
 

  

Wij zijn gesloten tussen kerst en oud en nieuw  

Voor storingen in deze periode kunt u bellen met 088 50 179 00 

Duurzame appartementen  
- mogelijk in combinatie met een cv-ketel  
(bi-valent systeem) 

 

De woonbotenspecialist 
- uniek bronsysteem 

 

Verduurzaming van het boerenbedrijf 
- warmtepompinstallatie op (restwarmte) koeienmelk 

 

Begin 2017 heeft Rebra/Ecensy BV gekozen voor een nieuwe locatie voor 

kantoor en magazijn. Mede door de personeelsgroei, was de grotere 

ruimte hard nodig!  Ook onze huisstijl heeft een metamorfose ondergaan. 

In 2017 hebben wij, samen met u, onze innoverende en duurzame ideeën 

kunnen waarmaken en wij gaan hier in 2018 graag mee door! Met trots 

presenteren wij u de hoogtepunten van 2017. 

 

 

ecensy in een nieuw jasje! 

kerst editie 2017 
N I E U W S 



  

projecten kerstboom 2017 



 

  

hoofd- en hulpmonteurs - stagiairs BOL/BBL 

www.warmtekoudeopslag.info / vacatures 

office@ecensy.eu 

Wij zijn op zoek naar technische medewerkers! 

verduurzaming van het boerenbedrijf 

Ecensy heeft dit jaar een bijzondere duurzame 

agrarische toepassing ontworpen en ontwikkeld; een 

verwarmingsinstallatie die de woonboerderij 

verwarmt en koelt op de restwarmte van koeienmelk.  

In samenwerking met een duurzame boer, de heer 

Nijkamp, heeft Ecensy een optimale oplossing 

bedacht voor het duurzaam koelen van de koemelk. 

De restwarmte hiervan wordt gebruikt als bron voor 

de warmtepompinstallatie. 

 

Voor meer informatie over deze unieke toepassing, bezoek onze website! 

www.warmtekoudeopslag.info / agrarische-toepassing 

 

de “groene” school 

Ook bij scholen gaat steeds vaker de gaskraan dicht!  

De Multicollector® ondersteunt in de verduurzaming 

van het gebouw. 

De  Multicollector® is een zonnecollector die uniek is in 

zijn soort. Het is tevens een bron die de warmte kan 

vasthouden. Zowel bij zonnig als bij bewolkt weer levert 

de Multicollector® energie aan het gebouw. Indien er 

geen warmtevraag is wordt de warmte opgeslagen in 

een  grondbron. 

 

 

Voor meer informatie over de Multicollector®, bezoek onze website! 

www.warmtekoudeopslag.info / nieuws / multicollector 

 



 

  

In het woonbootbeminnende Amsterdam heeft Ecensy 

zich inmiddels gekwalificeerd tot een specialist op het 

verduurzamen van woonboten. In 2017 hebben wij ook 

weer een groot aantal woonboten voorzien van een 

maatwerk duurzame installatie, met ofwel 

waterwarmtepompen ofwel luchtwarmtepompen. De 

specifiek door Ecensy ontwikkelde bron in het water 

maakt het nog interessanter om ‘groen’ te gaan. 

Geen mens is hetzelfde, geen woonboot is hetzelfde en 

dus geen duurzame installatie is hetzelfde. Wij gaan graag 

deze uitdaging met u aan! 

duurzame woonbotenspecialist 

Vaak is het bij de verduurzaming van 

appartementencomplexen zo dat deze allen op 

dezelfde manier worden ingericht. Ecensy heeft 

diverse kleinere appartementencomplexen 

voorzien van één technische ruimte, waarbij op 

maat per appartement gekeken wordt wat de 

wensen zijn. Op deze wijze betaalt iedereen voor 

het algemene duurzame deel, maar kan een ieder 

binnen zijn eigen budget bepalen in welke verdere 

mogelijkheden hij/zij wil investeren. 

Uiteraard speelt onze maatwerk regeltechniek, die 

wij zelf per huishouden softwarematig 

programmeren en instellen, hierin een belangrijke 

rol. 

