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Wat is een warmtepomp



Waarom is een warmtepomp interesant?



Schil gebouw
Het is niet nodig warmte op te wekken die je niet verspilt.

Vaak verstandig om eerst naar de schil + ventilatie te kijken:

● Kieren dichten
● Beglazing naar HR++
● Spouwmuur- en vloerisolatie
● Ventilatie WTW
● Inregelen afgiftesysteem

Beginnen met een energie profiel laten maken!



Bron - Opwekker - Afgifte



Bron



Alternatieve
bronnen



Opwekker: verschillen warmtepomp vs CV ketel
Aardgas CV ketel

● Gedimensioneerd op tapwater (hoog vermogen 24-65KW)
● Ruimteverwarming 75C-65C, delta-T = 10C
● Ruimteverwarming: traditionele radiatoren mogelijk

Warmtepomp

● Gedimensioneerd op ruimteverwarming (lager vermogen 4-16KW)
● Maakt gebruik van een buffer voor tapwater (200-500l)
● Ruimteverwarming: 35C-30C, delta-T = 5C, 2 keer zo hoge stroomsnelheid
● Ruimteverwarming: meer oppervlak nodig en / of aanjagers
● Gelijkmatiger verwarmen
● Verschillende elementen van systeem moet goed op elkaar zijn afgestemd



Opwekker
Te maken keuzes zijn specifiek voor de situatie...

● Monovalent (alleen warmtepomp) 
● Bivalent (warmtepomp + andere warmtebron, tegelijkertijd bruikbaar) 
● Monoenergetisch (een energiebron → warmtepomp + elektrische weerstand)
● Hybride (warmtepomp + andere warmtebron, of de een, of de ander)
● Compressor: aan/uit of modulerend (inverter)
● Monoblock or split systeem
● Verschillende vermogens (4-16KW), bij verschillende bron- en afgifte temperaturen
● Verschillende koude middelen (CO2, R407, R410A)
● Verschillende rendementen (COP)
● Verschillende afmetingen
● Mogelijkheid om te koelen (actief of passief)
● Voor tapwater is een buffer (200 - 500 liter) nodig
● Wel / niet aparte warmtewisselaar voor tapwater
● Een buffer voor verwarming kan nodig zijn
● Made in: Europa, China, Japan



Afgifte systeem
Veel oppervlakte + zo laag mogelijke temperatuur werkt het beste:

● Vloer / wand / plafond verwarming
● Lage temperatuur radiatoren (eventueel met aanjager)

Minder efficient (lagere COP):

● Standaard radiatoren + aanjager

Geen goed idee:

● Standaard radiatoren zonder aanjager



Afgifte radiator
Verschillende eigenschappen van een standaard radiator worden vergeleken.

Hierbij is de situatie:

Water van 35C stroomt de radiator in  (Ta)
Water van 30C stroomt de radiator uit (Tr)
Het vermogen en doorstroming noemen we in deze situatie 100%.

Vergeleken worden:
een vast verschil van  instroom en uitstroomtemp van 5C en
Een vaste flow zoals die stroomt in de 35-30C situatie.
Op de X-as staat de aanvoertemperatuur Ta



Afgifte radiator dT



Afgifte radiator P(Watt)



Afgifte radiator flow



Wat kost het?
Per situatie verschillend

Ieder huis / gezins samenstelling / gedrag is anders

Verschillende kosten voor bronnen, opwekkers en afgifte systemen



Terugverdien tijd
Zie vorige sheet.

Tip: zorg ervoor dat je de levering van gas / stadsverwarming opzegt → geen 
vastrecht kosten meer!

Wat is de huidige situatie waarmee je vergelijkt (gas / stadsverwarming)?

Misschien met het gas-loze alternatief vergelijken (stadsverwarming)?



