
- 1 - update trias energetica - E transitie nl - ARCHITECTEN -  11 juli 2018 

Studies  Eigen Energie voorziening & Consumptie uit Pv met ESS (Energie Storage Systems) LCC ( Life Cyclus Cost) en de 
keuze mogelijkheden met voordeligste oplossing op basis energie verbruik, en  investering (langetermijn) Cv  - Sww - 
Elektriciteit - Ev (elektrisch voertuig) vergelijkt & duidelijk stelt.

Door optimalisatie eigen verbruik Pv stroom met opslag, is reductie tot 90% van 
uw Energiekosten & Onafhankelijkheid van het Elektriciteit- en Gasnet, mogelijk.

Indien verdere interesse bespreek uw project of vraag een prijsofferte studie, of extra vrijblijvende info bij:
J.P. Bohez tel  0494 31 00 46 of via hocotec@gmail.com

Ev : elektrisch voertuig

Dit is New Update Trias sinds editie 20/02/2018 - Kennisdeling ENERGIEVOORZIENING & Perspectief samenvatting S-peil EPW/EPN Geb

 
“ENERGIE TRANSITIE” with a View by HOCOTEC / JP Bohez  © n°9 _ 15-6-18

HOCOTEC Collectief:  Diverse experten “onder één dak“ maken elk onder eigen verantwoordelijkheid, studies  
Adviserende Epb  (Epb-diverse Calculaties met voorstellen, Startverklaring, Eindverslag, Veiligheidscoördinatie,  
Ventilatieverslaggeving, Luchtdichtheidstests, Stabiliteitsstudie, Rioleringskeuring, … en aansluitend ook:

De laatste jaren werden er als gevolg Epb regelgeving , heel wat zonnepanelen geïnstalleerd , om het Epeil te halen en 
boetes te vermijden, en aldus beperkt om dit doel te bereiken, niet echt middellange termijnvisie  om onze energie  
voorziening economischer te maken, en Verwarming, Sww en Elektriciteit grotendeels af te dekken met gratis  
zonne-energie, hoewel met huidige prijzen dit competitief wel mogelijk wordt  tot 90 % en zelfs meer.

Om dit te bereiken moeten we natuurlijk de begane paden verlaten, zoals in onze buurlanden, en kan men tot 90% eigen 
stroomproductie zelf gaan gebruiken ipv terug te sturen naar het net. In Frankrijk is net een wet gestemd (febr18) waarbij 
zelfopgewekte en verbruikte energie kost & belastingvrij is, en bij ons is dit ook mogelijk (gans EU voorzien 2026).

Uiteraard moeten we eerst en vooral het Energie gebruik max beperken (trias principe) door de Epb en andere maat-
regelen (vb vacuüm isolatie enz.), want de niet verbruikte energie blijft de goedkoopste!

Om daar echter een juiste kijk op te krijgen is er een Energie studie  (onze expertise) wenselijk, die met een beperkte 
kost alle technische, economische & financiële  aspecten in kaart brengt, en toekomstige CO2-heffing te beperken.
Dit start met een nauwkeurige warmte verliesberekening en een SIMULATIE Productie Elektriciteit Pv en alle Energie 
Verbruik + Opslag (per 15’ over 365 dagen  aangesloten op meteostation)  
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H O C O T E C
One stop infobureau voor architecten en bouwfirma's

Ontstaan in 2000 door Jean Pierre Bohez in Vlaanderen als onderdeel ABCSYS (La Louvière) info voor Arch, 
en geëvolueerd naar Collectief studies Epb-Vc-E-Studies om in te spelen op de 

ENERGIETRANSITIE
 Ons collectief:  bestaande uit diverse experten in deze materie onder één dak (HOCOTEC) maken studies   

Adviserende Epb  (Epb-diverse Calculaties met voorstellen, Startverklaring,  Eindverslag, 
VC (Veiligheidscoordinatie), ventilatieverslaggeving, luchtdichtheidstests en Vooral studies eigen Energie  

voorziening & consumptie met ESS (Energie storage systems) LCC (levens-cyclus analyses)

Regelgeving: S-peil: de nieuwe gebouwschil indicator voor woongebouwen - Subsidies / Premies,
Bart Tommelein: febr 2018 : “Nog voor zomer premie voor thuisbatterij” !?

