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Energiebesparing in verzorgingstehuis voor visueel gehandicapten Palata, Praag. 

 

Een conferentie gericht op energiebesparing in residentiële zorginstellingen vond plaats in het ILF Hotel, Praag. 

Ongeveer 50 deelnemers, meest bestuurders en managers van deze instellingen, woonden dit evenement op 29 

mei 2012 bij. 

Bijdragen over het SAVE AGE project en zijn resultaten, 

huidige trends in energiezuinig bouwen en veranderingen in 

wetgeving op dit gebied waren niet de enige gepresenteerde 

onderwerpen. Er werd ook een presentatie gegeven waarin 

verslag gedaan werd van specifieke ervaringen met 

energiebesparende maatregelen in een zorginstelling in de 

Tsjechische Republiek.  

 

 

 

 

 

De directeur van het tehuis voor visueel gehandicapten Palata in Praag, de heer 

Ing. Jiří Procházka, informeerde het publiek over een project dat heeft 

bijgedragen tot een energiebesparing van wel 30% tussen 2008 en 2011. Dit 

project startte in 2003. Tijdens een onderzoek naar de energiezuinigheid van het 

Palata tehuis kreeg het gebouw een energielabel "C". Op basis van aanbevelingen 

uit het onderzoek, is hard geprobeerd om maatregelen te nemen die zouden 

leiden tot verhoging van het label “C” naar "B" (gezien de leeftijd van het gebouw 

en vanwege zijn ligging in een beschermd stadsgezicht leek label “A” 

onhaalbaar). 

 

Diverse aanpassingen werden tijdens de renovatie doorgevoerd. In 2006 werden allereerst 56 nieuwe ramen 

geïnstalleerd en de overige ramen werden vernieuwd (dit laatste door een beperking die door het Instituut van 

Nationaal Erfgoed werd opgelegd).  

Dit leidde tot een energiebesparing van 7% (5238 GJ in 2008 in plaats van 5608 GJ in 2006). De 

terugverdientijd werd berekend op 6,6 jaar. 

Volgende aanpassing was de verwarmingsinstallatie. Toen er een nieuw deel van het huis werd gebouwd, bleek 

de bestaande ketel tekort te schieten. Dit probleem werd opgelost door de installatie van een combinatie van 

een gasboiler en een WKK  centrale (WKK staat voor warmtekrachtkoppeling) met een elektrisch vermogen van 
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71kW en een maximaal warmtevermogen van 109 kW. De installatie werd uitgevoerd in 2010 en vandaag de 

dag draait het systeem 8 uur per dag.  

 

Het gebruik van een WKK centrale is een 

hoogst efficiënte manier om warmte en 

elektriciteit te produceren. In vergelijking 

met andere typen boilerinstallaties verspilt 

de WKK geen warmte die tijdens 

elektriciteitsproductie wordt opgewekt, 

maar deze warmte wordt gebruikt voor de 

verwarming (de efficiëntie ligt tussen 80 

en 90% ten opzichte van een efficiëntie 

van 25 à 30% bij thermische 

elektriciteitscentrales). Bovendien worden warmte en elektriciteit opgewekt op dezelfde plek als waar deze 

wordt verbruikt. Er is daarom geen warmteverlies ten gevolge van warmtetransport, zoals bij stadsverwarming. 

De terugverdientijd werd geschat op 8,6 jaar, maar als gevolg van de recente stijgende energieprijzen zal de 

investering in 5 à 6 jaar worden terugverdiend. 

 

Toen de WKK centrale werd geïnstalleerd, moest de technische ruimte worden vernieuwd en aangepast en 

werden er twee extra condensatieketels geïnstalleerd. Daarnaast werden er voorzieningen in het systeem 

opgenomen om problemen met de Legionella bacterie uit te sluiten. 

 

De laatste energiebesparingsmaatregel in Palata was de installatie van waterbesparende douchekoppen en 

wastafelkranen. Dit was een goedkope maatregel ( kosten waren slechts 62352 CZK ofwel 2418 euro) welke in 

slechts 93 dagen werd terugverdiend. 


