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“Met een klimaatdak lever

je een sterke bijdrage aan de  

energie Prestatie Coëfficient (ePC-waarde) 

van een gebouw. Pure winst.”
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Introductie Klimaatdak

energie uit eigen dak
Bij daknieuwbouw en dakrenovatie is een geïntegreerd RIHO Klimaatdak een nuttige 
investering die zich binnen vijf tot zeven kan terugverdienen. RIHO Climate Systems werkt 
bij de inrichting van klimaatdaken nauw samen met gespecialiseerde dakdekkers. Het is 
een sterke combinatie voor installateurs en architecten, maar ook voor ondernemers en 
particulieren. Zeker, betrouwbaar en altijd gericht op verduurzaming.  

Hoe werkt een RIHO Klimaatdak?
elk RIHO Klimaatdak gebruikt de zon als bron voor duurzame energiewinning. de stralingswarmte van 
de zon, bij warme dagen soms oplopend tot 80 °C, wordt door vloeistofdragende leidingen direct onder 
de dakbedekking opgevangen. Het water in de leidingen wordt gebruikt voor het verwarmen van CV-, tap- 
of proceswater. In combinatie met een warmte-/koude opslagsysteem (WKO) kan warmte in de bodem 
worden opgeslagen. deze warmtevoorraad kan in de winter worden benut. elk RIHO Klimaatdak levert 
een bijdrage aan de energie Prestatie Coëfficiënt (ePC-waarde). 

een RIHO Klimaatdak bevat de volgende componenten:

 Aluminium lamellen voor optimale warmteoverdracht
 Aluminium Kernleidingen 
 Isolatielaag  voorzien van leidingsleuven
 energiezuinige RIHO-verdeler
 Water-glycolmengsel
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Met een RIHO Klimaatdak wordt de stralingswarmte van de zon op duurzame wijze omgezet in 
energie. Dit heeft een positieve invloed op het Energielabel en verbetert de Energie Prestatie 
Coëfficiënt (EPC). De hoogte van het energierendement is afhankelijk van de inpassing in de 
dakinstallatie. De terugverdientijd begint vanaf zeven jaar. 

RIHO Climate Systems investeert volop in de ontwikkeling van energiezuinige systemen. Het RIHO 
Klimaatdak is hier een mooi voorbeeld van: een duurzaam daksysteem dat zonne-energie optimaal 
benut. dankzij een doordachte designoplossing die in standaard dakconstructies wordt geïntegreerd.  
Het voordeel? Minimale bouwkundige aanpassingen.

een klimaatdak van RIHO Climate Systems verbetert de duurzaamheid, maar is tevens een garantie 
voor flexibiliteit. Onze daksystemen zijn onderhoudsvriendelijk en leveren uitstekende prestaties in de 
volgende toepassingsgebieden:

 Regeneratie of het laden van WKO-systemen
 Verwarmen van warm tapwater
 Verwarmen van proceswater
 Verwarmen van zwembaden
 nachtkoeling
 dakverwarming

RIHO Climate Systems 
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Klimaatdak

Integrale ontwerp brengt u verder

Het juist ontwerpen van een klimaatdak vergt integrale kennis van dak- en verwarmingssystemen en 
een goede coördinatie. RIHO Climate systems werkt om deze reden nauw samen in gespecialiseerde 
bouwteams. Onze project engineers begeleiden u bij het vinden van een efficiënte, bouwkundige 
inpassing, onze dakdekpartners dragen bij aan een probleemloze en snelle montage- het beste van 
twee werelden.

nieuwe materialen, milieuvriendelijke coatings, een groeiend aantal isolatie-eisen. Ontwikkelingen 
op het gebied van klimaatdaksystemen gaan razendsnel. Het maakt het kiezen van een passend 
daksysteem een flinke opgave. RIHO Climate Systems begrijpt dat. daarom vertrouwen we op de 
kennis en ervaring van een selecte groep professionele dakdekkers die hun sporen in de markt hebben 
verdiend. Zo verzekert u zich van best-practice dakbedekkingen, zoals als ePRO TOP en ePdM. Garanties 
voor een lange levensduur.

Innovatie. Omdat elk dak duurzamer kan
U wilt een klimaatdak dat de beste prestaties levert. Wij ook. Samen met klimaatdakpartners werkt 
RIHO Climate Systems daarom doorlopend aan nieuwe dakmaterialen en meet- en regelsystemen. Onze 
nieuwste experimenten? Permanente monitoring van het energiegebruik in klimaatdaken en het gebruik 
van vloeistoffen voor het verder verhogen van de warmteopbrengst uit daken. Het begin van nieuwe 
winst. die van u.
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Klimaatdak

Basis Plus Klimaatdak PV Plus Klimaatdak

Een klimaatdak kiezen doe je niet 1-2-3. Besparingswensen kunnen variëren. Het gaat bovendien om 
investeringsambities, milieueisen en techniek. Om uw keuze te vergemakkelijken heeft RIHO Climate 
Systems twee standaards ontwikkeld die voldoen aan de hoogste maatstaven: het RIHO CS Basis Plus 
Klimaatdak en het RIHO CS PV Plus Klimaatdak.

