:
WARMTEPOMP

BEREKEN

KRIJG
ADVIES

DUBBELE
WINST

STAP 1. Surf naar www.IZEN-warmtepomp.be en
bereken een indicatieve offerte voor jouw woning
of project.

STAP 2. Om het juiste type warmtepomp te
selecteren, geef je de gegevens van jouw
bouwproject door.

STAP 3. Op basis van de warmtebehoefte die
berekend wordt, ontvang je een indicatieve
offerte. We contacteren je voor een afspraak.

OPTIE. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de
warmtepomp bedraagt naar schatting 3124 kWh.
Een installatie met 14 IZEN-zonnepanelen kan dit
verbruik volledig compenseren. Surf naar
www.IZEN-zonnepanelen.be en bereken je winst.

Of contacteer ons via:

nieuwbouw@izen.be
bouwpartner@izen.be

Warmte uit
de aarde of
de lucht

IZEN
WARMTEPOMP
Warmtepompen zetten energie met een lage temperatuur om in verwarming en warm
water op verbruikstemperatuur. Een kleine hoeveelheid elektriciteit is voldoende om de
gratis aanwezige omgevingswarmte naar een hoger temperatuurniveau te “pompen”.
N aast het verwarmen van de woning kan de warmtepomp ook worden gebruikt voor het
opwarmen van de boiler die het warme tapwater levert.
Met een passieve of actieve koeling garandeert de warmtepomp in de zomer een
aangenaam binnenklimaat. Hierbij wordt er rechtstreeks gebruik gemaakt van de bodemof luchttemperatuur. Deze zal via de vloerverwarming de warmte uit de woning onttrekken
en afvoeren naar de bodem of omgeving. De warmtepomp rendeert optimaal in een goed
geïsoleerde woning. De warmtepomp draagt bij tot een milieu- en energiebesparend
woonconcept.

TYPES WARMTEPOMPEN GEÏNSTALLEERD DOOR IZEN:

LUCHT/WATER WARMTEPOMP
•
•
•
•

Buiten- en binnenunit
Warmte onttrokken aan de buitenlucht
Warmte verspreid via water
(vloerverwarming of radiatoren)
Merk General en Nibe

LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP
•
•
•
•
•

Buiten- en binnenunit
Warmte onttrokken aan de buitenlucht
Warmte verspreid via de lucht (airco heater)
Merk: General
Prijs telkens op maat berekend, de
investering voor een lucht/lucht
warmtepomp is gemiddeld het laagst

BODEM/WATER WARMTEPOMP

BODEM/WATER WARMTEPOMP

Horizontaal captatienet

Verticaal captatienet

•

•

•
•
•

Warmte uit bodem gehaald via horizontal
buizennet.
Voldoende ruimte nodig (tuin groter dan 350
m²) Excl. graafwerken en collectorput
Warmte verspreid via water
(vloerverwarming of radiatoren)
Merk: Nibe

•
•
•
•

Warmte uit bodem gehaald via verticale
putboring(en).
Tot diepte van 150 m
Warmte verspreid via water
(vloerverwarming of radiatoren)
Merk: Nibe
Prijs vertical boring steeds op maat berekend

ONDERDELEN
Een warmtepompinstallatie bestaat uit drie basisonderdelen: de warmtebron, de warmtepomp zelf en de
warmte-afgifte. Door dit volledige pakket door één partij te laten uitvoeren, kan een perfecte werking en
prima rendement gegarandeerd worden.

1. BRONSYSTEEM
IZEN werkt met 3 mogelijke bronnen:

Geothermisch horizontaal captatienet (bodem/water)
Via de warmtepomp kunnen we de energie uit de bodem ‘oppompen’
naar een hoger temperatuursniveau, waardoor ze bruikbaar wordt
voor onze energiebehoeften. De plaatselijke bodemopbouw en de
grootte van het perceel bepalen het concept van dit ‘oppompen’.
Er wordt een horizontaal captatienet gebouwd door middel van een
buizennet in uw tuin dat 1,5m diep wordt ingegraven. De
bodemenergie wordt door het net opgenomen en aan de warmtepomp
afgegeven.

