
Warmtepompen
actueel

Uitwisseling met energiecoaches

Evert Hasselaar

25 mei 2022



Waarover?

• Begrippen

• Innovaties

• Inzicht in varianten van hybride en gasloze oplossingen

• Aanzet tot keuzeproces



Waarover gaat het niet?

• Investeringen

• Subsidies

• Consumentenbond-achtige vergelijkingen



Innovaties (VSK mei 2022)

• Buiten- en binnenunit gecombineerd in een enkel apparaat

• Buitenunit als monobloc, zodat je met water naar binnen kunt

• Propaan en CO2 als koudemiddel ipv R32 en R410

• Hogere temperatuursprong (naar 70 graden)

• PVT of thermische collectoren los van de PV, warmteschutting

• Energiemanagement gericht op benutting variabele tarieven

• Afstandsbesturing van individuele radiatoren/verwarmingsgroepen

• Nieuwe typen radiatoren, zelfs met elektrisch element (straling)



Regelgeving

• EU: uitfaseren koudemiddelen met hoge GWP

• EU: accepteren hoger vulgewicht met brandgevaarlijke koudemiddelen 
(propaan van “standaard” 150 gram naar 500 gram?)

• Vanaf 2026 geen cv ketels meer, wel als hybride oplossing

• Geen BTW meer op zonnepanelen

• Salderingsregeling verlengd, sneller afgebouwd (effect per heden gelijk)

• Gouda: discussie over te strenge regels monumenten



Problemen en onbekende factoren

• Leveringsproblemen (chips)

• Stijgende grondstofprijzen

• Gebrek aan ervaren installateurs

• Prognose energietarieven onzeker

• Hoe lang nog subsidies? 

Lokaal:

• Wel of geen warmtenet



Definities

• Split (kleine unit buiten en F-gassen certificaat installateur)
• Monoblock (groter dan split, maar met water naar binnen)
• Toren (wp en buffervat samen in een kast)
• Los buffervat 
• Brine (antivries en water als bron voor water-water wp)
• Type koudemiddel (GWP en temperatuurgebied)
• Koelfunctie (omkering van functies met appendages en regeling)
• Vermogen (in kW bij bepaalde omgevings- en afgiftetemperatuur)
• COP of SCOP (rendement, ook op jaarbasis = seasonal)
• Inverter functie (moduleren op basis temperatuur)



Hoe lees je specificaties



Keuzes voordat je tot een plan komt

• Lucht-water of water-water (buitenunit/rendement/kosten)
• Hybride voor 15 jaar of meteen gasloos
• Welk aantal PV panelen (maximeren)
• Laag-temperatuur verwarming: vloer- of wand en/of convectoren
• Selectieve lokale bijverwarming?
• Tapwatereisen in relatie tot samenstelling huishouden

• Koelbehoefte
• Opstelruimte apparatuur, extra groep en 3x25 A in meterkast

• Kosten-baten of ideëel
• Financiële ruimte: spaargeld, lening, verhoging hypotheek



Geluidsvermogen en geluidsdruk

Geluidsvermogen bij de bron

• Tot 6 kW  65 dB

• Tot 12 kW 70 dB

Geluidsdruk op erfgrens

• max overdag 45 dB en van 19.00 tot 7.00 uur 40 dB

• Afstand, orientatie ventilator, schutting, omkasting



Hybride

• Naast bestaande of samen met nieuwe ketel

• Geen eisen aan afgiftesysteem of isolatiekwaliteit 

• 3.5 tot 6 kW: zonder extreme kou en aanwarmen

• 1 x 40A of 3 x 25A (400 V)

• Aan-uit of modulerend

• Met of zonder koelfunctie

• Waterinhoud verwarmingssysteem of buffervaatje

• Regeling op basis temperatuur/rendement of prijsafweging



Gasloze toepassingen

• Meer vermogen (6-12 kW of meer)

