
De eerste voorwaarde is dat de installatie 
technisch optimaal functioneert. 
Vervolgens laat de energieadviseur zien 
welke gevolgen de invloeden en uw 
klimaat in uw kas hebben op het energie-
management. Hoe zijn de ventilatielijnen 
ingesteld en hoe is de schermregeling? 
Wordt de minimumbuis ingezet of niet? 
Is er voldoende CO2 beschikbaar? En 
voor telers met een WKK: hoe moeten 
de buffers ingezet worden en wat zijn 
de beste posities op de energiemarkten?

De adviseurs van Priva zijn 
gespecialiseerd in dit soort vraagstukken. 
Zij kunnen als partner optreden bij het 
optimaliseren van de automatisering voor 
water-, energie- en klimaatinstallaties op 
uw bedrijf. Als geen ander weten onze 
adviseurs de vertaalslag te maken van uw 
wensen naar de instellingen in uw proces-
computer om het maximale uit uw 
installaties en uw teelt te halen.

Uw doelstellingen                            
Het energieadvies begint met een 
inventariserend gesprek om u en uw 
bedrijf beter te leren kennen. 

Wat zijn uw doelstellingen; wilt u een 
maximale opbrengst, de beste kwaliteit 
of streeft u naar minimale energiekosten? 
U bepaalt de strategie en de adviseur 
ondersteunt u vervolgens bij het vertalen 
van uw strategie naar de procescomputer.

Installatie op orde
Als eerste is het belangrijk om de mogelijk-
heden van de installatie in kaart te brengen. 
De beschikbare installaties vormen immers 
de basis voor het advies. De adviseur neemt 
daarom het gebruik van de installatie met u 
door en hij zal het technisch functioneren 
controleren. Samen met u bekijkt hij onder 
andere de volgende zaken:
•	 Functioneren de mengkleppen zoals 

het moet?
•	 Wordt de warmtebuffer optimaal 

benut?
•	 Kunt u voldoende CO2 produceren?
•	 Regelt de verwarmingsregeling naar 

wens?
•	 Is uw doekgebruik optimaal zowel 

technisch als op het gebied van     
energie?

•	 Is het groeiklimaat naar wens?

Energie is in de tuinbouw een belangrijke kostenpost. Maar dat niet alleen. 

De juiste inzet van de beschikbare energiebronnen bepaalt óók of u de 

gewenste opbrengst en kwaliteit kunt realiseren. Het gebruik van water, energie 

en het kasklimaat hangen immers nauw met elkaar samen. Het optimaliseren 

van het gebruik en de instellingen in uw procescomputer is daarom een flinke 

uitdaging. De energieadviseur van Priva kan u hierbij helpen.

Optimaliseer uw klimaat, water- en energieverbruik

Priva Energieadvies



Uw Priva dealer:Priva
Zijlweg 3
2678 LC De Lier
Postbus 18
2678 ZG De Lier
T +31 (0)174 522 600
F +31 (0)174 522 700
www.priva.nl

Instellingen optimaal
Nadat de installatie is gecontroleerd, 
worden alle instellingen van de proces-
computer geoptimaliseerd. Met behulp 
van de meetgegevens analyseert de 
adviseur waar verbeteringen mogelijk zijn 
en laat zien welke instellingen aandacht 
nodig hebben, bijvoorbeeld: 
•	 Hoe kunt u de bufferstrategie         

verbeteren?
•	 Bij welke straling kunt u het beste uw 

energiedoeken sluiten en (stapsgewijs) 
openen?

•	 Hoe kunt u de meest gelijkmatige  
kasluchttemperatuur realiseren?

•	 Hoe kunt u het beste een maximale 
CO2 productie realiseren?

Vanzelfsprekend is er voldoende ruimte 
voor eventuele vragen.

Advies
Deze inventarisatie resulteert in een advies 
over hoe u de procescomputer het beste 
kan instellen om uw doelstellingen te 
realiseren. De adviseur ondersteunt u bij 
het instellen, het opzetten van heldere 
grafieken en bij het analyseren en 
interpreteren van de informatie. 

Met behulp van deze grafieken krijgt u 
beter inzicht in de ingestelde waarden. 
U ziet direct of de installatie ook 
daadwerkelijk de gewenste waarden 
realiseert. Daarnaast zal de adviseur u 
aanraden wat de meest geschikte alarm-
grenzen zijn. Door deze op de juiste 
manier in te stellen, komt u niet voor 
onaangename verrassingen te staan.

Na deze inventarisatie kan een rapport 
voor u opgesteld worden waarin de 
verbeterpunten worden aangegeven. 
Het rapport wordt alleen opgesteld als u 
hier behoefte aan heeft.
 
Dienstverlening op maat
Met de adviseur kunt u verschillende 
afspraken maken. U kunt hem vragen een 
eenmalige scan van uw bedrijf te maken 
met een bijpassend advies. Als u echter 
meer uit uw installatie wilt halen, kunt u 
ook een afspraak maken voor een aantal 
terugkerende bezoeken. U stemt samen 
met de energieadviseur af hoe vaak u een 
bezoek op uw bedrijf wenst. Terugkerende 
bezoeken hebben het voordeel dat u kunt 
inspelen op de seizoenen en dat uw 
installatie het hele jaar door optimaal blijft 
functioneren. Bovendien staat de energie-
adviseur u ter beschikking voor alle 
vragen die u gedurende het jaar heeft.

Meer weten?
De energieadviseur zorgt voor een 
optimaal functionerende installatie en 
automatisering waarmee u het 
maximale haalt uit uw energie-input, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
productie of kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met José Haaring van de 
afdeling Sales Horticulture van Priva via 
telefoonnummer 0174 522 600 of via 
jose.haaring@priva.nl. Of kijk op 
www.priva.nl. Wij helpen u graag verder.
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