ECOPOMP one de warmtepomp
Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

Installa es
raken ook de bouwdelen daarom
hee ECOPOMP one een samenwerking met ECOSIP Benelux bouwgroep en ECOMY zonnepanelen om
tot een goed betaalbare BENq
Woning te komen vanaf 1350 euro/m2
Het architecten en ingenieurs bureau PAA!
Expert ook in innova e van installa es

Niets uit deze uitgave mag zonder schri elijke toestemming worden vermenigvuldigt -2018 - opgesteld door ir. Jan Pruijn SBA 1.890601.163
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ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen– smart opstelling van de onderdelen

De lucht-water warmtepomp geldt als voordelig, zowel in techniek
als het installeren , geen grond pulsen nodig, de energie wordt
direct aan de buitenlucht on rokken .
De opstelling van deze warmtepompen is situa e en klant a ankelijk.
-mono-valent= warmtepomp gee 100% energie zonder hulp
energieën.
-du-tri-valent= warmtepomp gee 100% energie middels 2/3
warmtepompen: de subsidie 3500,-/5250,- euro (2018)
-hybride = warmtepomp wordt geschakeld met de bestaande gasketel, alleen jdens koudere periode springt de gasketel bij. De
warmtepomp gee dan voor 95% per jaar warmte aan de woning
en warmtapwater, die wel onder invloed van Rc waarde van de
woning en de gezinssamenstelling staan. Let op de subsidie zal in
dit geval minder zijn.
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ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen –werking principe
Principe warmtepomp
Met een warmtepomp kun je je huis duurzaam verwarmen door gebruik te
maken van de natuur. Het principe is simpel. Je kunt namelijk met behulp van
de warmte in lucht, grond of water buiten, je huis verwarmen.

Werking van de lucht-water warmtepomp is zeer eﬃciënt en zijn
getest volgens de EN14825 TRF_ERP– SCOP A+
Er wordt het koude gas R410A toegepast en sinds 1 januari 2017 is het
verplicht een jaarlijkse lekdichtheid controle te laten uitvoeren voor
koelgas inhoud vanaf 3Kg . De warmtepompen die ECOPOMP one
levert zi en onder deze 3Kg waarde en daarom vrijgesteld van deze
jaarlijkse controle.
Hoe ECOPOMP one dan toch grote vermogens neer kan ze en tot
18kW eenheid/240V /3 groepen 16 A is een ECOPOMP one noviteit ,
daarbij bent u als klant nog eens beter af door de subsidie 3 maal te
incasseren van 5250 euro ( 2018 )
Standaard is voor een BB2102 woning van ca 450m3 een ECOPOMP
9LMW240 Agarant voldoende die inclusief warm tap water aanmaakt
van 50-60 graden in een vat dat legionella vrij is, een hi e staaf is die
ﬂink wat stroom verbruikt is niet nodig. Wij leveren standaard een BU
systeem wanneer een H-boiler wordt geplaatst.
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ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen—type met subsidie

De lucht-water warmtepomp ECOPOMP 9LMW240 Agarant


nominaal vermogen 10 A / 240 V



minimaal vermogen a ankelijk van de vraag de warmtepomp is
modulerend, een 16A groep is voldoende, de start van de warmtepomp vraagt geen extra Ampères



Eﬃciënt klasse A+ , ziet u de bijgeleverde informa e brochure,
hierin vindt u tevens het energie label, productkaart waarop de
subsidie is vergeven



De productkaart is het belangrijkste ui reksel van de TUEV Sued
test gegevens om op de subsidie lijst van het RVO te komen staan



De ECOPOMP 9LMW240 Agarant wordt ook geleverd aan Scandinavische landen w.o. Denemarken en Zweden .



Voor het aanmaken van warm tap water, 55-60 graden, leveren
wij de vers waterboiler, inhoud a ankelijk is van gezinssamenstelling
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ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen—installa e/garan e

De lucht-water warmtepomp ECOPOMP 9LMW240 Agarant


De installa e van de warmtepomp delen wordt door de afdeling
verbouw gedaan wanneer het om bestaande bouw gaat.



Voor nieuwbouw is de inplan ng gemakkelijker omdat wij de
systemen integreren en zo dicht mogelijk situeren bij de a appunten wat voor de EPG zeer posi ef is



EPG waarde onder nul ? Dat kan met deze warmtepompen in
combina e met PV systemen , een deugdelijk isola e voorziening
van vloeren , buitenwanden en dak R=8



De instellingen zijn eenvoudig gehouden zodat iedereen het menu kan bedienen.