• Modulerend of met buffervat om pendelen te voorkomen 

• Boilervat voor warm tapwater >180-300 l

• 3 fasen 230 V of 1 x 400 V



Opstelruimte



Vincent van Itho-Daalderop

• Een geïntegreerd apparaat zonder buitenunit

• Propaan 

• Ook versie met koelfunctie

• 1000 m3/uur

• 50 dB, dus niet zomaar op zolder

• In de loop van 2023



Technische gegevens Vincent* Eenheid V45 Hybride
V45 Combi
(all-electric)

Voeding V/Hz/F 230/50/1 230/50/1

Koudemiddel R290 kg 0,40 0,40

COP verwarmen (A7/W33) COP 3,7**

COP verwarmen (A7/W27) COP 4,0

Vermogen (A7/W35) kW 4,5 4,5

Vermogen (A-10/W35) kW 2,9 2,9

Vermogen (A-10/W35 incl. bijstook) kW n.v.t. 4,5

Bijstook tapwater kW n.v.t. 1,7

COP tapwater SCOP n.v.t. 2,5***

Koelvermogen (A35/W18) kW n.v.t. 2,4

COP koelen (A35/W18) kW n.v.t. 2,7

Regeling voor sturing cv-ketel Aan/uit n.v.t.

Modulerende compressor Ja Ja

Maximale aanvoertemperatuur bij A-10 °C °C 60,0 60,0

Afmeting warmtepomp module 
(breedte/diepte/hoogte)

mm 610x475x720 610x475x720

Aansluitingen luchtkanalen mm 250 250

Nominaal volumestroom lucht m3 /uur 1000 1000

Gewicht kg 65 65

Geluidsvermogen (Lwa) dB(A) 55 55



Remeha hybride of gasloos

• Binnen- en buitenunit lucht-water

• 4 of 6 kW hybride

• Volop installatiegemak

• Huidige marktleider, neemt geen opdrachten meer aan tot eind 2022



Nefit Bosch

• Beste koop hybride volgens Consumentenbond



AWB hybride of gasloos

• Markleider in cv, wil met 30.000 wp/jr martkleider wp worden

• Propaan

• Incl. koelen

• Levering in de loop van 2023



Nieuwkomer Triple Solar

• Water-water

• Propaan

• 3,5 kW

• Versie met koelfunctie

• Productie 15 stuks per week, volgend jaar 30/w



Discussiepunten

• Warmtecapaciteitsberekening of vuistregels?

• Toeslag voor opwarmen na verlaging (orde 2,5 kW) wel/niet nodig?

• Ventilatieverlies hoe hoog inschatten? (NB koud weer)

• Geen stralingswarmte meer (knuffelmuur?)

• Hinder van buitenunit bij gasloos?



Vuistregel vermogen voor hybride

• Op basis van jaargebruik, bv 1500 m3

• Verminder jaargasgebruik met 100 m3/persoon voor warm tapwater

• Gasgebruik (1200) : 200 en x 0,4 (2,4 kW)

• Kies een hybride warmtepomp met een capaciteit aan de bovenkant 
bij een buitentemperatuur van -7°C:  3,5 kW



Indirecte eisen

• Laag-temperatuur afgiftesysteem (COP of teveel el. bijstook)
• Vloer- of wandverwarming

• Convectoren

• Overcapaciteit bestaande radiatoren > 4x 

• Isolatiekwaliteit (energielabel?) 

• Inductiekoken

• PV

• Meterkast



Vloerverwarming (16, 12, 10 of 4 mm)

• Infrezen in afwerklaag (NB leidingen)

• 1,5 cm met dunne buisjes op betonvloer (of tegen de wand)

• 4 cm minimaal op houten balklaag en vloer

• Isolatie eisen, want 27 tot 40 graden circulatie



Bronnen

• Buitenlucht met ventilator op wisselaar

• Buitenlucht passief (PVT, glycolgevulde wisselaars zoals warmteschtting)

• Ventilatielucht plus buitenlucht (warmtepompboiler)

• Bodembron tot 1,5 m diep of met lus in put van >100 m diep

• Wisselaar in water (open water of bufferzak in kruipruimte)



