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Waarvoor kunt u ons bellen?

 Loodgieterswerk
 Verwarming
 Ventilatie / luchtbehandeling
 Koeling / Airco (Stek erkent)
 Duurzaam 
 Onderhoud en service



Warmtepompen
All electric systemen:
 warmtepomp water / water (open bronnen)
 warmtepomp brine / water (gesloten bronnen)
 warmtepomp lucht / water (met buitenunit)

Hybride systeem:
 warmtepomp lucht / water in combinatie met 

gasketel

Ventilatie Warmtepompen



Open bronnen 
Voor grote vermogens (bedrijfspanden – collectieve 
systemen).
Energie wordt onttrokken rechtstreeks uit het 
grondwater.

Gesloten bronnen (bodemwisselaar) 
Voor kleine vermogens (woningen - bedrijfspanden).
Energie wordt onttrokken middels buizen in de 
bodem.



Open bronnen Praxis Ede 



Gesloten bronnen Praxis Apeldoorn



Gesloten bron woonhuis Nuland



Gesloten bron woonhuis Nuland



Gesloten bron woonhuis Mook



Gesloten bron woonhuis Ooij



Kenmerken bron
 Geen buitenunit nodig (dus geen geluid).
 Passieve koeling (zonder compressor); 

zeer geringe energiekosten om te koelen. 
 Hogere investering dan lucht-water.
 Hoger rendement dan lucht-water (SCOP).
 Ravage na het boren (tuin).
 Lange levertijden (momenteel een half jaar).



Lucht-Water

De buitenunit zuigt middels een ventilator lucht 
aan. Hieruit wordt energie onttrokken.

Momenteel de meest geplaatste warmtepomp, 
vooral in de nieuwbouw.



Buitendeel Lucht-Water



Buitendeel Lucht-Water 



Kenmerken Lucht-Water

 Haalt energie uit de buitenlucht.
 Buitenunit is nodig.
 Optioneel actieve koeling (met compressor).
 Behoorlijke investering maar minder dan 

bodemwisselaar.



De situatie binnen (ruimte nodig)

Warmtepomp binnendeel.  



De situatie binnen (ruimte nodig)

Eventueel aparte boiler met sanitairwater. 



Boiler met sanitairwater

Voorraad is noodzakelijk i.v.m. langere 
opwarmtijden.

Solo warmtepomp: 
aparte boiler (200/300/400/500 liter).

Kombi warmtepomp: 
boiler zit in het binnendeel. 
Meestal tussen de 180 en 230 liter



De situatie binnen (ruimte nodig)

Eventueel buffervat met cv-water.



Buffervat met cv-water
Zeer belangrijk
• Reduceren van aantal starts en stops van de 

warmtepomp (behoud compressor!). 
• Grootte afhankelijk van vermogen en 

ontwerptemperaturen (volg advies fabrikant).
• Een te groot geselecteerde warmtepomp 

vergroot het aantal starts en stops!
Er is een uitzondering



All Electric = Lage Temperatuur ± 35°C
Cv water



All Electric = Lage Temperatuur ± 35°C



Lage Temperatuur radiator (Jaga DBE)



DBE (Dynamic Boost Effect)



Brine-Water / Indicatie
Meerprijs nieuwbouwwoning 200 m² t.o.v. 
traditioneel (cv-ketel)  ongeveer € 15.000,=. 
Rekening gehouden met subsidie.

All Electric Lucht-Water / Indicatie
Meerprijs nieuwbouwwoning 200 m² t.o.v. 
traditioneel (cv-ketel)  ongeveer € 5.000,=. 
Rekening gehouden met subsidie.



All-Electric Warmtepompen in 
bestaande bouw 

 Isolatie van de schil moet eerst in orde zijn!
 Afgiftesysteem in bestaande bouw is vaak 

ongeschikt voor lage cv water temperaturen.
 Gebrek aan ruimte.
 Ventilatie systeem is belangrijk.
 Dauerluftung kan zorgen voor 

comfortklachten.



Wat dan wel in de bestaande bouw ?

• De LWDV van Alpha Innotec.  
De eerste warmtepomp voor hoge temperaturen 
(koudemiddel propaan / all electric).

• Hybride systemen.
(Combinatie electrisch en gas).