Geothermisch verticaal captatienet (bodem/water)
Bij een verticaal captatienet wordt de energie uit de bodem
onttrokken door één of meerdere bodemlussen die verticaal in een of
meerdere putboringen worden geplaatst. De diepte variëert hierbij
tussen 50m en 200m. Hierin circuleert, net als in het horizontaal
captatienet, vloeistof die de bodemenergie opneemt en afgeeft aan
de warmtepomp.

Lucht (lucht/water en lucht/lucht)
Indien op uw perceel de aanleg van een captatienet onmogelijk is, kan
de energie ook uit de lucht worden gehaald. De buitenunit wordt best
dicht bij de woning en indien mogelijk in de zon geplaatst.
Het innovatieve lucht/water of lucht/lucht systeem kan zich moeiteloos
integreren, zowel bij renovatie als nieuwbouw. De prestaties zijn ruim
voldoende om woningen energiezuinig te verwarmen en te voorzien van
warm water.

2. BINNENUNIT
De
IZEN
warmtepomp
is
compact
en
onderhoudsvriendelijk. Door zijn geringe afmetingen,
vergelijkbaar met een koelkast, is de warmtepomp
zeer goed te integreren in elke vorstvrije berging of
stookruimte.
Naast het verwarmen van de woning kan de IZEN
warmtepomp nog andere functies invullen. Zo zorgt
ze voor het opwarmen van de boiler die het warme
tapwater levert. In de zomer kan het systeem met
een actieve of passieve koeling een aangenaam
binnenklimaat garanderen. Hierbij wordt er
rechtstreeks
gebruik
gemaakt
van
de
bodemtemperatuur. Het systeem zal via de
vloerverwarming de warmte uit de woning
onttrekken en afvoeren naar de bodem of omgeving.

Binnenunit bodem/water warmtepomp Nibe

3. WARMTE-AFGIFTE
De warmte-afgifte gebeurt door vloer- en muurverwarming of ventilo convectoren. Comfort is daarbij het
sleutelwoord. Via een lage temperatuurverwarming wordt de opgenomen warmte afgegeven aan de woning.
De warmte spreidt zich gelijkmatig over het ganse oppervlakte van de ruimte en zorgt met een maximale
temperatuur van 25°C voor een aangename warmte met een hoog comfortgevoel.
Verder geeft vloer- en wandverwarming geen aanleiding tot tochtgevoel of luchtcirculatie en is er
nauwelijks verspreiding van stof in de kamer.

3.1

Vloerverwarming

Voordelen van vloerverwarming:
• Gelijkmatige warmteverdeling en aangenaam
binnenklimaat.
• Volledige vrijheid voor de inrichting van de
ruimtes wegens vrije wanden.
• Laag energieverbruik en onderhoudsvrij.
• Minder stofcirculatie.
• Mogelijkheid tot natuurlijke/passieve koeling
door middel van een warmtepomp.

1. Ideale situatie

2. Vloerverwarming 3. Radiatoren

IZEN biedt verschillende systemen voor vloerverwarming aan. U kan kiezen voor natte of droge
vloerverwarming. Bij natte vloerverwarming wordt er gewerkt met een tackersysteem, een wapeningsnet of
een noppenplaat. Droge vloerverwarming bestaat uit voorgevormde platen.
IZEN energy systems nv zorgt voor:
•
•
•
•
•
•

Levering materiaal vloerverwarming en legplan leidingen.
PE-folie (raster van 5cm).
Leidingen van verbeterd PE (grote buigzaamheid, zeer drukbestendig).
Bevestigingstackers van leidingen.
Verdeler en aansluiting vloerverwarming.
Druktest en aansluiting op verdeler.

Verder heeft u de keuze: plaats ik de leidingen zelf of laat ik dit over aan IZEN.

Aanbevelingen:
•

Isolatie PUR: op gelijkvloers minstens
10cm; verdiepingen minstens 8 cm.

•

Chape: minstens 8cm (nat systeem,
leidingen vloerverwarming in de
chape).

•

De meest geschikte vloerafwerking:
tegels, natuursteen, polybeton,
gietvloer,...

•

Andere vloerafwerkingen zijn
mogelijk, maar vereisen een hogere
vertrektemperatuur.

