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3 soorten Warmtepompen

WATER/WATER warmtepomp
Ook wel WKO of  Warmtepomp met bodembron genoemd, maar werkt ook met zonthermische panelen.
Vrijwel uitontwikkelde technologie, technisch de beste en meest comfortabele oplossing voor Nederlandse 
markt.

LUCHT/WATER warmtepomp
De omgekeerde airco. Haalt warmte uit de omringende lucht.
Basis is uitontwikkeld maar nog optimalisaties mogelijk in koudemiddelen en integratie met ventilatie en 
bouwcomponenten. Heeft veel lucht nodig voor goede werking, maakt geluid en opstelling op onmogelijke 
plekken. Varianten in HT- en LT-systemen.

VENTILATIEWARMTEPOMP
Haalt warmte uit lucht via roosters in ramen. Misverstand: haalt niet de warmte uit de 21 graden 
binnenlucht (want dan zou het een perpetuum mobile zijn) maar uit het verschil tussen de temp die 
binnenkomt via roosters en die weer uitgeblazen wordt => gevolg continue veel m3 ventilatielucht 
nodig dus hoog energieverbruik en risico op comfortverlies.



2.000 m3 gas 
= 

20.000 kWh Electric



HT-WARMTEPOMP

2.000 m3 gas = 20.000 kWh

COP 3 => 6.600 kWh elektrische energie

Kosten 2.000 m3 gas = 1.500 euro

Kosten 6.600 kWh elektriciteit = 1.400 euro

CO2 gas – 3.560 kg
CO2 elektrisch – 2.640 kg

LT-WARMTEPOMP

2000 m3 gas -> isoleren 700m3 gas = 7.000 kWh

COP 3,5 => 2.000 kWh elektrische energie

Kosten 700 m3 gas = 525 euro

Kosten 2.000 kWh elektriciteit = 420 euro

CO2 gas – 1.246 kg
CO2 elektrisch – 800 kg



TOEPASSING WARMTEPOMP





HOE KOM JE OP A+ en verder 

• VLOERISOLATIE – SPOUW – NIEUW DAK (met 
solar) – GLAS EN KIERDICHTING.

• GEVELRENOVATIE (A+++) alleen doen in 
combinatie met geplande renovatie. 



ELSENDORP









BUITENMODULE
FOCUS: RENOVATIE

BINNENMODULE DAK
FOCUS: NIEUWBOUW

BINNENMODULE GEVEL
FOCUS: RENOVATIE HOOGBOUW

BINNENMODULE PLAT DAK
FOCUS: NIEUWBOUW











• SEM (Smart Energy Management)

• Solar

• Warmtepomp (verwarming / warm water)

• Ventilatie met warmteterugwinning

NOM woningen



KANSEN VOOR KOSTPRIJS VERLAGING

- Een buitendeel is spotgoedkoop daar kan eigenlijk geen alternatief tegenop. 
- De WP an-sich is redelijk uitontwikkeld.
- Het binnendeel is simpeler dan een gasketel dus veel te duur (vooral controlboard)
- Slimme integratie van componenten in bouwdelen en andere 

installatiecomponenten (denk daarbij ook aan conditionering v.w.b. luchtvochtigheid 
en koeling).

- Accepteren dat pieken onder -5 graden worden opgelost door COP-1 ondersteuning
- Geen buitendelen maar wel mogelijkheid tot max 4,5 kW vermogen (maakt de FZ-

unit al zo’n 2K goedkoper).
- Veel meer afstemming op slimme sturing van afgiftesystemen waardoor vermogens 

omlaag kunnen. 
- Compartimentering van de woning dus nog lagere vermogens.





The product



supported by:


