De BENG-Proof oplossing
voor houtbouw

Greenwinner, adviseur en leverancier in duurzaam comfort, is
marktleider op het gebied van verduurzaming van vastgoed. Samen
met onze opdrachtgever(s), architecten, ontwikkelaars en overheid
komen wij tot slimme, passende oplossingen voor Bijna Energie
Neutrale gebouwen (BENG).
We zijn niet bang voor een gezonde portie innovatie. Sterker nog, van nieuwe
ontwikkelingen gaan we watertanden. Of we nu een verwarmingssysteem
ontwikkelen voor een klein appartementencomplex, een renovatieproject of uw
houtbouw-nieuwbouwproject, onze werkwijze en producten kenmerken zich
door efficiency en grootste resultaten.

We combineren vertrouwde technologie op
een nieuwe manier, als opvallende speler voor
oplossingen in BENG (houtbouw) gebouwen.

www.greenwinner.nl

Efficiënte oplossingen, prijstechnisch altijd
interessant en verrassend eenvoudig.

Maximaal comfort tegen
minimale kosten
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basis voor een duurzaam all-electric

Het ene project heeft verwarming en
warm water nodig, bij het andere strekt
ons werk zich uit van isolatie tot en met
CO2 gestuurde ventilatie en duurzame
energieopslag. Hoe anders elk project ook
is, wij combineren de juiste producten
om zo de slimste all-electric oplossing te
bereiken voor uw project.
Onze oplossing versterkt het unieke
kenmerk van houtbouw voor het
natuurlijke en gezonde leefcomfort.
De aparte sensatie van het binnenklimaat
dat (bewezen) ervaren wordt als vrijer,
gezonder en ademend, wordt verhoogd
door onze toegepaste producten,
zoals infrarood verwarming en
ventilatieoplossingen.

in de zomer binnen koel blijft, wat een
airco vaak overbodig maakt. En in de

concept.
Op basis van jarenlange ervaring heeft
Greenwinner de expertise om samen
te bepalen welk all-electric concept het
beste past bij uw project. De oplossing
wordt een combinatie van verwarming,
warm watervoorziening, ventilatie en PV
panelen.

Volop voordeel met het comfort van
de zon in huis:
Het fundament van de oplossing voor houtbouw is meestal
de infrarood verwarming. Met infrarood verwarming beleeft u
de prettige warmte van de zon. Het doseerbare comfort zoals van die
natuurlijke, energieke warmtebron is de gouden combinatie met de
perfect isolerende houtbouw, waarbij amper warmteverlies is.
Per ruimte kiest u voor de efﬁciëntste toepassing: in de vloer of met
paneel aan de wand of plafond. U ervaart het hoge comfort door de snelle
en gelijkmatige opwarming en de temperatuur is per ruimte regelbaar.
Naar behoefte de woning verwarmen, daar draait het om.

Per ruimte kiest u voor de
efficiëntste toepassing

Houtbouw met Infrarood: de
ultieme combinatie
De hoge energie-efﬁciëntie van houtbouw
(hoge isolatie en goede warmte
accumulatie) vraagt minder capaciteit van
verwarmingsoplossingen. Hierdoor vervalt de
voorsprong van bijvoorbeeld de warmtepomp t.o.v.
infrarood verwarming, zoals de COP doet vermoeden
en is een warmtepomp niet zuiniger dan infrarood
verwarmen. Dat is de praktijkervaring bij goed
geïsoleerde houtbouw.
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COP-waardes, theorie versus
(houtbouw-) praktijk
De COP (Coëfficiënt of Performance) van de warmtepomp is beter dan van infrarood
verwarming. In theorie is dit correct. Belangrijk is om de omstandigheden waarin
deze metingen zijn gedaan te doorgronden en te vertalen naar de houtbouw
situatie.
De COP waarde geldt voor warmteomzetting onder ideale omstandigheden van 7° C.
Ook een warmtepomp kan echter een COP van 1 hebben, namelijk als het vriest. Dat
is juist de periode van de warmtevraag van de houtbouwwoning. De praktijk toont
dan ook aan dat voor houtbouwwoningen infrarood (vloer)verwarming gelijk scoort in
energieverbruik met een warmtepomp.

Houtbouw en infrarood
verwarmen, de ultieme
basis voor het allelectric concept.

Infrarood vloerverwarming in houtbouw

Nog meer voordeel met een infrarood
verwarmingsoplossing
Bij de infraroodverwarming ontbreken de energie verliezende buizen en draait het
systeem niet 365 dagen per jaar. Er is geen technische ruimte nodig voor alle
installaties, er is namelijk bijna geen techniek.
Met infraroodverwarming is een snelle en gelijkmatige opwarming mogelijk. En per
ruimte eenvoudig in te stellen. Er is ook de mogelijkheid voor individueel comfort
door per ruimte vloer met paneelverwarming te combineren. Deze verwarming is
onderhoudsvrij. Tel daarbij de lage aanschafkosten op en het kan zo maar
een besparing opleveren van 30% ten op zichte van andere oplossingen.
Een perfecte combinatie met duurzame energieopwekking, met één partij en één
aanspreekpunt voor alle facetten van de verwarming.

