
Milan	  Tresoor	  
Wij	  zijn	  leerlingen	  van	  het	  Augustinianum	  Eindhoven,	  en	  wij	  doen	  onze	  maatschappelijke	  stage	  bij	  
Duurzaam	  Eindhoven.	  We	  bezoeken	  bedrijven	  en	  proberen	  deze	  te	  helpen	  om	  duurzamer	  en	  
energiezuiniger	  te	  worden.	  	  
	  
Samen	  kunnen	  we	  Eindhoven	  de	  groenste	  stad	  van	  Nederland	  maken!	  	  
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Gas	  Las	  Centrum	  



Monitoren,	  Apparaten,	  onnodig	  verbruik.	  
Wij	  hebben	  vernomen	  dat	  er	  apparaten	  in	  het	  gebouw	  zijn	  die	  de	  hele	  dag	  aan	  staan	  en	  ’s	  nachts	  uit	  
gaan.	  Dat	  het	  ’s	  nachts	  allemaal	  uitgeschakeld	  is	  (met	  uitzondering	  van	  de	  servers,	  maar	  dat	  is	  verder	  
niet	  van	  toepassing)	  ,	  is	  een	  goed	  punt.	  Zo	  kan	  op	  jaarbasis	  veel	  energie	  worden	  bespaard.	  Overdag	  
staan	  alle	  monitoren	  de	  hele	  tijd	  aan.	  Wij	  hebben	  gezien	  dat	  het	  personeel	  de	  monitoren	  altijd	  niet	  
nodig	  heeft.	  Het	  is	  daarom	  aanbevolen	  om	  het	  personeel	  de	  monitoren	  uit	  te	  laten	  zetten	  wanneer	  
deze	  niet	  nodig	  zijn.	  Monitoren	  starten	  snel	  op,	  dus	  dat	  zou	  geen	  probleem	  moeten	  zijn.	  

Verder	  hebben	  wij	  vernomen	  dat	  alle	  lichten	  op	  een	  centraal	  punt	  worden	  uitgeschakeld.	  Dat	  is	  een	  
goed	  punt,	  omdat	  het	  dan	  goed	  gecontroleerd	  gebeurt.	  

Verlichting	  
Ook	  hebben	  wij	  naar	  de	  verlichting	  gekeken.	  Er	  blijkt	  TL	  te	  worden	  gebruikt.	  Dit	  verbruikt	  op	  zich	  niet	  
heel	  veel	  energie,	  maar	  door	  gewoon	  TL	  te	  vervangen	  door	  hoogfrequent	  TL	  of	  TL5	  bespaart	  u	  nog	  
meer	  energie.	  Ook	  gaan	  ze	  anderhalf	  keer	  zo	  lang	  mee,	  waardoor	  u	  op	  vervangingskosten	  bespaart.	  
HF	  TL	  is	  daarom	  ook	  sterk	  aanbevolen	  door	  ons.	  Mocht	  dit	  wegens	  omstandigheden	  niet	  mogelijk	  
zijn,	  dan	  raden	  wij	  u	  aan	  om	  defecte	  lampen	  te	  vervangen	  door	  hoogfrequent	  TL	  licht.	  

Verwarming	  &	  Isolatie	  
Dit	  pand	  wordt	  verwarmd	  door	  een	  HR	  ketel.	  Dit	  is	  een	  goed	  punt,	  want	  dit	  bespaard	  veel	  energie,	  
door	  het	  hoge	  rendement.	  Wij	  hebben	  vernomen	  dat	  de	  verwarming	  programmeerbaar	  is,	  en	  ook	  
geprogrammeerd	  is	  om	  iets	  eerder	  	  de	  temperatuur	  te	  verlagen	  dan	  de	  sluitingstijd.	  

We	  hebben	  gezien	  dat	  dit	  pand	  verwarmd	  wordt	  doormiddel	  van	  radiatoren.	  Maar	  de	  radiatoren	  
stonden	  niet	  altijd	  vrij.	  Voor	  één	  van	  de	  radiatoren	  stonden	  veel	  spullen,	  en	  daardoor	  kan	  de	  warmte	  
niet	  goed	  verspreid	  worden.	  Daardoor	  moet	  extra	  worden	  gestookt,	  en	  dat	  kost	  energie.	  Wij	  raden	  u	  
daarom	  aan	  om	  de	  spullen	  een	  stukje	  van	  de	  muur	  af	  te	  zetten.	  Zo	  kan	  de	  radiator	  zijn	  warmte	  goed	  
verspreiden.	  

In	  de	  ramen	  zit	  dubbel	  glas.	  Dit	  is	  echter	  wel	  oud	  glas.	  Mochten	  de	  ruiten	  stuk	  gaan,	  raden	  wij	  u	  aan	  
om	  HR	  of	  HR+	  dubbel	  glas	  erin	  te	  zetten.	  Dit	  	  isoleert	  namelijk	  heel	  goed.	  

Wij	  hebben	  ook	  gezien	  dat	  er	  een	  dubbele	  buitendeur(luchtsluis)	  in	  het	  gebouw	  zit.	  Wat	  wij	  echter	  
wel	  zagen	  was	  dat	  de	  deuren	  niet	  vanzelf	  dicht	  gingen.	  Daardoor	  kan	  een	  luchtsluis	  in	  sommige	  
gevallen	  nutteloos	  	  worden.	  Er	  zijn	  2	  opties	  om	  dit	  probleem	  te	  verhelpen:	  1.	  zelfsluitende	  deuren	  	  2.	  
Het	  personeel	  erop	  wijzen	  om	  bij	  deze	  deuren	  altijd	  de	  ene	  deur	  dicht	  te	  doen	  vóór	  het	  openen	  van	  
de	  andere	  deur.	  Dit	  laatste	  is	  onbetrouwbaarder,	  aangezien	  er	  ook	  klanten	  door	  deze	  deur	  zullen	  
komen,	  die	  hierover	  niet	  zijn	  ingelicht.	  

	  

	  

	  


