Biddle Klimaatwerk

YVES ROCHER:

FORSE ENERGIEBESPARING
DOOR BIDDLE LUCHTGORDIJN
Energiebesparing in winkels is een
grote uitdaging. Geopende
winkeldeuren staan weliswaar voor
gastvrijheid, maar hoe kun je energie
besparen en deuren openhouden op
hetzelfde moment? Een energiestudie bij de Yves Rocher winkel aan de
Champs-Élysées in Parijs toont aan
dat dit mogelijk is. Het is hierbij van
belang deskundigheid op verschillende terreinen te combineren.
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Energieverbruik luchtgordijn

Korte terugverdientijd
Door de energiebesparing af te zetten tegen
de investeringskosten werd duidelijk dat het
nieuwe luchtgordijn in 19 maanden is terug verdiend. De besparing is vervolgens 3600
euro per jaar gedurende de levensduur van

onmogelijk continu in te spelen op de wisse -

het CA 2 -luchtgordijn. In dit voorbeeld is door

lende weersomstandigheden. Daarom werden

maat. Het huidige verbruik is slechts 17.000

de actieve controle en de plaatsing van een

de inefficiënte luchtgordijnen vervangen door

kWh per jaar. De automatische regeling van

volautomatisch luchtgordijn het energiever -

een geavanceerd en veel effectiever luchtgordijn

het geïnstalleerde CA 2 -luchtgordijn heeft ervoor

bruik van deze vestiging van Yves Rocher bijna

met automatische regeling. Het volautoma -

gezorgd dat maar liefst 75% wordt bespaard ten

gehalveerd. Daarmee anticipeert het merk

tische CA 2 -luchtgordijn berekent continu de

opzichte van een handmatig ingesteld luchtgor -

op de nieuwe wetgeving en versterkt het zijn

kracht en de verwarming van de luchtstraal op

dijn. Er wordt geen enkele watt meer verspild.

basis van het verschil tussen de binnen- en
buitentemperatuur en binnenkomende koude

Meer comfort, meer bezoekers

lucht. De gelijkrichtertechnologie van het CA

De bestaande luchtgordijninstallatie was niet
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positie op de markt van duurzame biologische
cosmeticaproducten.

❚

luchtgordijn zorgt ervoor dat de luchtstraal

in staat een optimale klimaatscheiding te

efficiënt strak en loodrecht naar beneden wordt

realiseren. De deuren werden daarom gedeel -

Conclusie

geblazen. Hierdoor hoeft het luchtgordijn min -

telijk gesloten en het was moeilijk om binnen

•

44% energiebesparing op totale verbruik

der hard te blazen en wordt een perfecte kli -

de gewenste ruimtetemperatuur te bereiken.

•

75 % energiebesparing in deuropening

maatscheiding tot op de grond bewerkstelligd.

•

Korte terugverdientijd van 19 maanden

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt,

•

Comfortabele constante binnentemperatuur

werkt het aanpassen van de snelheid van de
uitgeblazen lucht meestal averechts. Het CA

2

-

luchtgordijn past daarom eerder de dikte van de
luchtstraal aan dan de snelheid ervan. Op deze
manier wordt voorkomen dat de straal te hard
tegen de grond botst met energieverlies naar
buiten als gevolg.

Mooie resultaten
De automatische regeling garandeert continu
een maximaal energierendement. Daarnaast is
de verwarmingscapaciteit van het toestel pre cies afgestemd op de behoefte. In de winkel van
Yves Rocher op de Champs-Élysées is het ver
bruik afgenomen met 60.000 kWh, dit is 44%
van het verbruik van het commerciële gedeelte
van het pand.
Volgens berekening was zonder luchtgordijn (of
met een ineffectief luchtgordijn) 77.000 kWh
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per jaar nodig voor een comfortabel binnenkli -

-

