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BRL 6000-00 en BRL 6000-21 gecertificeerd 
 
Op 11 augustus 2016 is het officiële certificaat afgegeven aan Rebra / Ecensy voor de BRL 6000-00 en 
BRL 6000-21. BRL staat voor Beleidsrichtlijn en is voor het ontwerpen, installeren en beheren van 
bodemenergiesystemen door de overheid wetgevend verklaard. Dus voor grondgebonden 
warmtepompinstallaties, één van de belangrijkste speerpunten van Rebra/Ecensy, een must.  
 
Het betekent niet dat wij tot 11 augustus 2016 onwettig bezig waren. Het certificeringtraject heeft 
ruim een jaar geduurd en gedurende dit traject vielen wij onder een soort van tijdelijk certificaat. 
Gedurende dit traject hebben wij aan moeten tonen dat wij werken conform de gestelde eisen, zowel 
op het gebied van management, vakkennis, technologie, techniek, kwaliteit, klantvriendelijkheid, 
communicatieprocessen, boekhouding, administratie, visie en missie. Op al deze punten zijn wij 
beoordeeld en kunnen u nu vol trots het certificaat tonen. 
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Spraakmakende projecten 
 

In de afgelopen periode heeft Ecensy weer de nodige projecten voltooid. Enkele daarvan willen wij u 
zeker niet onthouden, ofwel vanwege het interessante technische gehalte, ofwel omdat zelfs de pers 
het vermeldenswaardig vond. Het is slechts een kleine greep uit de tientallen projecten die Ecensy dit 
jaar weer heeft voltooid. Wilt u meer projecten zien? Dan verwijzen wij u graag daar onze 
gespecialiseerde website  www.warmtekoudeopslag.info. 
 

School te Volendam 
 

Het krantenartikel spreekt voor zichzelf 
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Verwarmen en koelen met kanaalwater 
 
Dat Ecensy duurzame en economisch interessante oplossingen heeft voor woonbooteigenaren is al 

jarenlang bekend. Met een variant op de MultiCollector is hier een nieuwe interessante oplossing 

bijgekomen. De MultiCollector wordt bij deze variant niet benut als zonnecollector maar als bron! 

Met een kleine aanpassing kon de MultiCollector 
naast de woonboot opgehangen worden en zodoende 
de warmte uit het water via een 
warmtepompinstallatie benut worden om de 
woonboot te verwarmen of te koelen en om het 
warme tapwater te genereren. Door de ophanging kan 
hij makkelijk uit het water worden gehaald en 
schoongemaakt worden, zodat algvorming geen 
belemmering is voor de warmteopwekking.  

 
 

School in Amsterdam 
 
Enige jaren geleden had deze school zijn verwarmingsinstallatie vernieuwd. Daarbij was er een 
miscalculatie gemaakt door het betreffende installatiebedrijf met betrekking tot het verwarmen van 
de gymzaal. De kou in de gymzaal werd dit jaar zo erg dat er geen gebruik meer van kon worden 

gemaakt. Ecensy heeft ook hier een variant van de MultiCollector gebruikt en deze binnen in de 
gymzaal opgehangen als een soort duurzaam stralingspaneel. Het grote voordeel is dat het 
stralingspaneel zowel kan koelen als verwarmen. De school is er erg blij mee evenals de gymleraar en 
de kinderen die nu bij elke temperatuur zich in de gymzaal kunnen uitleven! 
 

Kantoorgebouw Kwakman te Volendam 
 
De wens van de klant was hier voornamelijk koeling. Aangezien het bedrijf zelf gespecialiseerd is in 
afwerking was ook het esthetische aspect van de installatie een belangrijke.  
Er is een luchtwater warmtepomp geplaatst die voor verwarming en koeling zorgt. Door het meten van 
het dauwpunt kan er vaak gekoeld worden met lagere temperaturen zonder dat op de wand en 
plafonddelen condens gaat ontstaan. 
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Subsidies 
 
Eindelijk is er in Nederland een stabiele subsidieregeling gekomen voor de aanschaf van 
warmtepompen en zonneboilers. Ook de water/water warmtepompen  en lucht/water 
warmtepompen die Ecensy importeert en de zonneboilers die zij installeert staan op de apparatenlijst 
voor de subsidie. Voor de kleinste water/water warmtepomp van 8 kW krijgt u maar liefst € 2.800,= 
subsidie. Voor de zonneboilers zijn de subsidies ook zeker aantrekkelijk. Duurzaamheid is nog nooit zo 
aantrekkelijk geweest. Voor meer informatie over de subsidies kijk op www.warmtekoudeopslag.info 
onder het kopje warmtepompen. 
 

Ons team breidt zicht uit! 
 
Het afgelopen jaar is ons team versterkt met enkele personen.  
Spyros als onze (duurzame) service- en storingsmonteur. 
Henok als onze elektra- en hulpmonteur. 
Mariska voor de ondersteunende afdeling. 
 
Op onze website kunt u kennismaken met Ons Team bij het kopje Over ons.  

 
Meer weten? 
 
Wilt u meer weten over de duurzame mogelijkheden die Ecensy voor u kan ontwerpen, installeren en 
beheren?  
Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? 
Wilt u weten of de MultiCollector ook een toepassingsmogelijkheid heeft voor u? 
Wilt u uw bestaande installatie verder optimaliseren? 
Wilt u weten of er ook bij u mogelijkheden zijn om een zwembad, een sloot, een kanaal, een 
beregeningsinstallatie, koemelk (ja echt… ook daar hebben wij een ontwerp voor gemaakt) of wat dan 
ook aan te sluiten is om uw woning of bedrijfspand duurzaam te verwarmen of te koelen? 
 
Mail of bel B. Grabijn: info@ecensy.eu of 06-53421266 of kijk op onze website 
www.warmtekoudeopslag.info  

http://www.warmtekoudeopslag.info/
mailto:info@ecensy.eu

