
WARMTEPOMPEN 



warmtepompen 

ZEE 
SPIEGELTJE SPIEGELTJE 
AAN DE WAND WIE IS 

HET HOOGSTE VAN 
HEEL HET LAND 

TO DENY 
OR 

NOT TO DENY 

WARMTEPOMPEN 
OF  

VERZUIPEN 



warmtepompen kennen we allemaal 

vloeibaar 
stikstof 

keteltje 
theewater 

eau de 
cologne 



wist u dat 

HOE HOGER DE 
TEMPERATUURSPRONG 

HOE LAGER DE  
PRESTATIE 

IN EEN 
MONUMENT 

KAN EEN 
WARMTEPOMP 

5 MILJOEN 
KUBIEKE METER 
LUCHT GAAT ER 

DOOR EEN 
WARMTEPOMP 



hoe werkt een warmtepomp? 

Brrrr Mmmm 



toelichting plaatje 

• Bron   lucht   of bodem     of water 
• Condensatie  warmte komt vrij voor de woning 
• Verdamping  warmte komt van de bron 
• Afgifte  bij voorkeur laag temperatuur 
• Bijstook  elektrisch  (volledige warmtepomp)  of   gas (hybride warmtepomp) 

 
 



COP: coëfficiënt of performance 

 
            COP = X   

• 1 deel elektra 
• X-1 bron 
• X delen warmte 
 
 
 
 
 
Binnen krijg je 4 delen warmte door 3 delen van buiten te halen  
en 1 deel elektra toe te voegen. 
De temperatuur van de bron is niet constant. 
De COP is niet constant. 

Bijvoorbeeld 
COP=4 

 
4 delen warmte 

= 
3 delen bron 

+ 
1 deel elektra 



COP: coëfficiënt of performance SCOP/SPF: season 

kwaliteit  
type 

afgifte temperatuur 
per 10° ca 1 punt minder 
 

bron temperatuur 
per 5° ca 1 punt minder 
 

0 
 

6 
 



cijfers en besparing 

 
 
Gasverbruik per jaar  1500 m3    ⧋ € 900,- 
Gasverbruik voor verwarming 1100 m3    ⧋ € 650,- 
Energieverbruik verwarming  38500 MJ    ⧋ 10800 kWh 
COP warmtepomp   4 
Energieverbruik warmtepomp 9750 MJ 
Elektraverbruik warmtepomp  2700 kWh   ⧋ € 550,- 
 
Vastrecht gas + netbeheer      € 200,- 
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cijfers en besparing 

 
Aansluiting woonhuis gewoon 1 x 25 Amp   ⧋ 5   kW 
 
 
Aansluiting woonhuis extra   3 x 25 Amp   ⧋ 15 kW 
Elektraverbruik woning  3500 kWh   ⧋ 8   kW 
 
Beschikbaar voor warmtepomp     7 kW 
 
      
Vermogen cv ketel       20/24 kW 
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cijfers 

 
16 A groep   3500 Wp    ⧋ 12 panelen 
< 15000 kWh   3x25 A    ⧋ € 250,- vastrecht 
> 15000 kWh   3x35 A    ⧋ € 1000,- vastrecht 
1 m3 gas    35 kJ    ⧋ € 0,60 
1kWh elektra   3,5 kJ    ⧋ € 0,20 
energie    1 m3 gas    ⧋ 10 kWh  
verbranding   1 m3 gas    ⧋ 1,8 kg CO2 



losse flodders 

ISOLEREN 
ALS HET KAN  

gaat lekker lang mee 
comfort 
korter stookseizoen 
geen gasaansluiting 
laag temperatuurverwarming LTV 
stralingspaneel 
 
 
 
 

WARMTEPOMPEN 
ALS HET MOET 

is er plek  
levensduur beperkt (schakelen, vorst) 
aansluiting meterkast  
CO2 besparing tot 100% 
geluid (standaard, vorst) 
onderhoud 

wie heeft er 
nog een 

kolenkachel? 



Milieu Centraal en de hybride warmtepomp 



Milieu Centraal en de hybride warmtepomp 



Milieu Centraal en de volledige warmtepomp 



Milieu Centraal en de volledige warmtepomp 



Lucht-water warmtepomp 



Lucht-water warmtepomp compact 

Buiten-unit 
Zolderopstelling 



Water-water warmtepomp 

Installatie met buffervat 



hybride warmtepomp 

 

 
Binnen-unit op cv-ketel aangesloten 
Buiten-unit 



Lucht-water en lucht-lucht warmtepomp 

Aansluiting op radiatoren, vloerverwarming en tapwater 
Aansluiting op luchtverwarming 
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