• Ventilatiewarmtepomp
(Haalt energie uit de ventilatielucht).



De LWDV van Alpha Innotec
Nieuw najaar 2018.  Maakt water tot 70° C 
dus bestaande radiatoren kunnen blijven
Propaan (natuurlijk) koudemiddel.

2 geplaatst afgelopen jaar. Nog wat kinderziektes 
gehad (software), deze winter afwachten.

Toepasbaar indien huidig gasverbruik < 1650 m³. 

Prijs afhankelijk van situatie. 
± € 16.000,= subsidie € 2.100,=. 



De LWDV van Alpha Innotec



De LWDV van Alpha Innotec
Voordelen
 Bestaande radiatoren kunnen blijven
 U bent volledig van het gas af

Nadelen
 Buitenunit nodig (deze maakt weinig geluid)
 Ruimte
 Hoge investering



Hybride Warmtepomp
 Combinatie van warmtepomp en gasketel.
 Warmtepompdeel zorgt voor groot deel van 

het jaar voor de verwarming.
 Geschikt voor bestaande bouw.
 Warmtepomp wordt nabij cv-ketel geplaatst.
 Prijs afhankelijk van merk/type/situatie. 

± € 5.000 à € 8.000,=.   Subsidie € 1.700,=. 



Hybride opstelling woonhuis



Hybride opstelling woonhuis



Hybride opstelling woonhuis



Hybride Warmtepomp
Voordelen
• Bestaande radiatoren kunnen blijven.
• Geen aparte boiler nodig (combiketel).
• Kost dus minder ruimte.
• Relatief lage investering. 

Nadelen
• Buitenunit nodig. 
• U bent nog niet van het gas af.



COP vs CV-water temperatuur



Stel: 
geïsoleerde woning met gasverbruik voor 
verwarming van 1300 m³ 

(m³ gas  35,17 MegaJoule en 1 kWh 3,6 
MegaJoule)

1300 m3 x 35,17 / 3,6 ≈ 13.500 kWh

Belang van SCOP



Belang van SCOP
13.500 kWh SCOP = 5 = 2700 kWh per jaar.
met een kWh prijs van € 0,20 is dat € 540,=
2700 kWh  ± 10 zonnepanelen

13.500 kWh SCOP = 3 = 4500 kWh per jaar.
met een kWh prijs van € 0,20 is dat € 900,=
4500 kWh  ± 16 zonnepanelen



Let op met electrische verwarming
13.500 kWh SCOP = 1 = 13.500 kWh per jaar.
met een kWh prijs van € 0,20 is dat € 2.700,=
13500 kWh  ± 45 zonnepanelen



Tenslotte wat kan er misgaan?



Onjuiste selectie warmtepomp





Onjuiste selectie warmtepomp



Onjuiste selectie warmtepomp



Onjuiste selectie warmtepomp



Geluidsklachten



Maximale geluidsvermogen van 
warmtepomp Europees vastgelegd. 

Warmtepompen tot 6 kW mogen maximaal 
65 dB(A) mogen produceren 

Warmtepompen van 6 kW tot 12kW mogen 
maximaal 70 dB(A) produceren 

CE-label verplicht in Europa





Woning niet geschikt; 
toch warmtepomp geïnstalleerd



Woning niet geschikt; 
toch warmtepomp geïnstalleerd



Verkeerde vloerafwerking

• Te hoge R-
waarde vloer.

• Vloerkleed. 
• Te weinig 

warmte- of 
koude afgifte.



Geen buffer of te kleine buffer
te veel starts en stops



Vroeger: Aanvoer 90°C Retour 70°C.
Temperatuurverschil (delta T) 20°C. 
Bij lage temperaturen hebben we te maken met 
kleinere temperatuurverschillen.
Bijvoorbeeld aanvoer 40°C retour 30°C.
Temperatuurverschil (delta T) 10°C. 
De helft minder delta T is eens zoveel water!
Dus leidingdiameter dikker!

CV leidingen te dun gedimensioneerd
geeft hogedrukstoringen



Gesloten bron bevriest 
geeft lagedrukstoringen



Gesloten bron bevriest 
geeft lagedrukstoringen



Overal gaat wel eens wat mis 
maar neem in ieder geval een 

betrouwbare installateur 
die het oplost !





Dank voor uw aandacht!