De elektronica is geheel geautoma seerd vervaardigd en robuust



De compressor hee een 5 jarige garan e , de overige delen 2
jaar volgens de Nederlandse consumenten voorwaarden
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ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen— hybride / monovalent / prijzen

Met een warmtepomp kun je tot 70% van je stookkosten besparen. Deze
vorm van verwarmen wordt steeds meer toegepast en wordt daardoor ook
goedkoper!
Prijs, wij leveren tevens hybride, warmtepompboilers icm. H-boiler
De warmtepomp prijs van een compleet werkend systeem is zo’n 5.000,=
euro, oplopend tot 15.000,= euro (en soms nog hoger) en voor één woning
ligt de terugverdien jd in de orde van 9 tot 14 jaar. Als je kunt samenwerken
met je buren dan wordt dit korter , de subsidies lopen tot 2020
Prijstabel die in Nederland wordt aangehouden
Soort warmtepomp
Aankoop
Plaatsing montage
Totaal Terugverdien jd
Warmtepomp hybride
€ 4.000
€ 2.000
€ 6.000
7 jaar
Warmtepomp lucht lucht € 3.000
€ 3.000
€ 6.000
7 jaar
Warmtepomp lucht water € 10.000
€ 4.000
€ 14.000
13 jaar
Warmtepomp water water € 8.000
€ 4.000
€ 12.000
11 jaar
Warmtepomp grond water € 12.000
€ 8.000
€ 20.000
14 jaar
Hoofd type warmtepompen bij lucht water :
Warmtepomp split met buiten en binnen unit
Warmtepompboiler met binnen opstelling
Warmtepomp monoblok buiten opstellingen an vries in de secundaire leiding
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ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen—besparing / prijs factor / subsidie / typen
Werking bij hybride opstelling
met bestaande cv ketel
Samen met de bestaande CV ketel is er sprake van een hybride
opstelling . Samen met leidingen
naar buiten ontstaat er een systeem waarbij uit de lucht warmte
wordt gehaald en (door de stroming in het systeem) binnen
wordt afgegeven: Je huis wordt
verwarmd.

+

Besparen met een CV ketel is hybride opstelling
Als de installa e eenmaal is aangelegd dan heb je gra s energie als het niet al
te koud is buiten bij een klein vermogen van de warmtepomp die in hybride
opstelling de CV ketel zal aanspreken bij harde vorst soms bij moeten springen. Helaas moet je eerst die investering doen en dat kost je natuurlijk geld.
Gelukkig kan daarna het grote besparen beginnen. Met zo’n apparaat kun je
tot wel 70% besparen op je stookkosten en dat klinkt natuurlijk wel aantrekkelijk.
Bij voldoende vermogen berekent via warmte verlies berekeningen en capaciteit bij –10gr. C. Voldoet de warmtepomp(en) als geheel zelfstandige eenheid en is gas verbannen, de subsidie het hoogst bij twee warmtepomp als bivalent opgesteld ontvangt u2 maal de subsidie 3500 euro (2018)
Prijs bepalende factoren
De groo e van de woning en gezinssamenstelling, dus daarmee de verwarmingsbehoe e. De isola e (hoe beter geïsoleerd, hoe minder warmte nodig
is. De keuze voor lucht/ water als stand alone meer subsidie of in combi met
de aanwezig CV ketel met met vloer verwarming. Bij mono valente opstelling
levert de ECOPOMP 9LMW240 Agarant primair warm tapwater 60 gr.C. , secundaire verwarming lage temperatuur 35-40 gr. C..
Subsidie
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) beschikbaar die oploopt tot
36% op de kosten ervan.
.
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ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen—soorten warmtepompen
Warmtepompboiler een monoblok lucht/water op een boilervat gemonteerd:
Bij installa e op zolder moet je ople en voor vriesschade.
Een warmtepompboiler hee een condensafvoer die kan bevriezen.
Wanneer de condensbak onder de verdamper bevriest dan kan deze
verdamper zelfs stukvriezen.
Ook wanneer de veiligheidsgroep dichtvriest dan kan de druk bij opwarming niet meer weg met als gevolg schade aan de kuip.
Deze boilers halen warmte uit lucht tot -5°C. De uitgeblazen lucht is +/- 10°C. koud genoeg om enkele onderdelen te doen bevriezen.
De warmtepompboiler staat best in een beschermde omgeving.
Kies net een groter volume hierdoor kan je de temperatuur in de boiler
laten zakken en toch hetzelfde comfort behouden. Een lagere watertemperatuur betekent een kleinere delta T tussen aangezogen lucht en het
water in de boiler. Dit betekent op zijn beurt weer een betere COP of
rendement. Let daar wel bij op dat dit groter volume dan weer elke
week boven 65 graden komen ivm. Legionella
Ecopomp zegt een monoblok binnen opgesteld met lucht aan/afvoer
direct van buiten in combina e met Hygiene boiler vat waarbij geen
extra wekelijks boiler vat verhoging dient , vraag naar deze sublieme
inova e by ECOPOMP zie volgend blad.