Praktijk situatie
Split-level woning, 2001

Label A (zonder extra maatregelen), EPC=1.0

Aangesloten op stadsverwarming

Wij wonen er sinds december 2004

2 bewoners + poes

Gemiddeld jaarverbruik stadsverwarming = 7408 KWhT (26.67 GJ / 883m3*)

Zomer maand verbruik stadsverwarming =  308 KWhT (1.1 GJ / 36.7m3*)

1m3 gas = 9.769 KWh (bw) * 85.9% (ruimte=79%:tap=21%, η ruimte=94%, η tap=65%)



Stappen om te verduurzamen
2005 raakte geintereseerd in peak oil

2006 prius als leaseauto

2008 elektra verbruik > 5000 KWh/jaar

2010 elekra verbruik < 2900 KWh/jaar

2009-2011 duidelijkheid krijgen over beeindigen levering warmte

2011 zonnepanelen geplaatst (opbrengst 3800-4000 KWh/jaar)

2013 verbouwing keuken + aanleggen vloerverwarming



Motivatie (2016)
Energiebelasting op stroom omlaag

Energiebelasting op gas omhoog (dus ook stadsverwarming)

GreenChoice betaalt minder voor netto stroom productie

ISDE subsidie voor warmtepompen

Geld op je bankrekening kost geld

Verstandhouding met warmte leverancier (Ennatuurlijk) op een dieptepunt

Wil zelf bepalen waar ik mijn geld aan uitgeef



Keuze Lucht/Water of Water/Water?
Aanname: Warmtepomp kost hetzelfde

Voordeel LW: Minder kosten installatie

Nadeel LW: Levert minste capaciteit wanneer je het meeste nodig hebt

Defrost (ontdooien) bij koud weer

Voordeel WW: Passief koelen

Minder moeite om meer capaciteit te leveren bij koud weer

Nadeel WW: Hogere kosten installatie.

GJ KWh(T) COP KWh € 0.1764 171 meter

L/W 34 9444 3.5 2,698 € 476.00 4,579 kosten boring

W/W 34 9444 5 1,889 € 333.20

810 € 142.80 32.06 Jaar terugverdientijd



Eisen warmtepomp
Buffer met warmtewisselaar voor tapwater (geen legionella cycle nodig)

Grote capaciteit buffer (veel tapwater verbruik)

Mogelijkheid om externe warmtebron (zonneboiler) op aan te sluiten

Geintegreerde oplossing

Aan te sturen met app

Voldoen aan ISDE subsidie criteria

Gerenomeerd merk



Keuze
Rotex HPSU compact 508 BIV

6KW warmtepomp (A2/W35)

9KW verwarmings element

Extra buiten temperatuur sensor

Internet gateway voor aansturing met app

Muurbeugels



Aanschaf & installatie
Eind maart besteld bij webshop                               .de

12 april afgeleverd door 

10 mei geinstalleerd door: Pelle Installatietechniek

Dezelfde avond nog warm water!

ISDE subsidie aangevraagd & verleend









(stadsverwarming) (1/2)
Eind maart Ennatuurlijk geinformeerd dat ik na 1 Mei de levering van warmte 
wens te beeindigen

Na 4 weken radio stilte een telefoontje...

Een paar dagen later was de schikking uit 2011 gevonden

Ennatuurlijk wil de aansluiting verwijderen (i.p.v. zoals afgesproken afdoppen)

Op 24 mei is (met een hoop theater) de aansluiting (kosteloos) verwijderd

Warning: not for the faint hearted



(stadsverwarming) (2/2)
Link naar schikking Essent uit 2011

Link naar stappenplan opzeggen stadsverwarming

Belangrijk is om te verzoeken “de levering van warmte te beeindigen”

Er mogen geen kosten in rekening gebracht worden om een dienst te 
beeindigen (wet van Dam, dwingend recht)

PS: hetzelfde geldt voor gas!

http://bit.ly/1qMz3RT
http://www.trash.net/~ck/sv/opzeggen_stadsverwarming.html


Gebruik warmtepomp (zomer, 1/2)
Het werkt gewoon… 1 keer per dag de buffer “opladen”

Geen klachten van buren over geluid

Minder warmteverbruik dan voorheen (Jul 2016: 195 vs 333 KWhT, 58%)

Minder stroomverbruik dan gepland (Jul 2016: 59 vs 95 KWh, 62%)

Opladen plannen, zo hoog mogelijke buitentempearatuur (maar onder 25C)



Gebruik warmtepomp (zomer, 2/2)
Minder verspilling = halletje bij voordeur minder warm en

CV leiding door garage vloer wordt niet meer zo warm (was 70C)



