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Uw duurzame installateur. Huussen adviseert, installeert en onderhoudt.

Slim investeren
Alles draait om rendement! Dat geldt niet alleen voor het geld dat u op de
bank hebt staan, maar evengoed voor zonnepanelen. Op de bank zet u uw geld
tegenwoordig weg tegen een historisch laag rentepercentage. Bij zonnepanelen
bedraagt het gemiddeld rendement momenteel zo’n 10%. Dat is dus veel hoger
dan op de bank. Bovendien bent u de komende twintig jaar verzekerd van
dezelfde energieprijs. Dat is anders dan wat u gewend bent van uw energieleverancier. Leg uw energierekeningen van de afgelopen jaren maar eens naast
elkaar, dan ziet u een voortdurende prijsstijging.
De opbrengst van zonnepanelen wordt in Wp (Wattpiek) aangegeven. Toch installeren we niet
steeds panelen met de hoogste Wp. Die zijn relatief duur in aanschaf, maar we gebruiken ze
bijvoorbeeld als we maar een kleine oppervlakte tot onze beschikking hebben. Op een groot
plat dak kunnen we prima uit de voeten met goedkopere panelen, terwijl we toch hetzelfde
resultaat behalen. Goedkoper hoeft in dit geval niet altijd kwalitatief minder te betekenen.
Optimale opbrengst
Voor een optimale opbrengst is correcte plaatsing heel belangrijk. Voordat we panelen plaatsen, kijken we eerst goed naar de omgeving. We berekenen zorgvuldig onder welke hoek we
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de panelen opstellen en brengen schaduwbrengers in kaart. De panelen zijn namelijk
in serie geschakeld; een streepje schaduw
op één paneel betekent dat een groot gedeelte van de rij niets oplevert. Dat proberen
we natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.
Niet gebruikt? Geld terug!
Wat gebeurt er met de energie die u (nog)
niet nodig hebt? Op een mooie zonnige dag
verbruikt u namelijk niet alle energie die
de panelen opleveren. De meeropbrengst
van de panelen levert u rechtstreeks terug
aan het energienet en wordt gesaldeerd.
Het ‘teveel’ krijgt u als het ware op een later
tijdstip weer ‘gratis’ terug.
Zonnepanelen, een slimme investering!
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Veiliger door camerabewaking
Camera’s maken vaak deel uit van een
beveiligingsplan, zowel in de publieke als
private omgeving. Maar of het nu gaat om
het in de gaten houden van een uitgaansgebied of de registratie van beelden in en
om een woning, de basis voor een verantwoord beveiligingsplan blijft een uitgebreide
analyse van problemen in combinatie met
het echte “veldwerk”.

waaraan veel bedrijven zijn gevestigd in de
gaten. Doet zich iets voor, dan kunnen de
opgenomen beelden later worden bekeken.
De camera’s zijn voorzien van infraroodverlichting waardoor ook in het donker met
goede kwaliteit kan worden opgenomen.
Daarnaast zijn de camera’s in staat kentekens
te herkennen en te registeren wat eventuele
vervolgacties eenvoudiger maakt.

In een van onze lopende projecten zijn
deze analyse en het veldwerk al uitgevoerd.
Op de industrieweg in Maartensdijk
zijn namelijk begin december camera’s
geplaatst. De camera’s houden de straat

Heeft u een camerasysteem nodig, maar
twijfelt u over de meest geschikte oplossing
voor uw locatie? Samen met onze partners
geven wij u graag een demonstratie.

De Werkplaats, Bilthoven
De Werkplaats Kindergemeenschap werd opgericht in 1926 de gehele elektrotechnische installatie, waaronder de verlichting,
door Kees Boeke en zijn vrouw Betty. Het gebouw waarin de de brandmeldinstallatie, de inbraaksignalering en het datanetwerk.
basisschool gevestigd is, wordt deels gerenoveerd en deels
gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw.
In april ging het HBC-gebouw tegen de vlakte. Het gebouw dat
ervoor in de plaats komt, en waar de groepen 5 tot en met 8 worden
samengevoegd, krijgt ronde vormen om het te laten aansluiten bij de
basiswaarden van de Werkplaats. Huussen Elektro levert en monteert

De Werkplaats is een stichting met peutergroepen, basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. De oprichters noemden de school een werkplaats, omdat er gewerkt moest worden, met hoofd, hart en handen.
Kindergemeenschap wil zeggen dat het kind centraal staat binnen een
gemeenschap waarin samenwerken van groot belang is.
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Makkelijk te vervangen, kies LED
De LED-lamp heeft inmiddels een stevige plaats in het assortiment. Er worden
veel van dit soort lampen toegepast
bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.
De grootste besparingen zijn echter
te halen in bestaande gebouwen en
woningen.