Techniek
Laten we nu de uitleg wat beter maken want zo simpel als je Jip-en-Janneke
omschrijving van hierboven is het niet. De werking van een warmtepomp met
koudemiddel is in wezen die van een koelkast. Bij een koelkast wordt door de
verdamper warmte on rokken aan de te koelen producten, en wordt dit via
de condensor afgegeven aan de buitenlucht.
Lucht lucht
Hierbij wordt de warmte gehaald uit de buitenlucht en wordt het huis (ruimte
die men wenst op te warmen) opgewarmd door middel van een luchtblazer
Lucht water
Bij een lucht/water model is het principe gelijk maar wordt de warmte afgestaan door een vloerverwarming en heel soms door een wandverwarming. De
warmte vanuit de lucht wordt dan dus afgegeven aan water. Dit is een ideaal
systeem voor de verwarming van een woning. Het water wordt meestal tot
38 °C opgewarmd (dat is al voldoende). Het is ook mogelijk om met sommige
lucht/water warmtepompen te koelen.
Water/water warmtepomp
De water water warmtepomp die ervoor zorgt dat de warmte van het water
van buiten (bijvoorbeeld grondwater) met een warmtewisselaar wordt overgegeven op een vloerverwarming. De kosten van grondboringen zijn hoog
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ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen—soorten warmtepompen
In plaats van een warmtepompboiler: een monoblok lucht/water in combi met een
hygiëne boilervat waarop ook zonnepanelen aangsloten kunnen worden
Bij installa e op zolder moet je ople en voor vriesschade, bij een opstelling volgens
ECOPOMP one zal dit niet gebeuren :
Ecopomp zegt een monoblok binnen opgesteld met lucht aan/afvoer direct van buiten in combina e met Hygiene boiler vat waarbij niet wekelijks het water in het boiler vat verhoging dient te worden, vraag naar deze sublieme innova e by ECOPOMP
one, een grotere tank kan lagere temperatuur betere COP en een set water zonnepanelen kan tevens worden aangesloten.
Kies een hygiëne boilervat, nooit elke week te worden opgewarmd boven de 65 gr.C.!

+

=

Techniek
Laten we nu de uitleg wat beter maken want zo simpel als je Jip-en-Janneke
omschrijving van hierboven is het niet. De werking van een warmtepomp met
koudemiddel is in wezen die van een koelkast. Bij een koelkast wordt door de
verdamper warmte on rokken aan de te koelen producten, en wordt dit via
de condensor afgegeven aan de buitenlucht.
Lucht lucht
Hierbij wordt de warmte gehaald uit de buitenlucht en wordt het huis (ruimte
die men wenst op te warmen) opgewarmd door middel van een luchtblazer
Lucht water
Bij een lucht/water model is het principe gelijk maar wordt de warmte afgestaan door een vloerverwarming en heel soms door een wandverwarming. De
warmte vanuit de lucht wordt dan dus afgegeven aan water. Dit is een ideaal
systeem voor de verwarming van een woning. Het water wordt meestal tot
38 °C opgewarmd (dat is al voldoende). Het is ook mogelijk om met sommige
lucht/water warmtepompen te koelen.
Water/water warmtepomp
De water water warmtepomp die ervoor zorgt dat de warmte van het water
van buiten (bijvoorbeeld grondwater) met een warmtewisselaar wordt overgegeven op een vloerverwarming. De kosten van grondboringen zijn hoog.