Basis Plus Klimaatdak
de duurzame dakmaterialen in het Basis Plus Klimaatdak onttrekken zonnewarmte zeer efficiënt en 
geven warmte door aan het onderliggende leidingstelsel. Ideaal als primaire warmtebron voor tapwater, 
maar tevens als regelsysteem voor het behoud van warmte: in uw sauna bijvoorbeeld. Het Basis Plus 
Klimaatdak kunt u tevens benutten als 100% duurzaam koelingssysteem.

PV Plus Klimaatdak
Het PV Plus Klimaatdak is een warmte-koude bron, maar wint tevens stroom uit de zonnestraling op 
het dak. Het PV Plus Klimaatdak is voorzien van PV-dakbanen. dit zijn verkleefbare PV-laminaten die 
rechtstreeks op de dakbedekking worden bevestigd. Voordelen van deze materiaalcombinatie zijn een 
“koelend effect” en een hogere elektraopwekking.

RIHO Climate Systems ontwikkelt, produceert en installeert klimaatdaken, maar verzorgt tevens het 
periodiek onderhoud. U wilt de energie-efficiency van uw dak veiligstellen? RIHO Climate Systems regelt 
het: ook als het gaat om dakcollectoren en dakbedekking.

Kies uw RIHO Climate Systems Klimaatdak
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In de praktijk: Zuiniger omgaan met energie

Klimaatdaksystemen voor thuis

Oplossing RIHO CS
Voor het verwarmen van het proceswater, tapwater 
en het CV-water koos de aannemer voor duurzame 
warmtewinning met ondergrondse energieopslag. 
Het dak, met een RIHO daksysteem, werd de spil. 
de dakconstructie werd in nog geen week voorzien 
van leidingen. 

Resultaat
Het RIHO Klimaatdak voert elke zon-dag 
stralingswarmte af aan het leidingnetwerk. 
Voldoende warmte om de complete woning, maar 
tevens het zwembad te verwarmen. de energie 
Prestatie Coëfficiënt verlaagde met 0,20 procent. 
Met een lagere energierekening als prettig 
resultaat.  

De nieuwe Energiewet biedt particulieren nieuwe mogelijkheden duurzaam opgewekte energie te 
verrekenen met het eigen verbruik. Groene energie werkt. Voor een landelijk opererende aannemer 
reden bij een nieuwbouwproject in Eindhoven het RIHO Klimaatdak te gebruiken. Doel? De eigen 
energieopwekking rendabel maken.
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In de praktijk: een zonnedak op het Ariënshuis

Klimaatdaksystemen voor installateurs

Oplossing RIHO CS
Het RIHO daksysteem werd geïntegreerd in de 
totale projectinstallatie: een dakoppervlakte van 
950 m² met hierin totaal 14.000 m² vlv/vlkl. Met 
deze constructie werd het mogelijk regeneratie 
van de gesloten bodemwisselaars te garanderen.  
 

Resultaat
Het vaste partnerschap van RIHO Climate 
Systems en Adviesbureau dijkraad en de 
installateur garandeerde de opdrachtgever een 
snel installatieproces en een lage faalkans. Het 
klimaatdak op de wooneenheden levert 100% 
duurzame zonne-energie en bespaart de eigenaar 
gemiddeld 60 kg CO2/m² per jaar. de constructie 
is lichtgewicht en onzichtbaar. Omdat er geen 
koppelingen onder de dakbedekking aanwezig zijn, is 
kans op lekkage vrijwel nihil. 

Voorzie alle wooneenheden van het Ariënshuis in Glanerburg van een klimaatdak. Doe dit met 
behulp van een onzichtbare dakconstructie die zeer weinig bouwkundige aanpassingen vergt. Dat 
was de vraag van Adviesbureau Dijkraad aan RIHO Climate Systems.
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In de praktijk: duurzaam dak bij Van dorp Installaties

Klimaatdaksystemen voor bedrijven en instellingen

Oplossing RIHO CS
na een thermografische analyse, een reeks 
ontwerptekeningen en een prijsoriëntatie werd 
–vanwege de kwaliteit van componenten en de 
relatief korte terugverdientijd– gekozen voor 
een op maat toegesneden klimaatdak-oplossing 
die winterse neerslag laat smelten. In het 
bestek is extra rekening gehouden met de wens 
onderhoudsvrije materialen toe te passen. 

Resultaat
dankzij integratie van dit verwarmingssysteem 
in de dakbedekking werd de aanschaf van een 
dure staalconstructie overbodig. de gekozen 
RIHO-klimaatdakconstructie is licht van gewicht, 
onderhoudsarm en kan voor onderhoud en 
inspectie worden belopen. Speciale sensoren 
houden de neerslaghoeveelheid in de gaten en 
verwarmen bij piekbelasting automatisch. 

Van Dorp Installaties in Deventer koos in 2013 voor uitbreiding van het bedrijfspand met een 
kantoorverdieping. Om de belastbaarheid van de bestaande staalconstructie ook in de nieuwe 
situatie te garanderen, adviseert RIHO Climate Systems het gebruik van een speciaal klimaatdak met 
verwarmingscapaciteit. 



RIHO Climate Systems
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