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Roy Vuulink en Theo van Veen

Overtreffende trap van comfort

Integraal benaderde oplossing

woonkamer bijvoorbeeld overdag standaard
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DRIES als duurzame
totaaloplossing
Een energievoorziening die op duurzame wijze optimaal comfort biedt tegen minder
kosten dan een traditioneel systeem, voor extra EPC-punten zorgt en tegelijkertijd ook
nog eens de belangen van bewoners behartigt. Het is mogelijk met DRIES: de ‘Domestic
Renewable Integrated Energy Solution’. Deze integraal benaderde comfortoplossing vormt
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“Met DRIES genieten de eindgebruikers het
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Maar ook voor een hotel, een universiteits

regelvisie mei 2014

43

trend

trend

DRIES in de woning: installateursdeel

DRIES in de woning: bewonersdeel

Gratis Project
Quick Scan
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Hierna maakt Share Energy op heldere wijze
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www.gemini.nl

inzichtelijk wat DRIES voor uw project kan

mogelijk dat alleen het verzorgend personeel
het comfort kan instellen.”

corporaties of VVE’s. Met deze totaaloplossing

Interesse? Stuur uw aanvraag en project
informatie per mail naar info@share-energy.

betekenen!

hebben zij geen omkijken naar het technisch
beheer van de energie-installaties, hebben ze

info@share-energy.nl / info@gemini.nl

minder kosten en zijn zij bovendien
gegarandeerd van tevreden bewoners. Wat ook
meespeelt, is dat de regelgeving steeds meer
eisen stelt qua isolatie van een pand. Door die
eisen ontstaan er echter nieuwe problemen,
zoals oververhitting. DRIES brengt warmte en
koeling bij elkaar, zodat dit soort moeilijk
regelbare situaties in de betreffende complexen
voorkomen kunnen worden.”
Roy Vuulink van Share Energy
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