•

Wandverwarming kan de
vloerverwarming mee ondersteunen
indien nodig (vb. in een badkamer).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ondervloer
Uitvullingschape
Warmte-isolatie
Chape
Vloerbedekking
Randisolatie
Polyethyleenfolie
Vloerverwarmingsbuizen
Bewapening

3.2

Wandverwarming

Net als vloerverwarming is climatisatie via de wand zeer energiezuinig, omdat er door het grote
warmteafgifteoppervlak lage temperaturen vereist zijn tegenover andere systemen. De afgifte wordt verdeeld
over de gehele wandoppervlakte. Hierdoor ontstaat er een aangenaam comfort. Doordat het systeem 100%
stralingseffect geeft, blijft de relatieve luchtvochtigheid in de verwarmde ruimte op peil.
Wandverwarming is ideaal in combinatie met vloerverwarming en/of klimaatplafond. Er zijn
verschillende systemen op de markt maar IZEN specialiseert zich in de 2 meest gebruikte: Clip Rail en Wall
panel.

Clip rail
‘Nat’ verwijst naar het feit dat de wand dient afgewerkt te worden met pleisterwerk. Dit systeem is
ideaal voor nieuwbouw waarbij men nieuw pleisterwerk dient aan te brengen. Men monteert de clip rail
tegen het metselwerk. In deze clip rail wordt Rhino-pex 14x2 (pex-alu-pex) gemonteerd. Vervolgens dient
men de clip rail met Rhino-pex te bedekken met pleisterwerk. Er wordt hierop een wapeningsnet gemonteerd
om scheurvorming te voorkomen. Hierop wordt opnieuw een laag pleisterwerk gemonteerd. Men dient wel op
te letten dat men in het pleisterwerk werkt met product dat zorgt voor een goede warmtegeleiding.

1. Bestaande muur – metselwerk
2. Cliprail 27mm dikte
3. Rhinopex 14x2 (ideal voor
wandverwarming)
4. Pleisterwerk (volgens
DIN18550) 30mm dikte (vanaf
bestaande muur
5. Pleisterwapening 1mm dikte
6. Pleisterwerk (volgens
DIN18550) 10mm dikte
7. Afwerking: tegel, behang…

Materiaal:

Cliprail
Deze rail dient men elke 30cm verticaal te monteren.
Hierin wordt de buis geinstalleerd. De rail dient men
rechtstreeks te bevestigen aan het metselwerk.

Buis
Meerlagenbuis (Pe-Xb-Al-Pe-Xb) 14x2- 10Bar – 95°
Klasse 1, ideaal voor wandverwarming

Wall panel
Tegen het bestaande metselwerk wordt al dan niet een frame van metal studs geplaatst. Dit is niet
noodzakelijk. Hiertegen worden de voorgemonteerde wall panels geschroefd met speciale TN gold
schroeven. Tussen de wall panel en het bestaande metselwerk wordt isolatie voorzien. Nadien kan men de
ruimte verder afwerken naar keuze: tegels, behang,... Dit systeem is ideaal voor zowel renovatie als
nieuwbouw.

1. Bestaande muur (metselwerk)
2. Metal studs 27mm dikte
3. Isolatie (tussen de metal studs en de
bestaande muur)
4. Wall panel 34mm dikte
5. TN Gold schroeven
6. Afwerking tussen wall panels
7. Afwerking: tegel, behang, ...

Materiaal:

Metal studs:
Zorgen voor een frame waartegen de wall panels geplaatst worden.
Tn gold schroeven:
Dit zijn speciale schroeven die ervoor zorgen dat er geen electrolyse onstaat in de climafit panelen.
Deze schroeven worden gebruikt om de wall panels te installeren aan de metal studs.
Wall panel:
• De climafit is de eerste gipskartonplaat waar grafiet in verwerkt is
• De combinatie van gips en grafiet zorgt voor een optimaal geleidingsvermogen en een bijzonder
hoge warmtegeleiding (Lamda > 0,5W/mK)
• Wereldwijd gepatenteerd
• Climafit verbetert de koelingscapaciteit tot 40% t.o.v. een standaard gipskartonplaat.
De climabuis is reeds voorgemonteerd op de gipskartonplaat
• Voor de badkamer bestaan er de speciale vochtwerkende hydropanels
Isolatie:
Rock wool