Door optimalisatie eigen verbruik Pv stroom met opslag, is reductie tot 90% van 
uw Energiekosten & Onafhankelijkheid van het Elektriciteit- en Gasnet, mogelijk.

Pv ThinFilm – Pv umbrella

Windturbine Φ 20cm 500W

Gezien de grote verliezen PE (Primaire Energy) factor 2,5 bij centralistische productie elektriciteit maakt deze plaats voor  
nieuwe decentrale productie PER (Primaire Energy uit renewables) met aansluitend de Epb-verplichting van 15Kwh PER per m².  

Elke dag komen er betere en meer duurzame producten op de markt.  
Nieuwe zonnecellen kunnen reeds 35,4% procent van het invallende zonlicht omzetten, in elektriciteit in plaats van de huidige 20 %  
Productie. Er is een doorbraak goedkopere  productie H2 (Elektrolyse) en met veilige opslag van de waterstof. De nieuwe brandstof-

cel is efficiënt en betaalbaar aan het worden.  De batterijen zijn in volle ontwikkeling: ze worden steeds lichter en krachtiger.

LG neo - 390W
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Kennisdeling
Michel de Paepe - voorzitter
Professor toegepaste ther-
modynamica en warmteover-
dracht - Universiteit Gent

Na vijftien jaar groeit Pas-
siefhuis-Platform uit tot Pixii, 
Kennisplatform Energieneu-
traal Bouwen.

HOCOTEC collectief
HOCOTEC : Jean-Pierre BOHEZ
Collectief Experts Hernieuwbare Energie
Machelendorp 2H
9870 Zulte
0474 31 00 46 – 
jp.bohez@hocotec.be 
www.hocotec.be

Studie en Offerte aanvraag:
Jean-Pierre BOHEZ - 0474 31 00 46  
Collectief : Ir en experts :
Wvb - Epb: Staf ;  
Epb - VC - vent.: Thijs, Rik, Guy
EPC: Jozef  
Stabiliteit: Pieter

HOCOTEC  Collectief:  Diverse experten “ onder één dak “ maken elk onder eigen verantwoordelijkheid, studies.
Basis tarieven en voorwaarden  (steeds offerte).  Alle prijzen zijn exclusief btw.

1. EPC’s - Jozef 150 > 295 € (steeds offerte)
2. Nauwkeurige warmteverliesberekening (Wvb) Staf  295 € met diverse voorstellen 

- Epb Adviserende calculatie/rapport Staf (395 €) steeds offerte 
- Epb indienen startverklaring Thijs voor  grotere projecten steeds offerte 
- Epb Eindverslag opmaken & doorsturen VEA Thijs  (395) steeds offerte

3. Extra simulaties keuze bv. Oppervlakte ramen, beschaduwing, Primaire Energie HE - Staf: 145,00 €
4. Basis prijs totaal pakket Epb - VC(met of zonder stabiliteit) 1250 €  (steeds offerte volgens plan)
5. Veiligheidscoördinatie, Rik - Danny - Thijs steeds offerte volgens plan 495-795 € (offerte)
6. Ventilatie Verslag 350,00 € - Luchtdichtheidstest A 350,00  A+B Steeds offerte)
7. STABILITEIT Pieter (1400 - 1950 €) steeds offerte volgens plan
8. Rioleringskeuring Thijs steeds offerte volgens plan
9. Onafhankelijke Energie Studie Cv JP Bohez met warmteverliesberekening (595,00 €)  

- Diverse oplossingen en dekkingsgraad eigen productie Pv-Pth en opslag en Autonomie  
- WP Hybride of Bodem-lucht captatie of direct door gas aangedreven met directe Pv aansluiting en ESS. 
- Pv met Fuell Cell “stand alone” oplossingen – Autonomie & Self consumption - Duurzame energie oplossingen 
- Pv (panelen) Pth (thermisch) – pellets – windkracht – etc. Second opinie van reeds bestaande installaties of offertes.

10. Onafhankelijke energiestudie ELECTRA JP Bohez diverse eigen productie stroom Pv-Pwind-ESS-El-Pth- Ev (395€)
11. Haalbaarheidsstudies, onafhankelijke adviesverlening voor projectontwikkeling (P. Boey - Istema) - offerte

Wordt u onze volgende
Prequalified Partner?