PVT of aparte thermische elementen

• >4 merken PVT geïntegreerd (Triple Solar, Optisolar, Volthera, 

• Warmteschutting

• Warmtecollectoren in buitenlucht

• Warmtecollectoren in bodem of oppervlaktewater

• Bufferzak in kruipruimte (voor piekvermindering)



De suggesties van Triple Solar

bestaand

3 panelen en WP Met boiler 200 l Ketel eruit, 4 extra panelen en 2e WP



Triple Solar

• 3,5 kW

• propaan

• 15 stuks per week



Grote merken voor warmtepompen

• NIBE

• REMEHA

• Daikin

• Vaillant

• Nefit-Bosch



Warmtepompboiler

• Alleen voor warm tapwater

• 1,5 kW

• Evt samen met hybride

• Niet nodig bij gasloze oplossing



Ecoforest (Spanje)

• Propaan

• 1-6 kW

• Op voorraad



Wp te koppelen met zonneboiler? (hybride zonder gas)

• Ventilatiewarmtepomp (alleen tapwater) of wp voor alles?

• Warmte van de zon OF de warmtepomp 

• Collectoren zijn nuttig om bodemlus te herstellen

• Duur, want twee systemen

Conclusie: 

• In combinatie met bodemlus

• Bij erg hoog warmtapwatergebruik



In Nederland verkrijgbare warmtepomp merken:
• Alpha Innotec : https://www.alpha-innotec.nl
• Artel: https://www.artelwarmtepomp.nl
• AT-Tec: https://www.technea.nl
• Atag: https://www.atagverwarming.nl
• Carrier: www.carrier.nl
• Ciat: http://www.ciat.nl/
• Clausius: www.clausius-warmtepompen.nl
• Climer: https://climer-benelux.com
• Climaveneta: (grote warmtepompen utiliteit) via www.compacservices.nl
• CTA: www.kagebe.nl
• CTC: www.ctcbenelux.com
• Daikin: www.daikin.nl
• Danfoss: www.warmtepompen.danfoss.nl
• Durocan: https://www.durocan.com/
• Ecoforest: www.ecoforest.nl
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• Efitherma: https://www.gasvrij.nu/
• EK: (HERA) https://www.ecr-nederland.nl
• Enerflow: https://tearasolara.nl/
• Enerso: www.enerso.nl
• ES: https://www.es-systems.nl/
• Fujitsu: www.fujitsuclimate.nl
• Galletti: https://airconair.nl/
• Heliotherm: www.heliotherm.nu
• Hisense: https://www.hs-cs.nl/nl
• Hitachi: www.hdkl.nl
• Hautec: www.hautec.net
• Horos: www.horos.nl
• IDM, http://greensources.eu/
• Inventum: www.inventum.nl
• Itho: www.itho.nl
• Jifon: www.jifon.nl
• LG Warmtepompen centercon.nl/
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• Mitsubischi: www.mitsubishi-airco.nl
• Nefit: www.nefit.nl
• NIBE: www.nibenl.eu
• NILAN https://www.nilannetherlands.nl
• Nrgteq: www.nrgteq.nl
• Ochsner: www.dutchheatpump.nl
• Pico Energy: https://www.anders-verwarmen.nl/
• Panasonic: www.aircon.panasonic.eu/NL_nl/
• Redenko: www.redenko.nl (niet meer leverbaar)
• Remeha: www.remeha.nl
• Remko: www.remko.nl
• Samsung: https://ambrava.nl
• Smartheat: https://www.smartheat.de/
• SPRSUN: www.sprsun.nl
• Stiebel Eltron: www.stiebel-eltron.nl
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• Technibel: www.technibel.nl
• TDenergie tdenergie.nl
• Thermia: https://danfosswarmtepompen.nl/
• Toshiba: https://www.toshiba-airco.com/nl/estia-warmtepompen
• Vaillant: www.vaillant.nl
• Viessmann: www.viessmann.nl
• Waterkotte: http://www.oshbv.nl/

• Western: www.western.nl
• WEISHAUPT / Monarch: www.monarch.nl
• WOLF: https://nl.wolf.eu/
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