JAGA Supernova

3.3

Thercon Convexia

CONVECTOREN

Snellere opwarming
Vloer- en wandverwarming hebben een relatief lange inlooptijd. Pas wanneer ze zichzelf voldoende hebben
opgewarmd, beginnen ze warmte af te geven aan de woning. Convectoren beperken die inlooptijd tot een
absoluut minimum. De opwarmtijd is veel korter, de warmte-afgifte sneller en efficiënter. Hierdoor kunnen
de nachtverlagingsperiodes verlengd worden. Voor een ultiem warmtecomfort combineert men best vloer- of
wandverwarming met ventilo convectoren. De vloerverwarming staat in voor een constante basistemperatuur
en de snel reagerende convectoren zorgen voor een perfect geregelde en stabiele comforttemperatuur.
Minder naverwarmen
Benadert de kamer de gevraagde temperatuur? Schijnt de zon plots binnen? Traditionale radiatoren warmen
nog een tijd hardnekkig door en verspillen energie. Ook dan reageren convectoren veel sneller en verminderen
ze automatisch en tijdig de warmteafgifte. Hierdoor is de comforttemperatuur beter onder controle.
In het tussenseizoen zijn er altijd grote temperatuurverschillen. Vaak is het nog te vroeg om overdag de
vloerverwarming in te schakelen, maar s’ avonds kan het al erg koel zijn. Convectoren zijn ideaal om in de
lente of de herfst en bij slecht weer ook in de zomer kort en snel te verwarmen. In die gevallen bent u zeker
van meer comfort en een lager verbruik aangezien alleen de ventilo convectoren moeten worden aangezet
en niet de trage vloerverwarming.
Tot 30% zuiniger
De betere temperatuurregeling en de kortere bedrijfsperiodes resulteren in een significante energiebesparing
waardoor uw verwarmingssysteem veel zuiniger wordt. Convectoren zijn ideaal voor lage watertemperatuursystemen zoals een warmtepomp.
Volautomatische werking
Een microprocessor meet en verwerkt continu de kamertemperatuur en de watertemperatuur. Zo herkent hij
zelfs de omschakeling van nacht- naar dagprogramma. Zo is er onmiddellijk warmte telkens als het nodig is,
volautomatisch. Wanneer u de boostknop indrukt zullen de convectoren ca. 15 minuten voor een maximale
warmteafgifte zorgen. Deze kan tot tot 300% stijgen en hierdoor kan een niet verwamde ruimte supersnel
opgewarmd worden.

OFFERTE-AANVRAAG
Indien u een offerte wenst, hebben wij eerst bepaalde
informatie van u nodig. Met deze details kunnen wij een offerte
op maat van uw woning maken.
Vereiste informatie:
•
•
•
•
•

Uw contactgegevens (naam, adres, telefoon/GSM, e-mail
adres, ...) of van de bouwheer
Het werfadres
De bouwplannen op schaal of digitaal (dit mag zowel in PDF
en/of AutoCad)
Een EPB of startverklaring van het project
Vermoedelijke startdatum van de ruwbouw

Na ontvangst van deze informatie nemen wij zo spoedig
mogelijk contact met u op voor een offerte op maat of voor een
bezoek ter plaatse.

Maak uw berekening zelf via www.IZEN-warmtepomp.be

Warm
Sanitair
water

IZEN
WARMTEPOMPBOILER
Een warmtepompboiler is een boiler die instaat voor de verwarming van het sanitair
water. Door toepassing van warmtepomptechniek wordt een groot deel van de warmte
gehaald uit de lucht (binnen-, ventilatie-, of buitenlucht).

WARM WATER
Hoe werkt een warmtepompboiler?
Door middel van een ventilator wordt lucht aangezogen. Deze wordt over een warmtewisselaar geleid die
gevuld is met koelmiddel. De lucht staat warmte af en wordt als koude lucht afgevoerd. Door de warmte van
de lucht verdampt het koelmiddel. Hierdoor ontstaat koelgas. Dit gas wordt door een compressor samengeperst
waardoor de temperatuur oploopt tot max. 85°C.
Rond de tank van het tapwater bevindt zich een tweede warmtewisselaar waarin het koelgas op hoge
temperatuur zijn warmte afstaat aan het tapwater. Op die manier koelt het gas weer af tot vloeistof
(condenseren). Met behulp van een expansieventiel worden de druk en de temperatuur van de koelvloeistof
weer verlaagd en begint de cyclus opnieuw.