Info: jp.bohez@hocotec.be

Prequalified Partners alle gegevens, zie laatste pagina n°13
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SMARTROOF (met recup warmte Sww) Integrated balkony Thinfilm Pv

Ennogie (denmark) Sunflower Pv-Battery’s Automatic Closing at night 

Historic preservation Andere voorbeelden zie: Miasolé Thinfilm 

 BIPV (building integrated Pv) Esthetische oplossingen, historic preservation

Met de nieuwste ontwikkelingen thinfilm (MiaSolé) is zonne-energie terug in opmars, App.(Balkons) &  
Kantoor gebouwen, Retail, Agro, enz. 
Daken met Ennogie(Denmark) TESLA tiles (US)
SMARTROOF(Bel.) & G.E.S (Fr.) Verlagen ook temperatuur pv panelen, door recuperatie Warmte voor Sww 
met gevolg verhoging Pv prod. en totale winst 15>25% energie/jaar.  
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 ENERGIE TRANSITIE &  INSPIRATIE voor oplossingen

Door hoge belastingen op het elektriciteitstarief, en op til zijnde slimme meters en capaciteitstarief, worden 
consumenten aangedreven door een verlangen naar onafhankelijkheid, om aan hun energiebehoeften, door 
hun eigen hernieuwbare energiebron te voldoen, in België het meest waarschijnlijk en bij voorkeur, door hun 
Photovoltaïsche (Pv) installatie, Warmtepomp (Wp) etc.

 
 

De Productie Pv stroom op onze breedte graad is gemiddeld 180 KWh/m2/J, echter tijdens de zomerperiode 70 
% meer, en in de winter slechts 30 %. Een Pv installatie zonder storage of netkoppeling, kan  slechts voor +/- 30 % 
instaan voor eigen gebruik om uw huis met Verwarming (Cv), Sww, Elektriciteit en eventueel  een laadapparaat 
voor mobiliteit te voorzien, maar met gecalculeerde opslag Thermisch en Elektrisch kan men 90% selfconsump-
tie bereiken en teruggave stroom aan het Net worden beperkt. 

(huidige kostprijs eigen Pv stroom ligt op +/- 0,07 €/KWh & ESS (Energy Storage System) +/- 0,09 €/KWh)

Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze simpele en relatief goedkope Pv oplossing met opslag (ESS),  
tot 90 % van de benodigde hoeveelheid elektrische energie kan voorzien op jaarbasis (dus uw elektriciteits- 
rekening zou kunnen reduceren tot 10%) en evenredig uw proconsumenten & toekomstige capaciteitstarief, en 
zelfs de  beperking vermijden tot 10 KW Omvormer & Pv panelen bij netkoppeling.
 
Extra mogelijkheden:                                                                                                                         
Vandaag is het realiseren van 100% eigen verbruik en onafhankelijkheid van het elektriciteits- of gasnet ook reeds 
mogelijk maar nog vrij duur. Diverse fabrikanten hebben reeds een geïntegreerde one-stop-oplossing ontwikkeld:  

• Energiecentrum HPS met seizoensopslag, H2 via elektrolyse Pv
• Brandstofceltechnologie met Electrolyse of Reforming, (power-to-gas), of hybride met Cv, die een  

combinatie omvat van verschillende innovatieve groene en circulaire technologieën.  
Deze oplossingen zijn reeds gestandaardiseerd en dus klantvriendelijk voor onderhoud.

• Wp direct voorzien aansluiting Pv panelen, geïntegreerde accu’s & recup warmte compressor.  
• WP op Gas rendement 169%  in België gasprijs 0,05 €/KWh = 1/5 El voor zelfde KWh.
• Horizontale/verticale  wind turbine op nok dak of verticaal geïntegreerd in paal  (Φ 20 cm-500 W)
• Pellet Cv met μWKK (Biomassa = KOH korte omloophout)

Indien verdere interesse bespreek uw project of vraag een prijsofferte studie, of extra vrijblijvende info bij:
J.P. Bohez tel  0494 31 00 46 of via hocotec@gmail.com
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MYPV - Thermische opslag tot 66% lagere investering versus accu’s uit overschot Pv voor Sww & CV

De levensduur van een stationaire LFeP-accu is +/- 20 jaar en weinig afhankelijk van de laadstatus en omgevings-
temperatuur, en dit tot zolang de spanning & temp in elke accu cel  binnen de grenzen wordt gehouden (Dit is 
precies wat een BMS (Battery Management System) doet. Er hoeft dus helemaal niet naar de accu omgekeken 
te worden. Huidige kostprijs ESS (Energy Storage System) +/- 0,09 €/Kwh en komt momenteel dichtbij de bo-
demprijs wegen stijging van de vraag batterijen door EV’s. 

