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Het softwareprogramma Piatra van Colt International berekent het energieverbruik

Duurzaam Gebouwd Congres

van een bedrijf en maakt eventuele besparingen die hun installaties bieden

Contact

zoeken
trefwoord

Zoeken

Bewust Bouwen

inzichtelijk. Ook berekent de software de kostenbesparing en het moment waarop

januari 2013

een investering in de nieuwe installaties is terugverdiend.
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systemen op de juiste manier te combineren en in te zetten wordt er veel energie
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bespaard in bijvoorbeeld productiehallen en magazijnen. De natuurlijke
ventilatiesystemen van Colt zijn dusdanig geïsoleerd dat dure luchtlekkage wordt
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voorkomen. Mede hierdoor verbruiken de Colt-systemen minder energie.
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