40.000 branduren mee. Deze lamp brandt dus Extra tips
twintig keer langer en verbruikt 85% minder • Optimaal gebruik van dag- of kunstlicht?
energie.
Kies voor lichte kleuren van wanden,
plafond en vloer. Lichte vensterbanken
De LED-spot levert een warme accentbundel
brengen het daglicht verder de kamer in.
die op halogeenlicht lijkt, en is even helder.
• Stel een lichtplan op. Met de juiste lamp op
Voeg daarbij nog de enorme energiebespade juiste plaats krijgt u met minder lampen
ring en de minimale onderhoudskosten. Deze
een betere verlichting.
Halogeenspotjes zijn bijvoorbeeld eenvoudig LED-lampen zijn te gebruiken in veruit de
• Let bij de aankoop van nieuwe armaturen
te vervangen door LED-spots met dezelfde
meeste bestaande armaturen. Het dimmen
of ze geschikt zijn voor LED- of spaarlamafmetingen, maar met een fractie van het
van LED-lampen verdient wel aandacht. Niet
pen.
huidige energieverbruik. Een halogeenlamp
iedere LED-lamp werkt namelijk samen met
• Kapotte spaarlampen en fluorescentiebuivan 50W heeft ongeveer 2.000 branduren, de iedere dimmer.
zen bevatten kwikdamp. Daarom horen ze
LED-spot verbruikt ongeveer 6W en gaat zo’n
bij het KGA (klein gevaarlijk afval).

Werk aan de winkel
Op de hoek van de Plompetorengracht en de
Wittevrouwenstraat in Utrecht is De Bakkerswinkel
gevestigd. Het oude interieur is nog vrijwel geheel
intact, en net zoals de eerste bakker in 1730 het al
deed, doet De Bakkerswinkel het nu: bereiding en
verkoop van verse, ambachtelijke producten. Onlangs
is de winkel uitgebreid en is Wittevrouwenstraat
4 bij de winkel betrokken. Huussen Elektro heeft
de hele elektrotechnische installatie uitgebreid en
samengevoegd.

Duurzaam elektrisch
Heeft u een elektrische of hybride auto gekocht of
overweegt u dit? Willen uw medewerkers of relaties
graag hun elektrische auto opladen? Huussen Elektro
adviseert u graag over alle mogelijke laadpalen,
de verschillende laadvermogens en de eventuele
verrekening. Elektrisch rijden is een duurzame keus.
Huussen Elektro staat u daarbij graag terzijde.
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Huussen 24/7 bereikbaar!
Centraal gelegen -in gemeente De Bilt- op
het bedrijvenpark Larenstein heeft Huussen
Elektro een goede uitvalsbasis naar zijn klanten. In het pand, voorzien van de modernste
voorzieningen kunnen wij adequaat inspelen

op de behoeften in de markt. Ons bedrijf
beschikt over een magazijn, kantoorruimtes,
kantine en een showroom. In deze showroom
kunt u van tijd tot tijd demonstraties meebeleven van inbraaksignalering, brandmelding en

ook steeds meer op gebied van domotica,
data- en telecommunicatie.
In 2014 houden wij u op de hoogte van onze
nieuwste activiteiten!

Fijne feestdagen!
De feestdagen komen eraan! Het
team van Huussen Elektro wenst u een
fantastische decembermaand toe en
de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Met nieuwe activiteiten op de agenda
wordt het voor ons een uitdagend jaar.
Houd uw e-mail in de gaten. Binnenkort
ontvangt u meer informatie.

Huussen Elektro staat
ook deze feestmaand
24/7 voor u klaar!
Alvast een voorspoedig
2014 gewenst!

Dag en nacht bereikbaar. Huussen adviseert, installeert en onderhoudt.
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