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lichtopgroen
Energie is duur, ener-
giebesparing interes-
sant voor beurs en
milieu. Soms kunnen
eenvoudige ingrepen
een gebouw verduur-
zamen en veraange-
namen.
Aflevering 11: sluip-
stroom. Over geld
wegsmijten met on-
gebruikte elektrici-
teit maar ook de we-
reldfaam van de
stand-by killer.

Deze serie is een coproductie van LC
(Dick Offringa), TechnologieCentrum
Noord-Nederland (Leo van der Burg
en Monique Sluiman), NHL Hoge-
school (Siebren Baars, Bouwkunde
en Reinier Visser, Communication &
Multimedia Design), Idiomorf Info-
graphics (Andries Hof), Virtueel
Kenniscentrum Duurzame Energie,
Duurzaam Bouwen en Comfort en
www.nend.eu.

Meer over de stand-by killer en
slimme meter op:
http://youtu.be/rStjIlCVW0Q
http://youtu.be/Od1cJtghe8Y

Sluipstroom. We zijn er jaarlijks
gauw €100 aan kwijt zonder iets
met die elektriciteit te doen.
Sluipstroom is de elektriciteit
die apparaten verbruiken als ze
op stand-by staan. Dus eigenlijk
uit, maar snel weer op tempera-
tuur zodra wij dat willen. Bij
voorbeeld de televisie en veel
audiovisuele apparatuur. En wat
te denken van al die mooie
koffiezetmachines. Andere
grootverbruikers van sluip-
stroom zijn de computers met
randapparatuur en de combi-
magnetron. En alle apparaten
met uurwerken. Apparatuur echt
uitdoen, scheelt in de porte-
monnee. Maar bovenal onnodi-
ge stroomproductie en bijgevolg
CO2-uitstoot. Je kunt beter eerst
een paar euro’s besteden aan
energiebesparing dan aan een
zonnepaneel. Het eerste heeft
een veel hoger rendement, maar
geeft minder uitstraling naar de
buren.

Er zijn allerlei producten ver-
krijgbaar die apparatuur stroom-
loos maken. Neem bijvoorbeeld
de stand-by killer. Die brengt
het stroomverbruik terug naar
bijna nul zodra de televisie
wordt uitgeschakeld. De stekkers
van de televisie zit in de stand-
by killer. Het apparaatje meet
het stroomverbruik. Zodra de
stroomvraag onder een bepaald
niveau zakt - soms instelbaar - ,
verbreekt het de verbinding van
de tv met het stroomnet. Wat
rest is het kleine beetje stroom
dat de stand-by killer zelf ge-
bruikt. Ter wille van ons gemak
is het apparaat vaak uitgerus
met een afstandsbediening. Met
een infraroodsignaal schakelt de
stand-by killer de stroomverbin-
ding weer in. Met een master-
slave-stekkerdoos is ook alle
randapparatuur stroomloos,
zodra het hoofdapparaat - de
master - is uitgezet. Denk daar-
bij aan de versterker van de
audio-installatie of aan de com-
puter. Dit alles heeft in ieder
geval zin tot de aanschaf van
een nieuwe apparatuur. Met
ingang van 2014 moeten alle
nieuwe toestellen van Europa
stroomloos stand-by staan.

De naam stand-by killer is in
2007 bedacht door Wim Terpstra
(41), directeur van Technea in
Leeuwarden. In dat jaar kwam
het apparaat onder een volgens
hem onpraktische naam in de
verkoop. Terpstra koos voor
stand-by killer en legde die
naam vast bij het merkenbu-
reau. Inmiddels is de merknaam
wereldwijd een soortnaam
geworden. ,,Het is eigenlijk heel
erg grappig als je de naam overal
op beurzen tegenkomt.’’ Hij
probeert het niet te keren. ,,Als
heel China ermee gaat lopen,
houdt Terpstra dat niet in zijn
eentje tegen’’, reageert hij laco-
niek. ,,Je kunt beter energie in je
zaak steken dan in rechtszaken.’’
Technea, achttien werknemers,
levert zowel via de installateur
als via energiebespaarshop.nl
artikelen aan de consument.
,,Door €150 te investeren, be-
spaar je gauw €350 per jaar. Het
proces begint met besparen. Dit
kan uiteindelijk wel een zonne-
paneel schelen.’’

Voor circa €20 kan iedereen met
een energiemeter thuis bepalen
welke apparaten toch stroom
verbruiken als zij buiten gebruik
zijn. Simpel de stekker in de
stroommeter plaatsen geeft
uitsluitsel over wat u te doen
staat: de stekker eruit of een
stand-by killer plaatsen. Met
deze meter kun je tijdens het
gebruik van het toestel controle-
ren of het apparaat echt zo zui-
nig is als het energielabel be-
looft. Voor mobieltjes is er een
speciale charge-schakelaar (circa
€10). Die ontkoppelt na acht uur
de oplader van het stroomnet.
Handig voor vergeetachtige
mensen. Voor computergebrui-
kers is de stand-by button wel-
licht een uitkomst. Een tikje
hierop brengt het stroomver-
bruik direct terug van 60 tot 250
Watt naar 1 tot 6 Watt. Tot slot
kan een lichtsensor of een bewe-
gingsmelder handig zijn om te
voorkomen dat lampen nutte-
loos in een vertrek branden.
Sommige thermostaten zetten
de centrale verwarming een
tandje lager als niemand thuis
is.

De wereld staat aan de voor-
avond van grote veranderingen
in de energievoorziening. Alle
moderne technologieën moeten
worden ingezet om ook in de
toekomst in onze energiebe-
hoefte te voorzien. De gangbare
mechanische meters in de me-
terkast volstaan niet langer.
Energiebedrijven vervangen ze
door slimme meters. Die ma-
ken het stroom- en gasverbruik
op afstand leesbaar. Energiebe-
drijven krijgen meer inzicht in
het energieverbruik en kunnen
daarop inspelen bij de productie.
In theorie kunnen ze zelfs de
installatie of delen ervan uit-
schakelen als de stroomvraag
groter is dan het stroomaanbod.
Dit speelt bij voorbeeld in Japan,
waar een groot stroomtekort is
sinds de atoomcentrales zijn
uitgeschakeld. De techniek
maakt het ook mogelijk op
afstand een woning van een
wanbetaler van gas en stroom af
te sluiten. Energieverbruik heet
privacygevoelig. Wettelijke re-
gels ontbreken nog. Hoe zit het
bij voorbeeld met de bescher-
ming van onze gegevens? De
aanschaf van de slimme meter is
daarom op vrijwillige basis.
Henneptelers staan er in ieder
geval niet voor in de rij.

Slimme meters kunnen huis-
houdens ook ten dienste staan.
Ze geven exact het verbruik aan,
maar ook de pieken in ons
stroomverbruik. Dit geeft in-
zicht. En dit leidt veelal tot een
energiebesparing van 10 pro-
cent. Daarvan is zeker sprake
wanneer in de woonkamer een
schermpje komt te hangen
waarop het actuele energiever-
bruik en de kosten zichtbaar
zijn. Dat wordt weer gezamenlijk
tv-kijken met de kinderen in
plaats van een televisie op iede-
re slaapkamer. Maar wellicht
maakt de oude vriezer ook met-
een plaats voor een zuinige
nieuwe en ruikt het wasgoed
weer naar de buitenlucht in
plaats van naar de droger. De
kleine afwas gebeurt weer in een
teiltje en de wasmachine draait
alleen met een volle trommel.
Ach, en pa en ma kunnen ook
wel zonder waterbed, de groot-
ste stroomvreter in huis.
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