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Energiebesparing in winkels is een 

grote uitdaging. Geopende 

winkeldeuren staan weliswaar voor 

gastvrijheid, maar hoe kun je energie 

besparen en deuren openhouden op 

hetzelfde moment? Een energiestu-

die bij de Yves Rocher winkel aan de 

Champs-Élysées in Parijs toont aan 

dat dit mogelijk is. Het is hierbij van 

belang deskundigheid op verschil-

lende terreinen te combineren.

Energiestudie bij Yves Rocher
Yves Rocher verkoopt natuurlijke verzorgings-

producten. De verandering naar een “groene” 

zaak is een mijlpaal in de ontwikkeling van 

de identiteit van de winkel. Het pand heeft 

twee verdiepingen met een totaaloppervlakte 

van 172 m2, het winkeloppervlak is 140,7 m2. 

Alles staat in het teken van “het groene den-

ken” en het verminderen van de CO2-uitstoot 

heeft dan ook hoge prioriteit. Met een totaal 

energieverbruik van maar liefst 972 kWh per 

m2 per jaar was het nodig de verschillende 

installaties kritisch te bekijken. Sommige elek-

trische apparaten hadden niet de juiste capaci-

teit of werden slecht onderhouden, waardoor te 

veel energie werd verbruikt. Bovendien maakte 

de handmatige bediening van klimaatappara-

tuur de beheersing van de binnentemperatuur 

en de energiekosten onmogelijk. In sommige 

gevallen was een gewenste ruimtetemperatuur 

ingesteld van maar liefst 30 °C. Omdat het 

aanwezige klimaatapparatuur elkaar negatief 

beïnvloedde, was het van essentieel belang ze 

aan elkaar te koppelen.

Remote monitoring
Er werd een remote monitoring- en besturings-

apparaat geïnstalleerd door een externe partij 

voor de besturing en automatisering van de 

installaties. Dit apparaat werd via een hoofd-

print verbonden met alle elektrische apparaten 

in het gebouw. De gegevens die hieruit kwamen, 

werden gebruikt voor het maken van diagram-

men waarin het elektriciteitsverbruik werd uit-

gezet tegen de buiten- en binnentemperatuur. 

Luchtstromen in de deuropening
De studie naar luchtstromen bij de open hoofd-

ingang liet zien dat zich twee verschijnselen 

voordeden: natuurlijke convectie en drukver-

schil. Hierdoor ging veel verwarmingsvermogen 

verloren. Door het verschil in luchtdichtheid 

stroomde ‘s winters warme lucht naar buiten via 

het bovenste gedeelte van de deuropening en 

kwam er over de vloer koude lucht naar binnen. 

Deze natuurlijke convectie zorgde, bij een buiten-

temperatuur van 5 °C en een binnentemperatuur 

van 23 °C, voor een verlies van 38 kWh. Het 

drukverschil ontstond door het gebruik van een 

ventilatiesysteem en een achterdeur. De trek die 

hierdoor veroorzaakt werd, zorgde voor een extra 

verlies van 5 kWh. Voor de ingang was in totaal 

43 kWh nodig. 

De turbulente luchtstraal van het bestaande 

luchtgordijn werd naar buiten geduwd door de 

convectie en bereikte de grond niet. Hierdoor 

ging nog eens 18 kWh verloren. Het totale ener-

gieverlies moest gecompenseerd worden door 

het aanwezige klimaatapparatuur.

Installatie Biddle luchtgordijn
Op de Champs-Élysées kan het stevig waaien. 

Met een handmatige bediening is het  › 

YVES ROCHER:
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onmogelijk continu in te spelen op de wisse -

lende weersomstandigheden. Daarom werden 

de ine�ciënte luchtgordijnen vervangen door 

een geavanceerd en veel e�ectiever luchtgordijn 

met automatische regeling. Het volautoma -

tische CA 2-luchtgordijn berekent continu de 

kracht en de verwarming van de luchtstraal op 

basis van het verschil tussen de binnen- en 

buitentemperatuur en binnenkomende koude 

lucht. De gelijkrichtertechnologie van het CA 2-

luchtgordijn zorgt ervoor dat de luchtstraal 

e�ciënt strak en loodrecht naar beneden wordt 

geblazen. Hierdoor hoeft het luchtgordijn min -

der hard te blazen en wordt een perfecte kli -

maatscheiding tot op de grond bewerkstelligd. 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, 

werkt het aanpassen van de snelheid van de 

uitgeblazen lucht meestal averechts. Het CA 2-

luchtgordijn past daarom eerder de dikte van de 

luchtstraal aan dan de snelheid ervan. Op deze 

manier wordt voorkomen dat de straal te hard 

tegen de grond botst met energieverlies naar 

buiten als gevolg.

Mooie resultaten
De automatische regeling garandeert continu 

een maximaal energierendement. Daarnaast is 

de verwarmingscapaciteit van het toestel pre -

cies afgestemd op de behoefte. In de winkel van 

Yves Rocher op de Champs-Élysées is het ver -

bruik afgenomen met 60.000 kWh, dit is 44% 

van het verbruik van het commerciële gedeelte 

van het pand. 

Volgens berekening was zonder luchtgordijn (of 

met een ine�ectief luchtgordijn) 77.000 kWh 

per jaar nodig voor een comfortabel binnenkli -

maat. Het huidige verbruik is slechts 17.000 

kWh per jaar. De automatische regeling van 

het geïnstalleerde CA 2-luchtgordijn heeft ervoor 

gezorgd dat maar liefst 75% wordt bespaard ten 

opzichte van een handmatig ingesteld luchtgor -

dijn. Er wordt geen enkele watt meer verspild.

Meer comfort, meer bezoekers
De bestaande luchtgordijninstallatie was niet 

in staat een optimale klimaatscheiding te 

realiseren. De deuren werden daarom gedeel -

telijk gesloten en het was moeilijk om binnen 

de gewenste ruimtetemperatuur te bereiken. 

Deze problemen hadden directe gevolgen 

voor het aantal bezoekers en resulteerden in 

een verlaging van de binnentemperatuur, wat 

moest worden gecompenseerd door de lucht -

verwarmers. Nadat in de winkel corrigerende 

maatregelen waren genomen, kon het comfort 

continu worden gehandhaafd en nam het 

geluidsniveau af. 

Korte terugverdientijd
Door de energiebesparing af te zetten tegen 

de investeringskosten werd duidelijk dat het 

nieuwe luchtgordijn in 19 maanden is terug -

verdiend. De besparing is vervolgens 3600 

euro per jaar gedurende de levensduur van 

het CA 2-luchtgordijn. In dit voorbeeld is door 

de actieve controle en de plaatsing van een 

volautomatisch luchtgordijn het energiever -

bruik van deze vestiging van Yves Rocher bijna 

gehalveerd. Daarmee anticipeert het merk 

op de nieuwe wetgeving en versterkt het zijn 

positie op de markt van duurzame biologische 

cosmeticaproducten.   ❚
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Nieuwe situatie met 
Biddle volautomatisch 
luchtgordijn, model CA2  

 B
ui

te
nt

em
pe

ra
tu

ur
 °C

 

Totale energieverbruik 

Oude situatie 

0°C

5°C

10°C

15°C

20°C

25°C

30°C

35°C

0°C

5°C

10°C

15°C

20°C

25°C

30°C

Buitentemperatuur °C 

Conclusie
•  44% energiebesparing op totale verbruik

•  75 % energiebesparing in deuropening

•  Korte terugverdientijd van 19 maanden

•  Comfortabele constante binnentemperatuur   