Alhoewel de ecologische voetafdruk Li-on batterijen vrij beperkt is 0,65j, is er nu ook op de markt een volledige 
ecologische batterij op basis van Sodium (saltwater). Belangrijk is echter dat in iedere specifieke toepassing wel 
gelet wordt op de  C rate  die de verhouding tussen opslag capaciteit en vermogen aangeeft (Aanname gemid-
delde stationaire toepassing woning C 1,25)

De totale energie-efficiëntiecyclus van de omvormer met LFeP accu bereikt +/- 95 % onder alle bedrijfsomstan-
digheden DOD (ontladen vanaf 100% tot 0% en terug naar 100% geladen)  Met een loodzuuraccu  is het resul-
taat: 68% maar de kostprijs is slechts 25 % van Li-on.  De markt biedt echter een zeer grote range aan batterijen 
(+/- 50 types ) Energieaccu’s voor gebouwen & Ev, als power batterijen voor de utility. In 2017 werden in Duits-
land voor 2,3 miljard € aan batterijen geproduceerd en verkocht, zonder te spreken van de Tesla gigafactory, Azië 
blijft echter de grootste producent van de accu cellen.

Met AC•THOR, zeer voordelige en grote capaciteit
thermische opslag H2O – vloerverwarming - kernbeton activatie

Batterijenopslagcapaciteit vs vermogen Grafiek evolutie kostprijs eigen Pv stroom met installatie  
inbegrepen 2007 > 2022

Indien verdere interesse bespreek uw project of vraag een prijsofferte studie, of extra vrijblijvende info bij:
J.P. Bohez tel  0494 31 00 46 of via hocotec@gmail.com
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 Stroomverbruik thuis     

Hieronder een voorbeeldlijst, maar niet gelimiteerd, van de meest gebruikte huishoudelijke toestellen en de 
hoeveelheid elektriciteit van deze verbruikers,  Het minimale vermogen - Aan-tijd - Energie/dag basisbelasting ‘s 
zomers in een klein huishouden. Toestellen die altijd op hetzelfde stopcontact zijn aangesloten  Vb :
   Wasmachine 2000 W verwarming + 600 W motor = 1 KWh per wasbeurt 
   Wasdroger met elektrische verwarming  3000 W = 3 KWh  per wasbeurt 
   Afwasmachine 1200 W = 0,4 KWh per afwasbeurt 
   Magnetron  2000 W  = 0,2 KWh per gebruik
 Elektrisch fornuis, piekvermogen  8000 W Gemiddeld tijdens het koken  2000 W gedurende 30 min tot 
 1u  = 1,0 tot 2,0 KWh Elektrische oven  van 2000 W tot 4000 W piek vermogen 30 min = 2 KWh 
 Warmte pomp  700 W  3 u vollast = 2,1 KWh  echter de Verwarming- of koelingverbruik in de winter kan  
 oplopen tot 10 kWh per dag of nog hoger zijn. Zwembadpomp  700 W  8 u vollast  = 5,6 KWh 

Bepaalde belastingen zijn vrijwel altijd aanwezig:  samen vormen ze de basisbelasting van het huis en  kunnen 
tegelijk ingeschakeld zijn. Hierbij valt te denken aan Sanitair warmwater (Sww) Wasmachine, Wasdroger, Afwas-
machine, el koken, WP. Met een belastingbeheersysteem dat belastingen inschakelt wanneer de zon schijnt, kan 
het zelfverbruik verbeteren. (Vb.: SMA - Fronius - MYPV)

 De minimale dagelijkse basisbelasting ‘s zomers is     4,370 Kwh
 Het te verwachten piekvermogen is       0,660 Kwh
 En het gemiddelde vermogen        0,182 Kwh

 ‘s Winters (in een gematigd klimaat) neemt doordat licht langer brandt 
 en de centrale verwarming vaker aan staat, de minimale belasting toe tot  5,750 Kwh
 Het piekvermogen neemt niet toe       0,660 Kwh
 Maar het gemiddelde vermogen wel       0,240 Kwh

 In een groter huis en/of meer bewoners kan de basisbelasting ‘s zomers
 gemakkelijk oploten tot        8,00 Kwh
 en ‘s winters tot         11,00 Kwh