 

verduurzaming appartementen  



 

  

* bi-valent, ook wel hybride genoemd, is de benaming voor een CV 

systeem dat bestaat uit een warmtepompinstallatie gecombineerd met 

een olie of gasketel.  

mono-valent is een CV systeem die alleen op een warmtepomp draait en 

waarbij de olie of gasketel vaarwel wordt gezegd.  

Het kan voorkomen dat vanwege 

locatie, ruimte of economische 

redenen een energie-neutrale 

woning of gebouw niet mogelijk is. 

Ecensy ontwerpt, installeert en 

beheert ook bi-valente oplossingen. 

Uiteraard is het duurzame 

rendement hiervan lager, maar daar 

staat tegenover dat ook de 

investering vaak lager is. Wij 

bekijken graag de mogelijkheden 

met u! 

geen mogelijkheid voor energie-neutraal? 

bi-valent* is de oplossing! 

volledig gasvrije woning 

De subsidies op warmtepompen en zonneboilers blijven, 

via het RVO, tot minimaal 2020 van kracht. Daarnaast zijn 

er vaak nog andere  duurzame subsidiemogelijkheden. Zo 

geeft op dit moment de gemeente Amsterdam en 

Purmerend een flinke subsidie indien een woning zijn 

gasaansluiting of stadsverwarming laat verwijderen. 

Ecensy heeft altijd een passende oplossing om een 

woning, woonboot of utiliteitsgebouw gasvrij te krijgen. 

 



 

  

Uiteraard onderhouden wij de systemen die wij 

zelf ontworpen en geïnstalleerd hebben. 

Vanwege onze BRL certificering onderhouden 

wij ook installaties die door andere zijn 

aangelegd en optimaliseren deze indien nodig.  

onderhoud 

BRL gecertificeerd 

Voor diegene die grondgebonden warmtepompsystemen 

ontwerpt, installeert en onderhoudt, is het verplicht om 

gecertificeerd te zijn volgens de BRL 6000-00 en 6000-21. 

Ecensy is in 2017 uiteraard opnieuw gecontroleerd of zij 

voldoet aan de strenge eisen en is wederom glansrijk hier 

doorheen gekomen. 

 

Ecensy levert en installeert in samenwerking 

met een bronleverancier energiepalen, de 

zogenoemde groene palen, die bij 

funderingsherstel benut kunnen worden. De 

funderingspalen werken als een bron in de 

grond. Op deze wijze kan heel goed op locaties 

waar geen ruimte is voor een verticale 

bodemwisselaar toch een bodemgebonden 

warmtepompinstallatie worden geïnstalleerd. 

Zo is een funderingsprobleem ineens een 

duurzame oplossing geworden! 

 

duurzaam funderingsherstel 



ZON  

De grootste gratis energiebron is de zon. Door 

de zonne-energie met zonnecollectoren op te 

vangen en hiermee een zonneboiler te  

verwarmen, is een zeer rendabele manier van 

het verduurzamen van een pand. Ecensy 

gebruikt dit uiteraard in veel gevallen bij het 

verduurzamen van een woning. Hoe fijn is het 

om te weten dat u onder een gratis 

verwarmde douche staat?!  

 

altijd op maat 

Omdat wij de regeltechniek in eigen beheer 

hebben en deze zelf programmeren, kunnen wij 

iedere installatie op maat maken. Dit betekent 

dat uw comfortwensen makkelijk te realiseren 

zijn. Daarnaast heeft u via internet/ de app zelf 

inzicht in de prestaties en werking van uw 

duurzame installatie. Ook kunt u de temperaturen 

en kloktijden zelf aanpassen.  

 

utiliteit 

Vanaf 2023 dienen alle kantoren energielabel C 

te hebben. Daarom is het van belang om op 

tijd te beginnen met het verduurzamen van het 

gebouw. Onze innoverende oplossingen 

maken het economisch aantrekkelijker om 

snel met verduurzaming te beginnen.  

 



 

CONTACT 
Bezoekadres: 

Sluispolderweg 11a 19 

1505 HJ Zaandam 

Vestigingsadres: 

Zuideinde 355a 

1035 PD Amsterdam 

T: 088 50 179 00 

E: info@ecensy.eu 

www.warmtekoudeopslag.info 

www.ecensy.eu 

 

 ECENSY PUZZEL 

 Met de overgebleven letters vormt u de oplossing.  

 


