
Reduceer uw energierekening en verduurzaam

Hoe verlaag ik mijn energierekening?

Energy Water Wall 
®

Interessant voor sportverenigingen
De EWW is bijv. interessant voor sportverenigingen omdat in 
de EWW overdag veel energie kan worden opgeslagen. Die kan 
vervolgens 's avonds weer worden benut om douchewater of 
water voor de CV vóór te verwarmen. Zo wordt veel energie 
bespaard en wordt de energie- en gasrekening verlaagd.

Vóórdat een EWW wordt geïnstalleerd voeren we eerst 
een Quickscan uit om de potentiële besparingen van de EWW 
in te schatten. Daarvoor werken we samen met het 
onafhankelijke bureau ETG dat hiervoor  specifieke modellen 
heeft ontwikkeld. Berekend wordt o.a. welke maatregelen 
zinvol zijn en binnen hoeveel tijd potentiële investeringen 
zichzelf terugverdienen.

www.aaws.nl
info@aaws.nl

TEL: 015 - 212 96 13AAWS BV, Oude Delft 128
2611 CG Delft

Voor meer informatie:

zonnecollector/
PV-cel

water bedrijf

geiser douche

verwarming radiator

De EnergyWaterWall (EWW)
De EWW is een energiebatterij waarbij energie in de vorm van 
warmte in het water van de EWW-tank wordt opgeslagen. Die 
warmte is afkomstig van zonnecollectoren die op nabij-
gelegen daken worden geplaatst. Omdat de EWW goed is 
geïsoleerd blijft het water in de tank lang tijd warm en kan zo 
worden gebruikt om water voor andere doeleinden voor te 
warmen: bijvoorbeeld warm water voor gebouwverwarming, 
of water dat gebruikt wordt om te douchen, of schoon te 
maken etc.

Voordelen
• Verlaging van uw energierekening;
• Vermindering van afhankelijkheid gas;
• Verduurzaming van uw pand;
• Reductie van C02 uitstoot.

Subsidies
Regelmatig zijn (regionale) overheidssubsidies beschikbaar 
waarmee de aanschaf van de EWW vergemakkelijkt.
Laat ons weten als u daarin bent geïnteresseerd.

Afmetingen &  volume EWW
 Lengte: 5 tot 10 meter
Breedte: 1,2 tot 1,6 meter
Hoogte: 1  tot 2,3 meter
Volume: 5  tot 30 m³

SportverenigingenProcesindustrie Wooncomplexen en utiliteitsbouw

Eerst een Quickscan: meten isEerst een Quickscan: meten is weten

Doelgroepen 
• Sportverenigingen, waar veel wordt gedoucht;
• Utiliteitsbouw met centrale voorzieningen;
• Procesindustrie met energie intensieve processen.

Technische kenmerken EWW 
De EWW is een smalle, modulaire tank, op maat vervaardigd 
en geplaatst naast blinde muren van utiliteitsbouw, sport-
verenigingen etc. De in de EWW opgeslagen thermische 
energie wordt via een stelsel van leidingen en 
warmtewisselaars overgedragen op de te verwarmen 
systemen (zie schematische weergave hierboven).