 Stofzuiger     1000 W 30 min  500 Wh 0,500 Kwh
 (opstartvermogen 2 000 W of meer)

 Haardroger     800 W  6 min  80 Wh  0,080 Kwh

 Elektrische waterkoker - van 1 000 W tot 3 000 W - 3 liter water aan de kook brengen 0,360 Kwh

 Koffiezetapparaat    800 W  10 min  120 Wh 0,120 Kwh
 Overige keukentoestellen (mixer, blender, enz.)    100 Wh 0,300 Kwh

 Totaal overige plug-in toestellen, energiebewust tweepersoons huishouden  1,360 Kwh

Dus kunnen we stellen dat voor een behoefte 3500 KWh/j (= 9,58 KWh/d) in een lage energie woning met 63,8 
m2 Pv, we in de  Zomer 64Kwh/d en winterperiode 15 KWh/d. halen. De verwarming 30 Kw/m2 x170 m2 = 5100 
KWh/j, met Pth 1275 KWh/j en een Wp. (Eventueel Kleine Ev 3 KWh/d = 20m2 of grote Ev 50 Kwh/d = 83 m2 ) 
+/- voldaan is aan de E behoefte.  

Deze oplijsting is  nodig bij het dimensioneren en bepalen  aandeel energy van de pv  panelen
(Pv fraction) en % autonomie van de woning.

Indien verdere interesse bespreek uw project of vraag een prijsofferte studie, of extra vrijblijvende info bij:
J.P. Bohez tel  0494 31 00 46 of via hocotec@gmail.com
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Opslag Ecovat voor groeps Won-App Windturbine diam. 20cm - 500W - Hor. of Vert.

MYPV - Cv App/Studios E30-Php zeer voordelige en grote capaciteit thermische opslag

Genvex WP Sww-Ventilatie-Cv voor studios

Traditionele omvormer
• MPPT (Maximum Power Point 

Tracking) per hele string: alle panelen 
krijgen dezelfde stroom ongeacht hun 
afzonderlijke MPP.

• Zwakke panelen verminderen de 
prestaties van alle panelen in de string 
of worden gepasseerd.

• Vermogensverliezen door paneelmis-
match

De SolarEdge oplossing
• MPPT (Maximum Power Point 

Tracking) stroom en spanning 
worden per paneel aangepast.

• Maximaal vermogen van elk 
afzonderlijk paneel.

• 2-25% meer energieopbrengst 
van het PV-systeem

Kijk online
https://www.youtube.com/watch?v=WSRwi3UgOJI

Sanitair Warm water (Sww) met Pv

AC ELWA-E

Indien verdere interesse bespreek uw project of vraag een prijsofferte studie, of extra vrijblijvende info bij:
J.P. Bohez tel  0494 31 00 46 of via hocotec@gmail.com
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TOTALE AUTONOMIE met seizoensopslag, Waterstof (H2) via elektrolyse Pv stroom     

Opslag die ooit gezien werd als een add-on op Pv evolueert nu naar een energie revolutie

Een Energiecentrum en batterijopslag als een “all-in-one unit“: Hier zijn alle componenten geïntegreerd om 
maximale prestaties in een beperkte ruimte te leveren: batterijen, ventilatieapparatuur, elektrolyzer en brand-
stofcel die voldoet aan de wens voor onafhankelijkheid 

Voor de typische huiseigenaar exploiteert dit kleinschalige power-to-gas-apparaat de gedecentraliseerde inzet 
van een typisch Europese eengezinswoning op basis van de korte batterijopslag in combinatie met seizoensge-
bonden opslag, die op waterstof  gebaseerd is ,Overschot van de door PV geproduceerde energie wordt via een 
elektrolyzer omgezet in waterstof en wordt opgeslagen in gasflessen die in de wintermaanden wordt gebruikt. 
met de waterstof brandstofcel om elektriciteit en warmte te genereren zonder Co2 uitstoot, afval is water!

Een gemiddelde vierpersoonshuishouden met een jaarlijkse energiebehoefte van ongeveer 4.000 kWh kan wor-
den aangedreven door uw dakoplossing met geïntegreerde ventilatie & luchtbevochtiger voor de wintermaan-
den. Alle interfaces en verbindingen zijn uniform ingericht voor intuïtieve toegang voor elk installateur voor 
verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC). Voor de klant kan deze via een mobiele app worden beheerd.

