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duurzame woning met nul energiekost

e- peil: 9
directe zon opwarming

geautomatiseerde zonnewering

warmte-accumulerende vloeropbouw

warmtepomp

zonnepanelen

luchtdichtheid

Balans ventilatiesysteem en dampkap met warmteterugwinning

temperatuur- en energiemonitoring

Structabo stelt voor:

met ondersteuning van

Confederatie Bouw
Kempen



attractieve 
architectuur



maximaal 
leefcomfort



onderzoek
in samenwerking met kenniscentrum energie van de khk

warmte-accumulerende vloeren

Om het energieverbruik voor de verwarming zo laag mogelijk te houden, wens-
ten we deze modelwoning zoveel mogelijk door rechtstreekse zonne-inval te  
verwarmen.
Bijkomend wensten we deze  gratis warmte ook te kunnen opslaan of te ac-
cumuleren.  Om deze doelstelling  te kunnen bereiken,  hebben we samen met  
het Kenniscentrum Energie van de KHK onderzoek gedaan naar een vloersa-
menstelling met een optimale  warmte-accumulatie.



temPeratuur- en energiemonitoring

Om het energieverbruik te kennen en vervolgens te optimaliseren, 
heeft  het Kenniscentrum Energie van de KHK een temperatuur- en 
energiemonitoring uitgebouwd  in deze modelwoning.  Talrijke sen-
soren voeren continue metingen uit. Deze sensoren bevinden zich 
zowel in de vloeren, als in de diverse woonruimten. Tevens zijn  op 
de technische installaties zoals de warmtepomp en de ventilatie  
een aantal temperatuur- en energiemetingen aangebracht. Al  deze 
metingen zijn gecentraliseerd  via een monitoringsprogramma en 
kunnen tevens online opgevolgd  worden via de projectwebsite:  
http://structabo.dyndns.org:8080/structabo.html
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Structabo ECV is een toonaangevend bouwbedrijf met 30 jaar ervaring, gespecialiseerd in totaalaanneming van woningen.
Iedere woning wordt met hart en ziel gebouwd.
De werken worden van ruwbouw tot afwerking met eigen vakmensen uitgevoerd, wat de kwaliteit, het afwerkingsniveau en kostprijs optimaliseert.
Reeds enkele jaren hadden we het idee een energiezuinige woning te bouwen.
Diverse ideeën werden in samenwerking met het Kenniscentrum energie van de Katholieke Hogeschool Kempen gebundeld en gerealiseerd in deze woning, 
met als resultaat: een echte aangename gebruikswoning met nul energiekost en minimale ecologische belasting zonder afbreuk te doen aan het hedendaags 
gebruikscomfort.
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