Ook onze warm tapwatervoorzieningen
zijn energiebesparend
Greenwinner levert diverse energiebesparende oplossingen voor warm tapwater. In houtbouw kan warm tapwater
de grootverbruiker worden van de energie. Daarom adviseren
we slimme douches. Hiermee kan naast (veel) energie ook
water worden bespaard. Nog meer winst valt te behalen met het
gebruik van slimme boilers, waar zonne-energie in opgeslagen
wordt. Allemaal oplossingen die weinig tot geen onderhoud
vragen en slijtvast zijn.
Greenwinner zoekt naar de meeste geschikte totaaloplossing voor uw leefgewoontes en de beschikbare
ruimte in de woning. De keuzes worden beïnvloed door de
netto-opbrengst van de zonnepanelen. Relevant is de rest van
het energieverbruik van het huishouden naast het verbruik van
de toegepaste all-electric oplossing.
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Tot slot: comfort en ventilatie
Het sluitstuk van de all-electric oplossing is de
ventilatie. Een gezonde luchtkwaliteit is cruciaal
voor het comfort. Ook hier kiezen we voor de
geschiktste toepassing uit innovatieve producten zoals
CO2 gestuurde mechanische afzuiging met of zonder
een geavanceerde WTW-installatie. Ook dit onderhoud
is minimaal; alleen de filters vragen wat aandacht.

Kies slim met onze betaalbare, eenvoudige,
duurzame totaaloplossing
Greenwinner’s duurzame en BENG-proof oplossingen voor houtbouw zijn een
genot om in te wonen. Met zijn eenvoud in techniek en bedieningsgemak wordt
zorgeloos wonen werkelijkheid.
De lange levensduur van alle technieken met nagenoeg geen onderhoud brengen het
woongenot ver de toekomst in. En vergeet het gezonde woonklimaat niet; amper
stofverplaatsing en een heerlijk comfort. De zon op de panelen zorgt ervoor dat de
meterstand daalt. We kunnen voor u berekenen waar het omslagpunt ligt om daadwerkelijk
nul op de meter te krijgen. Geef ons de projectspecificaties en de woonwensen, daarmee
berekenen we de benodigde investering en adviseren we hoe nul op de meter te krijgen.

Unieke infrarood vloerverwarming met
jarenlange ervaring.
Greenwinner gebruikt de energiezuinigste elektrische vloerverwarming in de markt,
die voorzien is van een NEN7120 kwaliteitsverklaring. Met de directe opwekking van
infrarood (warmte)straling ligt het energieverbruik circa 50% lager.
Bij houtbouw met Rc waardes van minimaal 6 W/m²K voor wanden en 8 W/m²K voor het
dak is het gemiddelde verbruik 25-30 kWh/m² per jaar aan verwarming. Bij een woning met
100 m² vloeroppervlakte is het verbruik tussen de 2500 en 3000 kWh per jaar. Omgerekend
in stroomkosten van €30,- per maand (anno Q3 - 2021), wat met 10 zonnepanelen kan
worden gecompenseerd.

Vrijheid in vloerafwerking
Door de gebruikte dunne amorfe metalen is de vloerverwarming ultradun en slijtvast,
vergelijkbaar met de kenmerken van glas. De dikte van 7 mm van de vloerverwarming wordt
vooral bepaald door de connectoren van de (koude) bekabeling waardoor de vloeropbouw
verrassend dun blijft.
Bij nieuwbouw adviseren we onderstaande vloeropbouw
(van onder naar boven):
1. Isolatie om de warmtestraling naar boven te begeleiden, van min. Rc 3,5 W/m²K
2. Daarop beton
3. Daarop de leidingen van water, elektra en/of afvoer etc.
4. Daarop isolatiemortel met Rc 2,5 W/m²K
5. Hierop wordt de infrarood vloerverwarming vastgeplakt
6. Daarop wordt 4-5 cm anhydriet gegoten of vezelversterkte cement
(i.v.m. de goede warmtegeleiding wordt anhydriet aanbevolen)
7. Daarop mag iedere toplaag geschikt voor vloerverwarming aangebracht
worden: gietvloeren, plavuizen, PVC, laminaat en parket (mits geschikt voor
vloerverwarming), tapijt, linoleum of marmoleum.
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Investeren in een gezonde oplossing
Duurzaam wonen, maar ook gezond wonen. Alle bewoners beamen dat de
combinatie van houtbouw in combinatie met deze all-electric oplossing gezond
en prettig wonen is. Onderstaand onderzoek toont dit ook aan.
Nederland kent geen kwaliteitsnorm om gezondheidsaspecten van woningen te toetsen.
In Duitsland wordt dit sinds eind jaren 70 gemeten. Deze meettak van bouwbiologie
meet diverse vormen van straling, luchtkwaliteit, chemische stoffen, schimmels &
schimmeltoxinen en geluid/vibraties. Hiermee wordt in kaart gebracht waarom mensen
in hun woonomgeving ziek kunnen worden. Het onafhankelijke externe uitgevoerde
onderzoek is volgens de Duitse certificerings-normen uitgevoerd en geïnterpreteerd.
De referentiewoning was gebaseerd op houtbouw en ruim een jaar in gebruik als
kantoor (2018-2019). Het ventilatiesysteem stond op CO2 regeling. Voor en tijdens de
metingen blijven de ramen en deuren gesloten. De voorbereidingen van de metingen zijn
uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 16000, in gebruiksstaat van normaal gebruik.
De gemeten waarden worden vergeleken met referentiewaarden en de daarbij behorende
punten (25, 10 of 0 punten). Het
totaal aantal punten resulteert in
een certificeringsniveau, volgens de
criteria van de gezonde woningkeur/
VDB als volgt ingedeeld:

Meetresultaten referentiewoning:
Meet thema

Behaalde punten		

Meet thema

Behaalde punten

Formaldehydes		

25

Luchtverversing			25

TVOC’s			

25

Schimmels				25

Richtwaarden UBA

25

Elektrische wisselvelden		

25

Weekmakers		

25

Magnetische wisselvelden		

25

Biociden			

25

Radon					25

Vlamvertragers		

10

Conserveringsmiddelen

25

Totaal				285

Conclusie: Gezonde woningkeur Platinum bijzonder lage emissie >220 punten
		

NEN-EN-ISO 16000, in gebruiksstaat van normaal gebruik.
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