Deze geïntegreerde en slimme huisopslagtechnologie, in de toekomst en nu reeds  schaalbaar voor een netwerk 
van Groepswoningen – Appartementen.

Fuel cell natural gasKinetic Battery - mechanische opslag
Capacity: 3 kWh - Power: 6 kWp - Voltage: 380-750 VDC

Round trip efficiency: 85%  - Weight: 250 kg

Indien verdere interesse bespreek uw project of vraag een prijsofferte studie, of extra vrijblijvende info bij:
J.P. Bohez tel  0494 31 00 46 of via hocotec@gmail.com
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Warmtepomp op Gas 169% en in België Is de gasprijs 1/5 elektriciteit 0,05ct/KWh !

Kan tijdens winterperiode voor +/- 30% gehaald worden uit een Pv installatie, maar dan is meteen ook het vol-
ledig elektrisch verbruik, eventueel Ev, in de lente, zomer en herfst gratis uit eigen stroomproductie van uw Pv 
installatie.
Tijdens perioden van slecht weer, en winter kan de PV-productie aanzienlijk dalen tot niet meer dan 15 % van 
de maximale productie in de zomer. De Pv-installatie kan worden vergroot om voldoende productie te leve-
ren, maar voordeliger zijn accu’s en het elektriciteitsnet vooral (met nachttarief of slimme meter, daal tarief), 
te gebruiken voor bijladen Accu en plotse grotere stroomopnames.

De K18 stemt overeen met de toekomstige regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie en benutten van hernieuw-
bare energie zowel geschikt voor nieuwe als bestaande gebouwen.
En combineert de voordelen van de 2 meest gebruikte verwarmingssystemen, de condenserende gasketel verwarmen 
van gebouwen alsook voor sanitair warm water productie.
Het is een warmtepomp omdat ze gratis hernieuwbare energie onttrekt uit de buitenlucht die voor zeer hoge rende-
menten zorgt. Er  wordt er gebruik gemaakt van een natuurlijk koelmiddel.

Uniek concept een Wp Geo - L/W, directe aansluiting Pv en modulaire uitbreiding met batterijen
een “all in one oplossing”  (www.enrgy.be/enrgy)

Indien verdere interesse bespreek uw project of vraag een prijsofferte studie, of extra vrijblijvende info bij:
J.P. Bohez tel  0494 31 00 46 of via hocotec@gmail.com
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Eenvoudige particuliere oplossingen

Home energie Management Syst. (HEMS) Home Microgrid

ENERGIEVERBRUIK (KWH/J) LAGE ENERGIE WOONEENHEID
4 PERSONEN EN ÉÉN ELECTRO-WAGEN

vb. SMA ENERGY METER

METERING

Amperix gratis software 
Frauhofer Instituut

Indien verdere interesse bespreek uw project of vraag een prijsofferte studie, of extra vrijblijvende info bij:
J.P. Bohez tel  0494 31 00 46 of via hocotec@gmail.com
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MOBIELE toepassingen, Ev’s (elektro voertuigen) 1.200.000 verkocht in 2017 
= toename +55% - 130.000.000 Ev’s verwacht in 2030

Een Ev stoot 30gr CO2/kWh uit,  t.o.v. met Fossiele brandstof 120 gr/kWh en zal volgens de Vreg in België tegen 
2050 slechts 6% toename stroom verbruik  veroorzaken, wat zonder uitbreiding infra kan.   
25 zonnepanelen van 390W.  produceren  ong. 10.000 kWh/J. een Ev verbruikt 0.15 kWh/km. 
Op jaarbasis zou men dus met de volledige zonnepaneelproductie 66.666 km kunnen  rijden.

Een evenwichtige, rationele, economische installatie kan alleen bereikt worden met gedegen  
studie & simulatie aangesloten op de Meteo die productie verbruik en opslag zichtbaar maakt over tijdspanne  

van 1 jaar, en dat is wat  HOCOTEC met zijn EXPERTISE precies doet om via een neutrale studie (595€) 
u inzicht te verschaffen en aldus uw investering te rentabiliseren.

https://www.powertodrive.de/fileadmin/Power2Drive-Europe/4_Press/Material/P2DEU2018_Marktu__bersicht_EN_Online_Juni2018.pdf
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Prequalified Partners 

