Modulaire warmtesystemen van Firan.

Springplank voor de inzet van
restwarmte van datacenters
De modulaire warmtesystemen van Firan leveren de bouwstenen om gebouwen en
buurten stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule is snel
en efficiënt opschaalbaar tot een toekomstbestendige voorziening om wijk voor
wijk de restwarmte van een lokaal datacenter te benutten.
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Deze infographic is een schematische weergave van de werkelijheid, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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Bronnetten voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
Een modulair warmtesysteem is bij uitstek geschikt voor bestaande bouw met een relatief hoge warmtevraag.
Een bronnet maakt het mogelijk om lagetemperatuurwarmte, zoals restwarmte van datacenters, in te zetten
voor aardgasvrije en duurzame verwarming van goed geïsoleerde gebouwen. De combinatie van een collectief
lagetemperatuurnet met gebouwspecifieke installaties verbetert de efficiëntie van de warmtevoorziening, en
vergroot de keuzevrijheid voor afnemers. Een extra voordeel is dat het collectieve net ook een oplossing biedt
voor duurzame (comfort)koeling.
Een bronnet is bij uitstek geschikt voor nieuwbouwwijken, gerenoveerde buurten en hoogwaardige kantoorgebieden. Ter plekke worden warmtepompen ingezet om een gebouw te voorzien van de juiste temperatuur voor
verwarming en warm water. In woningen met vloerverwarming zorgt een (mini)boiler voor de verwarming van
het tapwater.
Firan zorgt voor de ontwikkeling en realisatie van bronnetten, en neemt gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en energie- en warmtecoöperaties het beheer en onderhoud van bronnen en distributiesystemen uit handen. Met de open infrastructuur van onze bronnetten leggen we een betrouwbare basis om
de collectieve warmte-oplossing steeds af te stemmen op gebouwspecifieke wensen, en het netwerk in de
toekomst indien gewenst uit te breiden met andere afnemers en bronnen.
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Modulaire warmtesystemen met aquathermie en geothermie
De open infrastructuren van modulaire warmtesystemen benutten het potentieel van lokaal beschikbare
warmtebronnen. Naast restwarmte uit datacenters kan het ook gaan om bijvoorbeeld:
Warmte uit water (12 tot 25°C)
Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) is een
duurzame bron voor een modulair warmtesysteem. Met een warmtepomp wordt de warmte
opgewaardeerd tot de gewenste temperatuur voor de aangesloten woningen.
Diepe geothermie (65 tot 100°C)
Diepe geothermie - aardwarmte die wordt gewonnen op een diepte van 1.250 tot 2.500 meter heeft een enorm potentieel als duurzame warmtebron voor de gebouwde omgeving. Modulaire
warmtesystemen zijn klaar voor de komst van geothermie, omdat aan het centrale wijkproductiestation relatief snel en eenvoudig nieuwe bronnen kunnen worden toegevoegd. De modulaire
aanpak ondersteunt bovendien de businesscase en realisatie van geothermieprojecten, waarvoor
normaal gesproken minimaal 2.500 woningequivalenten nodig zijn.

Daarom kiest u voor een modulair warmtesysteem van Firan
Met een modulair warmtesysteem van Firan zet u steeds nieuwe stappen richting een aardgasvrije en
CO2-neutrale warmtevoorziening voor woningen en wijken. De voordelen op een rij:
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Zo werken we met u samen

De duurzame energie voor de wereld van morgen?
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Neem direct contact met ons op.

structuur op ons. Voor de exploitatie van de warmteproductie en levering werken we samen met diverse
publieke en private partijen. Zo creëren we samen
met partners de toekomstbestendige totaaloplossingen voor een duurzame, aardgasvrije
verwarming van woningen en wijken.

