Groep 5 t/m 8 “energiegebruiker of energievreter ?”
Energiegebruiker of energievreter
Ga op zoek naar apparaten in de klas en door de school.
Wat zijn de energiegebruikers (alles met een stekker) en wat zijn de
echte energievreters? Welk apparaat gebruikt de meeste
elektriciteit?
Plak een “warme truien marker” op het apparaat en zet hierop wat
het stroomverbruik is. Schrijf er ook op hoeveel uur per week (of per
dag) het apparaat aan staat.
Verzin een warme truiendag “Loesje”
Verzin voor jullie school of klas een motto en zet het in de grote A4 “warme truien
marker”. Natuurlijk mag jullie schoollogo er ook op en mag je de trui versieren.
Denk bij een motto aan een kreet als bij de bekende “Loesje” posters.
Stuur dit op naar milieueducatie.po@denhaag.nl en we zetten ze op onze site.
De mooiste poster met een kreet verdient een prijs.
Voorbeelden:

De natuur
maakt
ons warm!
Duurzaam door…
Milieueducatie
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Energiegebruiker of energievreter
achtergrondinformatie
Kijk op http://www.energieverbruikers.nl

Hier kun je apparaten invoeren. Je zoekt dan het merk bij dit apparaat en krijgt dan het
verbruik te zien in Watt.
Hier kun je ook de persoonlijke gebruiksgegevens en energieleverancier invullen.
Je kunt dan zien wat de kosten zijn aan stroomverbruik per jaar voor dit apparaat en
de CO2 uitstoot van dit apparaat.
Voorbeelden (gemiddeld, afhankelijk van merk en gebruik)
Apparaat / stuk

Verbruik
merkafhankelijk

beamer
kopieerapparaat
koelkast

250 W
1600 W
150 W

Stroomverbruik
per jaar in €
bij 1 uur/dag
€ 22,00/jaar
€1125,00/jaar
€ 36,00/jaar
staat 24 uur/dag aan

CO2 uitstoot
59 kg CO2
2897 kg CO2
92 kg CO2
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Het fictieve klaslokaal
Eigenschappen
Oppervlakte
Aantal leerlingen
Docent

55 m2
25
1

CO2 uitstoot elektriciteit
CO2 uitstoot gas

0,566 kg/kWh
1,78 kg/m3

Elektriciteitsverbruik per lokaal
Gasverbruik per lokaal
CO2 uitstoot per lokaal

1.413 kWh/jaar
715 m3/jaar
2.072 kg/jaar

Verlichting
Type armatuur
Vermogen per armatuur
Aantal armaturen per lokaal
Vermogen per lokaal
Specifiek vermogen
Branduren per jaar
Elektriciteitsverbruik verlichting
CO2 uitstoot verlichting

2*36W
80
7
560
10,2
1.350
756
428

W

5
100
40
400
280
158

W
W
uur/jaar
kWh/jaar
kg/jaar

Smartboard
Aantal
Vermogen smartboard
Bedrijfstijd
Elektriiteitsverbruik smartboard
CO2 uitstoot Smartboard

1
300
1.000
300
170

W
uur/jaar
kWh/jaar
kg/jaar

Verwarming
Gasverbruik basisschool
Gasverbruik leslokaal
CO2 uitstoot verwarming

2* 35W TL lamp + 10W VSA

W
W/m2
uur/jaar
kWh/jaar
kg/jaar

Computers + beeldschermen
Aantal computers per lokaal
Vermogen PC
Vermogen beeldscherm
Bedrijfstijd (vollast)
Elektriciteitsverbruik ICT
CO2 uitstoot ICT

Ventilatie
Type ventilatie
Ventilatiedebiet
Ventilatiedebiet
Kental e-verbruik
Vermogen ventilatie
Draaiuren ventilatie
Elektriciteitsverbruik ventilatie
CO2 uitstoot ventilatie

25,7 kWh/m2
13 m3/m2

enkelzijdige afzuiging
4 m3/h/m2
220 m3/h
0,35 W/(m3/h)
77 W
1.000 uur/jaar
77 kWh
44 kg/jaar

13 m3/m2/jaar
715 m3/jaar
1.273 kg/jaar
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