PRODUCT OF OPLOSSING PRODUCENT Zkv  OF CEO VAN HET BEDRIJF EXPERTEN IN DE MATERIE 

Super Efficiënt & accuraat Pv  
& Warmtepomp installer  
Offerte binnen 24 u Diverse 
soorten Pv panelen en 
omvormers Honderden 
referenties  Privaat & 
Bedrijven 

 

ATOM BVBA   
Zaakvoerder  
ing. Tom Vanneste 
Lindestraat 104 – 9090 Melle  
09 278 00 00  
www.atom-solar.be       
info@atom-solar.be  
 

Contacteer: 
ing. Tom Vanneste Zkv    
0494 383 088 
tom@atom-solar.be   
 
Timothy  Pv Expert  09 278 00 00  
info@atom-solar.be  
www.atom-solar.be           
 

ECO FOREST WP 
Unieke Modulerende Geo en 
L/W- ESS Warmtepompen 
HVAC-Specialisatie WP 
Zwembad -Geo - Agro  

Enrgy bvba - (excl. Distributor Bel.) 
zaakvoerder 
Cloet Johan 
Tel: 051 35 74 70 
Hazestraat 22 - 8531 HULSTE 
www.enrgy.be 
www.ecoforest.es/nederlands  

Contacteer:  Cloet Johan & Mathias  
Tel: 051 35 74 70    
info@enrgy.be  
info@cloetkoeltechniek.be  
Begeleiding Installateur WP-ESS      
HVAC-ECOFOREST 

De ideale manier van 
onzichtbaar en duurzaam 
verwarmen & koelen 
Perfect voor renovatie en 
nieuwbouw 
Klimaatwanden & plafonds 
Vloerverwarming 
Montage inbegrepen 
EPS  - WTC gekeurd  

 

Climatrix Belgium 
Zkv  Kim Vaessen 0477 62 90 13 
Industrieterrein Teutelberg 
Boslaan 63 - 3650 Dilsen-Stokkem 
Tel. 089 79 03 50 
http://www.climatrix.be 
info@climatrix.be  

Contacteer : 
Steven Verjans 
089 79 03 50 info@climatrix.be  
 
Geert Cardinaels  
0475 847 68 35 
geert.cardinaels@climatrix.be   

 K18 Gasabsorptie 

warmtepomp die gratis 

hernieuwbare energie 

onttrekt uit de buitenlucht 

169% rendement 
Gasprijs vs 1/5 Elektriciteit 

 

 

CoolingWays bvba 
Jef Schelkens 
Uitbreidingstraat 54 
B–2600 Berchem (Antwerpen) 
Tel: 03 218 77 50 
www.coolingways.be 
info@coolingways.be  

 

Smartroof : Reno-Neopan 
Energetisch Pth-Pv dak  
cradle to cradle  
Gekoeld – Minder gewicht 
Windvast 160 km/h 

 

SMARTROOF  NV   
General manager: 
Lode Herreweghe – 0475 415 140 
Wezestraat 8A - 8850 Ardooie 
www.smartroof.be          
Info@smartroof.be  

Contacteer 
Lode Herreweghe  
0475 415 140 
 
Lode.herreweghe@smartroof.be  

Dankzij ons uitgebreid gamma 
(10.000m² stock) aan Li-Ion, 
Lead Carbon of andere batterij 
technologieën, kunnen wij een 
langdurige & betrouwbare 
oplossing bieden aan de opslag 
van uw opgewekte solar 
energie. 

 

BATTERY SUPPLIES 
Management 
Alexander De Soete - 0475 44 39 94 
Nijverheidslaan +50/56 
8540 Deerlijk 
Tel: 056 61 79 77 
www.batterysupplies.be 
alexander@batterysupplies.be  

Contacteer 
Alexander De Soete 
alexander@batterysupplies.be  
056 61 79 77  

Clivet  
Autonome Lucht Water 
Warmtepomp systemen voor 
Woningen 
A group of Company MIDEA 

(Clima & Wp boilers)  

Climacon Nv - ( Distributor Midea - CLIVET) 

zaakvoerder 
Van Hoey Martin 
Tel: 09 337 87 77 – 0475 84 46 23 
Kruinstraat 4 9160 LOKEREN 
www.climacon.be  
info@climacon.be  

Contacteer 
Van Hoey Martin 
0475 84 46 23 
info@climacon.be  
Olivier Vanhoey  
0472 12 57 08 
o.vanhoey@climacon.be  
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