
Verborgen installaties

5 september 2022 / 13:00-13:45u



WAT GAAN WE DOEN VANDAAG?

9 mei 2022 / 13:00-13:45u

▪ Een energiemodule buiten het huis heeft voordelen: het spaart binnen ruimte, onderhoud kan 
plaatsvinden zonder dat de bewoners thuis zijn en binnen blijft het stil. Natuurlijk is ruimte in de tuin ook 
wat waard. In het lunchwebinar van september maak je kennis met drie concepten die van de nood een 
deugd maken. De Kittey is een ontwikkeling van LG Electronics en Klimaatmissie Nederland en staat in de 
voortuin aan de erfgrens met de straat. Daar vormt hij een zitmeubel met ruimte voor energieopslag, 
waar bijvoorbeeld ook pakketten in kunnen worden afgeleverd. De warmteberging van Emergo Prefab 
kan in de achtertuin en biedt ruimte voor hobby of tuingereedschap. Dit prefab product is voorzien van 
een bijzondere coating die zomer en winter warmte uit daglicht opvangt. En dan nog de energieschutting 
met geïntegreerde thermische modules als bron voor warmtepompen van OptiSolar B.V. 

▪ Weten wat er allemaal bij komt kijken? Of heb je ideeën en oplossingen op dit thema? Tips & tricks?
▪ Paneldiscussie 

REC



Gerrit Jan van Riessen

EMERGO PREFAB





Het proces… De truc…

Hoog rendement (COP) door warmte uit zon en lucht.

Fraaie gevels.

Zeer stille installatie.

Geen bodemlus en -boring nodig.



René Pie

Klimaat Missie



De uitdaging

congestie

onderhoud



Plug & Play op locatie



Integreren in de openbare ruimte



Modulair met elektrisch laadpunt



René Pie energiemodule@kittey.nl

Verhuur met aaneengesloten rijwoningen?
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Schaun Murdoch

OptiSolar



Geluidloos

Warmte uit de lucht

Warmte van de zon

Geen extra oppervlakte nodig

Modulair opgebouwd

Toepasbaar met elk type PV-paneel

OptiBox voor snelle installatie

Duurzaam gebouwen verwarmen met OptiSolar PVT-systeem of energieschutting



PVT-systeem met Thermodules®



OptiSolar® energieschutting



Hybride opstelling PVT-dak te Hoevelaken
EensGezinsWoning van 1973



MEER WETEN OVER DE ERVARINGEN VAN HET TEAM VAN UPTEMPO!?

MAAK EEN DIGITALE AFSPRAAK

DIGTAAL KENNIS EN LEREN VIA UPTEMPO!
▪ Kijk op http://uptempo.lunchwebinars.nl/
▪ 1e maandag van de maand
▪ Vol=Vol
▪ Tip! www.uptempo.nu 101 innovatiesNEXT

COMING UP

10 oktober 2022






