
Windmolen

Jezet ’mophet dak, sluit de kabel aan

en je doet de stekker in het stopcontact.

Zo eenvoudig is energie besparen.Met

dewindmolen vanKuneVerda kun je het

elektriciteitsverbruik in huismet de helft

reduceren.Goed voor hetmilieu engoed

voor deportemonnee.De aanschaf van

eenKuneVentoHelixWindturbine, die

slechts anderhalvemeter hoog is, heel

eenvoudig is temonteren engeruisloos

draait, heb je in vijf jaar terugverdiend.

En het is ook nogeens leuk dat eenBriels

bedrijf dezewindmolen voor thuis heeft

ontwikkeld.

Het ei van Columbus willen ze het niet
noemen. Ed van Dort en André van
der Zwaan zien het meer als een van
de elementen om het duurzaamheids-
probleem op te lossen. “Onze windmolen
is heel geschikt voor specifieke gevallen,
zoals thuis op dak en in combinatie met
andere milieumaatregelen. Zo heb je
nog meer rendement”, weet Ed. En niet
onbelangrijk, met zo’n windmolen doe
je niet alleen wat aan het milieuprobleem,
maar ga je meteen geld verdienen.
André: “Ook als je er geld voor moet
lenen, bespaar je maandelijks meer aan
energiekosten dan dat je aan rente en
aflossing moet betalen.”

Eenvoud en handzaam
De KuneVento Helix Winturbine is door
zijn geringe afmetingen en zijn eenvoud
bijzonder handzaam en daardoor bijna
op elke locatie neer te zetten. Als het er
maar waait.
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De Kune Vento
Helix Windturbine
• Lage investering,
hoog rendement

•Makkelijk te plaatsen...
Plug & Play!

• 100% geruisloos.

• Handzaam ontwerp.

• Diverse kleuren.
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hij kanhetdakop!
voor thuis...

“Ik zie eigenlijk geen beletsel waarom
onze windmolen niet overal geplaatst zou
kunnen worden. Ja, op een golfplaten dak
of als het architectonisch niet verantwoord
is of op een monumentaal pand”, aldus
Ed. “Als je op een plat dak kunt lopen, kun
je er ook onze windmolen neerzetten. Het
belangrijkste is vrije wind, bij voorkeur
vanuit elke richting. De daklast en energie-
opbrengst zijn te vergelijken met die van
zo’n acht zonne-panelen.”

Het installeren van de windmolen is vrij
eenvoudig. Het is een kwestie van het
bevestigen van de KuneVento met behulp
van een speciale voet, het aansluiten van
de kabel op de omvormer - het kastje van
35 x 25 x 8 centimeter is overal eenvoudig
te monteren - en de stekker in het stop-
contact steken. Met 600 Watt levert het
geen hoge pieken op. Een beetje stofzuiger
trekt al 1.200 Watt. De kosten vallen ook
erg mee; nog geen 2.500 euro. Daar komen
nog wel de kosten van de voet, de kabel
en de installatie bij.

Absoluut geruisloos
Herrie maakt de windmolen niet. “Hij is
absoluut geruisloos”, durft André stellig
aan te geven. De windmolens zoals we die
kennen, hebben een hoge snelheid op de
tips van de vleugels. Dat maakt geluid.
Daarnaast is er een grotere mechanische
belasting omdat het gewicht van de
wieken aan de as ‘hangt’ wat ook voor
slijtage zorgt. “Onze windmolen heeft dat
niet; die staat al verticaal wind te vangen
en heeft daardoor een betere mechanische
belasting, zonder overbrengingen. Boven-
dien heeft de KuneVento een contactloze
generator. De bekende koolstofborstels
ontbreken bijvoorbeeld. Het enige wat
je hoort is de wind.”
Hij noemt nog een voordeel; de veilig-
heidseisen en de vergunningverlening.

“Die hoeven geen probleem te zijn. In Rot-
terdam is het plaatsen van de windmolen
vergunning vrij. Daar gaan we er ook een
op een dak neerzetten. Ik kan me trouwens
niet voorstellen dat iemand er hinder van
zou kunnen ondervinden en er bezwaar
tegen zou kunnen hebben.” Niemand heeft
er last van.

Alleen een windmolen plaatsen kan, maar
de inventieve ondernemers zijn ook altijd
op zoek naar combinaties. Bijvoorbeeld
een combinatie van milieuvriendelijk
energie opwekken en besparen op minder
milieuvriendelijke energie. “Een klein
appartement verbruikt op jaarbasis 1.100
kWh per jaar, terwijl onze windmolen
2.500 kWh levert. Die 1.400 kWh die je
over hebt, kun je dan gebruiken voor
verwarming via infrarood panelen.
De thermostaat kan dan op 17 graden
worden gezet en je hebt het toch lekker
warm in de kamer.

We hebben een ontwerp gemaakt voor
een kleine portiekflat en dat ligt inmiddels
bij de betrokken woningcorporatie.
Ze hebben al enthousiast gereageerd.
We zijn ook al in gesprek met andere
corporaties”, geeft André aan. Het over-
tollige vermogen van de windmolen,
wordt aan het elektriciteitsnet geleverd.
Dat is geen enkel probleemmet de
KuneVento.

Tien keer grotere opbrengst
KuneVerda is constant bezig met de dag
van morgen; hoe kan het nog beter en
wat kan er nog meer? De eerste ideeën
over een grotere versie van de windmolen
- zes meter hoog en slechts een iets grotere
doorsnee dan de bestaande 50 centimeter -
staan al op papier. “We denken hiermee
tien keer zoveel opbrengst te behalen.
En deze is even geruisloos als zijn kleine
broertje.” En de kleur van de windmolen
is uiteraard ook groen.

Welkomopdeopendag!
Wij nodigen u van harte uit om de open
dag te bezoeken. Deze is op donderdag
20 februari van 18.00 tot 19.30 uur.

Interesse? Meldt u zich snel aan via:
www.kuneverda.com/aanmeldformulier

Tot de 20ste!
Ed van Dort en André van der Zwaan

Krammer 8 | 3232 HE Brielle
T +31 (0)6 12965670