Waar plaatsen?
De warmtepompboiler kan aangesloten worden op:
•

Buitenlucht: werkingsbereik (-7°C → 43°C), indien kouder dan -7°C zal de elektrische back-up
overnemen.

•

Binnenlucht:
o Bij aansluiting op de ventilatiekanalen wordt er restwarmte gerecupereerd uit de
afgevoerde binnenlucht. De luchtkanalen van de warmtepompboiler dienen dan geïsoleerd te zijn
om condensvorming te voorkomen.
o Als er geen mechanische ventilatie aanwezig is, kan de warmtepompboiler zijn lucht ook
onttrekken aan de ruimte waarin het toestel staat. Dat is best een ruimte waar enige afkoeling
niet nadelig (of zelfs positief) ervaren wordt, vb. garage, koele berging,… Deze ruimte moet
minstens 100 m³ zijn.

Warmtepompboiler + zonnepanelen = de ideale combinatie
Jaarlijkse kostprijs sanitair warm water voor gemiddeld gezin met vier personen:
Sanistage

Elektrische boiler

Sanistage + 4 zonnepanelen

51.100 liter SWW

51.100 liter SWW

51.100 liter SWW

1168 kWh

3182 kWh

0 kWh

€ 338,72

€ 922,78

€0

(gemiddeld verbruik 35 L / dag à 50° en € 0,29 per kWh)
Met een warmtepompboiler én zonnepanelen betaal je niks meer voor je sanitair warm water.

Eigen
elektriciteitsproductie

IZEN
FOTOVOLTAÏSCHE
PANELEN
PV-panelen vangen licht op en zetten dit om in gelijkstroom. Een omvormer zet op zijn
beurt de gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom. Hoe meer zonnepanelen, hoe groter
de opbrengst.
IZEN zonnestroom is steeds netgekoppeld. Dit wil zeggen dat de gelijkstroom van de
zonnepanelen omgevormd wordt naar wisselstroom die rechtstreeks aan het
elektriciteitsnet aangesloten is. Wanneer er meer geproduceerd wordt dan men op dat
moment verbruikt, draait de teller terug. Men levert stroom aan het net. Wanneer men
minder produceert, wordt de benodigde energie uit het elektriciteitsnet gehaald. Een
netgekoppelde zonne-installatie rendeert met andere woorden het hele jaar door.

WAARUIT BESTAAT EEN PV-INSTALLATIE?
•

PV-panelen: Deze zetten zonlicht om
in gelijkstroom. De panelen worden best
georiënteerd tussen het zuidwesten en
zuidoosten met een hellingshoek tussen 15°
en 60°. Schaduw kan u best vermijden.

•

Omvormer: Om de zonnestroom in de woning
te kunnen gebruiken, dient deze te worden
omgezet naar wisselstroom. Dit gebeurt door
een toestel dat we de omvormer noemen.
Hierop staat een display die u informeert over
allerlei data, zoals opbrengst, vermogen enz.

•

Bestaande zekeringkast: De zekeringenkast
die u in elke woning terugvindt, hoort niet
echt tot de eigenlijke PV-installatie, maar we
maken er wel gebruik van. Door de panelen via
de omvormer aan deze zekeringkast te
koppelen, kunnen we immers alle verbruikers
(koelkast, computer, verlichting,...) voorzien
van zonnestroom.

BINNENINSTALLATIE

OPBOUW ZONNEPANELEN OP PLAT DAK:
FLAT FIX FUSION
Om de last van fotovoltaïsche plat dak installaties te beperken, gebruikt IZEN het flat fix fusion-systeem.
Dankzij dat frame weegt een plat dak construcie nog slechts 15 kg per m², inclusief ballast en module.
De gemiddelde belasting van het dakoppervlak ligt daarvoor een stuk lager.

FLAT
FIX
FUSION

DE OPBRENGST VAN EEN PV-INSTALLATIE
De opbrengst van een panelenveld wordt bepaald door enkele factoren:
•

De gemiddelde zonne-instraling in België. Afgaande op de meetgegevens van de voorbije 50 jaar
weten we dat in België 1 000 Wp (Watt piek) gelijk is aan 900 kWh opbrengst per jaar.