Gebruik warmtepomp (winter)
Ook in de winter werkt het gewoon

● Verwarmen is efficienter dan tapwater opwarmen (COP is omhoog gegaan).
● Bij koud weer is er minder capaciteit. Keuze maken: de machine rustig haar werk laten doen 

(de hele dag draaien), of gebruik maken van het electrisch verwarmings element (veel minder 
rendement, hogere kosten)

● Warmtepomp op tijd aanzetten (door thermostaat) om het op tijd warm te hebben
● Warmtepomp is meer geschikt voor mensen die veel thuis zijn (minder geschikt om alleen ‘s 

avonds een “piek” warmte te geven)
● Temperatuur niet te ver terug laten lopen (nu: 18.5C)
● Bij deze warmtepomp wordt warmte uit buffer wordt gebruikt om buitenunit te ontdooien
● Ontdooien is een beetje vervelend

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Flamiacasaelettrica.com%2F2017%2F01%2F25%2Fdefrost-daikin-una-scelta-consapevole%2F&edit-text=


Gebruik warmtepomp (winter)
Aanpassingen in instellingen (t.o.v. zomer):

● Tapwater programma teruggezet naar standaard (00:00-24:00)
● Stookcurve aangepast naar onze woning. Standaard 0.5, nu 0.8. Voor 

woonkamer ongeveer goed, voor keuken + eetkamer te hoog. Ligt aan de 
woning → split-level + veel glas.

● Bij schakelen backup heater naar -5C (standaard: 0C)
● Vloer in de woonkamer eerder aan laten gaan (meer warmteverlies door 

glazen achtergevel)
● Routine in thermostaat script gemaakt:

○ voor vorstbescherming (<1C alle kleppen open)
○ die rekening houdt met temperatuur terugval na zonnige middag



Verbruik warmtepomp (2016.05.10-2017.04.30)

- Verbruik 19.31GJ (5364KWh), 72.4% van budget.
- Kosten: €257.49, €889.71 minder dan stadsverwarming.
- Mooi COP = 3.67
- 57.55% verwarming, 42.45% tapwater
- Iets te zuinig in Janari (104% stroom verbruik vs 120% gewogen graad dagen)
- 692KWh PV stroom, 768KWh GreenChoice stroom



Buisiness case (eenmalige kosten)
Aanschaf: € 7119.32

Installatie: € 2500 (+/-)

Warmtewisselaar was aan vervanging toe: € -1500 (+/-)

Subsidie: € -2300

Totaal: € 5819.32



Business case (jaarlijkse kosten)
Kosten financiering (-(1.2% - 0.4%) * 5819.32) € -46.55

Besparing PV stroom (17.64  - 11 ct * 800KWh) € -53

Besparing verwarmingskosten € -889.7

Onderhoud € ?

Totaal: € -989.25

Terugverdientijd (5819 / 989.25): < 6 jaar



Nieuw project: aanjager op de radiator



Domotica



Toekomstige projecten
Betere aansturing warmtepomp dmv CANbus

Ventilatie WTW

Betere beglazing

Rolluiken



Extra slide
Ik heb iedereen rechten gegeven om commentaar te geven op deze 
presentatie. Op die manier kan je vragen stellen.

Link naar mijn archief met warmtepomp brochures.

Link naar statistieken op google sheets

Link naar statistieken op www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de

Link naar RTLnieuws filmpje

https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZxlXFEkvfpU0U5bjBUSjk1ZEU?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1_tebXuLvHS9bgxzys1F4WIeFdvCKT_a6Acf-nWLMw/pubhtml?gid=488676891&single=true
http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=1817
http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de
http://www.rtl.nl/system/videoplayer/derden/embed.html#!/uuid=ce92f96a-b0c5-45c6-b188-9a3d53f18151


Links
https://warmtepomp-weetjes.nl/

https://www.milieucentraal.nl/duurzame-warmte/technieken-duurzame-warmte/warmtepomp/

https://warmtepomp-weetjes.nl/
https://www.milieucentraal.nl/duurzame-warmte/technieken-duurzame-warmte/warmtepomp/


En U?
Interesse in een rondleiding?

Schrijf je in voor de duurzame huizen route op 11 November

Of stuur een datumprikker naar: stefan.van.der.eijk@gmail.com

https://duurzamehuizenroute.nl/woning/tussenwoning-2001-eindhoven

