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WAT GAAN WE DOEN VANDAAG?
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▪ De technische ontwikkelingen in warmtepompen volgen elkaar snel op. In het Uptempo-lunchwebinar
van maandag 13 juni staan we stil bij twee doorbraken. Innovatieve bedrijven anticiperen daarop en 
komen met nieuwe concepten. Zo is Blue Heart op de markt met een techniek zonder koelvloeistof; in 
plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. Itho Daalderop oogst succes met de Vincent, 
die niet alleen past in een hybride opstelling maar bij een beperkte warmtevraag ook stand alone kan 
functioneren. 

▪ Weten wat er allemaal bij komt kijken? Of heb je ideeën en oplossingen op dit thema? Tips & tricks?
▪ Paneldiscussie 
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- Geen buitendeel

- Klein en flexibel formaat: : 60*45*72cm

- Werkt samen met elke cv-ketel

- Eenvoudig te installeren en te onderhouden

- Directe CO2-, gas- en geldbesparing

- Zowel hybride als all-electric in combinatie met voorraadvat

- Kan ook koelen (indien afgifte geschikt)

- Natuurlijk koudemiddel R290 (Propaan)

De Nederlandse warmtepomp voor 
Nederlandse woningen
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Geen buitenunit maar twee luchtkanalen naar buiten
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Hybride opstelling met cv-ketel All-Electric opstelling met voorraadvat
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Roelof Schuitema
Blue Heart



Thermo-acoustic heat pump 

The future of home climate

Uptempo juni 2022 CONFIDENTIAL



Blue Heart Energy

o Ontwikkelt een nieuw type warmtepompmotor

o Levert B2B aan warmtepompfabrikanten

o Alternatief voor het koudecircuit

o Gericht op massaproductie

Eigenschappen en voordelen

o Zeer geluidsarm

o Flexibel in temperatuurbereik

o Onderhoudsvrij 

o Compact en efficiënt

o Geen gebruik van F-gassen

o Betaalbaar



Voordelen voor de hele keten

o Bestaande bouw en nieuwbouw

o Betaalbaar

o Lage onderhoudskosten

o Compact en stil

o Modulerende warmtepomp van 

1kW tot 6kW

o Bron typen tot -20°C 

(lucht of water)

o Afgifte tot 80°C



Tijdslijn

2019 
R&D prototype

2021 - 2022 
Geschaald prototype

2022 
Prototype marktproduct

2023 
Marktproduct

2023 – 2024
pilots en veldtest 2024 – 0-series 2025 – Scale up

Gezocht:

o Ketenpartners voor systeemontwerp, pilots en opschaling

o MOOI - Urban Energy Projectaanvraag



www.blueheartenergy.com

Technology for a better planet

Roelof Schuitema

rschuitema@blueheartenergy.com

David Rodés

drodes@blueheartenergy.com

http://blueheartenergy.com/


De technologie

o In een drukvat gevuld met 50 bar helium (het werkmedium) wordt een constant variërende 

drukgolf opgewekt door twee zuigers. 

o Door de vorm van de binnenbehuizing ontstaat ter hoogte van de thermo akoestische kern een 

expansie en compressie van het helium.

o Deze kern bestaat uit een koude en een warme warmtewisselaar

(en een regenerator).

o Door de expansie wordt in de koude warmtewisselaar warmte uit de bron opgenomen.

o Door de compressie wordt in de warme warmtewisselaar warmte aan de woning gegeven.

https://blueheartenergy.sharepoint.com/sites/Programs/Gedeelde%20documenten/3.%20Customer%20program/0.%20Customer%20presentations/No%20text%20Blue%20Heart.%20How%20the%20system%20works.mp4


MEER WETEN OVER DE ERVARINGEN VAN HET TEAM VAN UPTEMPO!?

MAAK EEN DIGITALE AFSPRAAK

DIGTAAL KENNIS EN LEREN VIA UPTEMPO!
▪ Kijk op http://uptempo.lunchwebinars.nl/
▪ 1e maandag van de maand
▪ Vol=Vol
▪ Tip! www.uptempo.nu 101 innovatiesNEXT

COMING UP

4 juli 2022
Stralingswarmte