•

De oriëntatie en de hellingsgraad van het dakvlak/frame waarop de panelen komen te liggen. De
combinatie van beide resulteert in een rendementspercentage. Voor de berekening hiervan wordt
gebruik gemaakt van de Tabel van Hespul (zie volgende pagina). Bovenaan de tabel vindt u de
afwijking ten opzichte van het zuiden richting oost en richting west. Links en rechts vindt u de
hellingsgraad van het dak/frame. De combinatie van beide geeft u de juiste correctiefactor.

•

De schaduw. De modules worden in series (strings) geplaatst en wegens deze seriekoppeling zal
een schaduwvlek op 1 paneel eenzelfde negatieve invloed hebben op de andere panelen in de serie die
wel in volledige zon liggen. Schaduw is dus te vermijden.

•

Rendementen van de onderdelen, maar ook de afstemming (dimensionering) op elkaar. De IZEN
Engineering afdeling berekent vooraf de best mogelijke combinaties tussen modules en omvormer.

•

Mogelijkheid tot ysteem met paralel omvormer

Tabel van Hespul

INBOUW ZONNEPANELEN – IZEN ENTEGRE
Bij de IZEN Volta worden de panelen in het hellend dak ingebouwd en vervangen zo de pannen of leien.
Om het geheel waterdicht te maken, worden de volta’s afgewerkte met zinken gotensets en een
loodslabbe.
Het aanbod van IZEN laat toe om panelen van diverse afmetingen in horizontale of verticale opstellingen
te leveren, zodat het esthetische en het technische aspect steeds perfect samen gaan. Zonnestroom is
eenvoudig, onderhoudsvrij en duurzaam.
We werken met zwarte volta’s die afgewerkte worden met een volledig zwarte kader en gotenset, wat
het geheel nog mooier maakt.

Sterke punten van de IZEN Volta:











100% waterdicht
Esthetische aspect;
Duurzamer: geen risico op kapotte pannen en eventuele lekken;
Spaart pannen of leien uit bij nieuwbouw of dakrenovatie;
Minder gewicht op uw dak dan bij opbouw;
Ideaal voor nieuwbouw of vernieuwing
Door het inbouwprincipe is diefstal onmogelijk;
Geïnstalleerd op 1 dag door vakmensen met jarenlange ervaring
Eigen kraanservice, waardoor installeren zeer simpel wordt;
Kwaliteitsvolle panelen met hoge opbrengst;

OFFERTE-AANVRAAG
Indien u een offerte wenst, hebben wij eerst bepaalde
informatie van u nodig. Met deze details kunnen wij een offerte
op maat van uw woning maken.
Vereiste informatie:
•
•
•
•
•
•
•

Uw contactgegevens (naam, adres, telefoon/GSM, e-mail
adres, ...) of van de bouwheer
Het werfadres
Oriëntatie van het dakvlak (aan de hand van het
inplantingsplan van de woning of het gebouw)
De bouwplannen op schaal of digitaal (dit mag zowel in PDF
en/of AutoCad)
Een dak of gevelplan met de juiste afmetingen en type
dakbedekking (+ de afmeting van 3 dakpannen h x b)
Eventueel digitale foto’s van de situatie (gelieve ook
eventuele obstakels te fotograferen)
Het (verwachte) elektriciteitsverbruik in kWh (dag- en
nachtverbruik) of de gewenste productie.

Na ontvangst van deze informatie nemen wij zo spoedig
mogelijk contact met u op voor een offerte op maat of voor een
bezoek ter plaatse.

60 tot 65 %
besparing op
sanitair warm
water

IZEN
ZONNEBOILER
De voorbije 32 jaar werkte IZEN aan de ontwikkeling en perfectionering van de
zonneboiler met terugloopprincipe. Het resultaat is een kwalitatief hoogstaand product
opgebouwd uit duurzame materialen met een lange levensduur als gevolg. Wees gerust:
ook in ons gematigd klimaat, met naast direct zonlicht ook heel wat diffuus licht, kan onze
zonneboiler op jaarbasis instaan voor 50% tot 65% van uw behoefte aan sanitair warm
water!

WAARUIT BESTAAT EEN
ZONNEBOILER INSTALLATIE?
•

Een vlakkeplaatcollector met hoog rendement om
de zonne-energie op te vangen

•

Een (INOX of email) opslagvat met intern of extern
terugloopvat om de energie op te slaan

•

Een slimme elektronische regeling met
temperatuursensoren en een display dat
de circulatiepomp aanstuurt naargelang de
temperatuursverschillen tussen het zonnepaneel
en het sanitair water in de zonneboiler

Nieuwe tekening DI2 regeling

TERUGLOOPPRINCIPE
Dankzij het terugloopprincipe is de IZEN
zonneboi- ler volledig onderhoudsvrij. Een apart
gesloten circuit wordt éénmalig bij installatie
gedeeltelijk opgevuld met een water-glycol
mengsel. In de rest van de leidingen zit gewoon
lucht. Dit noemen we het primaire circuit.
Telkens er ‘zonnewarmte’ gemeten wordt in de
collector zal de primaire vloeistof door een
energiezuinig pompje rondgepompt worden
doorheen de collector.
De primaire vloeistof neemt de warmte van de
collec- tor op en neemt deze mee tot in de boiler.
Daar gaat de opgewarmde primaire vloeistof zijn
warmte afgeven via een warmtewisselaar aan het
verbruiks- of sanitaire water.
Bij onvoldoende lichtaanbod of wanneer het
opslagvat
80°C bereikt heeft, zal het pompje stoppen met
werken; de primaire vloeistof ‘valt’ terug naar
beneden. De collector op het dak en in de
leidingen tussen de collector en de boiler lopen
leeg en bevatten daarna enkel nog lucht.
Dankzij dit zeer eenvoudige, maar duurzame
principe is er nooit enig risico op bevriezing of
oververhitting.

En er is meer. Er is ook totaal géén onderhoud
nodig: nu niet, later niet, nooit. Een niet te
onderschatten voordeel dat alleen aangeboden kan
worden door een zonneboiler die werkt volgens het
unieke terugloopprincipe!
Afhankelijk van het type naverwarming kan u
kiezen voor een doorstroom- of duo-systeem.

TYPE BOILER MONO
Een MONO-zonneboiler wordt gekoppeld aan een
externe naverwarming en passen we voornamelijk toe
in bestaande woningen.
We plaatsen een MONO-opslagvat, waarin het sanitair
water zal worden (voor)verwarmd door de zon.
Het naverwarmingstoestel zal zorgen voor de naverwarming.
Een Combi condenserende gaswandketel, een klassieke door
CV indirect gestookte boiler, een elektrische boiler,
een gasboiler of een thermisch modulerende gasgeiser,…
kunnen allemaal ams naverwarming dienen.

TYPE BOILER DUO ELEK
In één boiler wordt het water onderaan door de zon opgewarmd en
bij onvoldoende zonlicht bovenaan verder op de gewenste
temperatuur gebracht door een elektrische weerstand van 2,5 kW.
Een Duo-elek wordt meestal geplaatst indien er geen CV-ketel
aanwezig is om de naverwarming te doen als de naverwarming
enkel elektrisch kan of gewenst is.

TYPE BOILER DUO CV
In één boiler wordt het water onderaan door de zon opgewarmd en
bij onvoldoende zonlicht bovenaan verder op de gewenste
temperatuur gebracht door een CV-ketel (solo). De IZEN duo-boiler
wordt dikwijls geplaatst bij een nieuwbouw of bij een vervanging van
een oude CV-installatie. Op deze manier bespaar je de aankoop van
een tweede boiler bij je nieuwe CV-ketel (solo).

CONTACT
ALGEMEEN
IZEN energy systems nv (Mz)
Hoeksken 56 | 2275 Lille | België
T 014 55 83 19
www.IZEN.eu

BOUWPARTNER &
PROJECTONTWIKKELAARS
WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS • ZONNEPANELEN

T 014 55 83 12
 bouwpartner@izen.be
www.IZEN.eu

NIEUWBOUW & PROJECTEN
WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS • ZONNEPANELEN

T 014 55 83 12
 nieuwbouw@izen.be
www.IZEN.eu

WARMTEPOMP
WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS • ZONNEPANELEN

T 014 55 83 12
 warmtepomp@izen.be
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