Niets uit deze uitgave mag zonder schri elijke toestemming worden vermenigvuldigt -2018 - opgesteld door ir. Jan Pruijn SBA 1.890601.163

9

ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen— warmte afgi e en koeling / besparing

Besparing
Vrije koeling wil zeggen dat de koude levering uit de bron direct, dus zonder
tussenkomst van een warmtepomp, kan worden gebruikt voor vloerkoeling
en/of het koelen van ven la elucht. Voor het leveren van vrije koeling is er
uitsluitend pompenergie nodig. Daardoor kan er een besparing van meer
dan 80% worden behaald ten opzichte van het energieverbruik en de CO2produc e van een tradi onele koelmachine.
Wordt een warmtepomp veel toegepast?
Hoe vaak wordt zo’n apparaat nu toegepast in gebouwen en woningen? Dat
is een goede vraag en tot eind 2016 was het echt een niet veel gekozen
verwarmingssysteem. Daarna is de groei er pas echt goed ingekomen door:
Prijsdalingen van warmtepompen bij leveranciers (meer concurren e/
marktwerking) Bekendheid van dit verwarmingssysteem (geen innova e
meer maar een vertrouwd systeem)
Subsidie, zoals zo vaak natuurlijk. Bewezen terugverdien jden: de jaren die
worden genoemd zijn dus werkelijk.

Vloerverwarming
Het meeste wordt een warmtepomp dus gebruikt in combina e
met vloerverwarming omdat het een laag temperatuursysteem is. Het is natuurlijk een van de goede en prak sche voorbeelden van groen verbouwen
en tevens kosten besparen op termijn
Verwarming / koeling
Een warmtepomp gee warmte af op een temperatuur die wel geschikt is
voor verwarming, bijvoorbeeld 35/40 °C voor het gebruik van vloerverwarming of te koelen
Kringproces
In een warmtepomp vindt een kringproces plaats van verdamping, compressie, condensa e en expansie van een koelmiddel. Hierdoor wordt er warmte
verplaatst van de verdamper naar de condensor. Een warmtepomp hee
energie nodig om arbeid te verrichten waarmee het kringproces in gang
wordt gehouden. De totale energie die de warmtepomp afgee kan echter
vier tot vijf maal groter zijn dan de energie die de warmtepomp opneemt.
Omgekeerde koelkast
Een koelkast on rekt warmte aan de te koelen producten en gee deze vervolgens af aan de omgeving. Een warmtepomp doet het omgekeerde: de
warmte wordt on rokken aan de omgeving en afgegeven aan het verwarmingssysteem van het gebouw.
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Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen—in beeld / de prak jk

De lucht-water warmtepomp ECOPOMP 9LMW240 Agarant


De installa e van de warmtepomp delen wordt door de afdeling
verbouw gedaan wanneer het om bestaande bouw gaat.



Voor nieuwbouw is de inplan ng gemakkelijker omdat wij de
systemen integreren en zo dicht mogelijk situeren bij de a appunten .wat voor de EPG zeer posi ef is



EPG waarde onder de nul ? Dat kan met deze warmtepompen in
combina e met PV systemen , de isola e voorziening van vloeren, buitenwanden en dak R=8 standaard



De plaatsing van de duurzaamheid onderdelen wordt bepaald
door uw wensen en meest eﬃciënte opstelling



Trillings vrij geplaatst aan wand en op verzoek op een hulp construc e zoals bij villa Alain , zie a eelding hiernaast en boven

Niets uit deze uitgave mag zonder schri elijke toestemming worden vermenigvuldigt -2018 - opgesteld door ir. Jan Pruijn SBA 1.890601.163

11

ECOPOMP one de warmtepomp

Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

INSTALLATIES—warmtepompen— zonnepanelen

PV zonnepanelen in combina e met de ECOPOMP 9LMW240 Agarant
een zeer goede partner om een BENq woning te creëren.


U kunt uit meerdere merken PV panelen kiezen en bijbehorende
piek Wa



U kunt kiezen uit opdak of indak systemen



De omvormer kunt u ook uit kiezen en wordt compleet geïnstalleerd inclusief toevoegingen in de meterkast, klant zijdig.



Subsidie wordt verkregen op terug vraag van de BTW 21%



Opbrengst van uw PV systeem is a ankelijk van oriënta e en de
piekwa



Montage jd is a ankelijk van uw dakopbouw



PV systemen leveren genoeg energie voor al de elektrische installa es mits BB2012 geldig is en u LED verlich ng hee , voldoet
aan de gemiddeld gebruiker volgens de Nederlandse normering.
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ECOPOMP one de warmtepomp
Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

Nieuwbouw—woningen met geïntegreerde duurzaamheid
In samenwerking met DEHOUTSKELETBOUWFABRIEK worden complete woning geleverd.

Gaat u zelf bouwen ? U wilt alle duurzame technieken in uw nieuwe
woning integreren ?
U bent dan bij ons aan het juiste adres en leveren vanaf 450 euro /m3
een woning die aan isola e al aan de normen van 2021 voldoet, de EPG
onder de min gaat door toepassing van onze zonnepanelen in combina e met de ECOPOMP 9LMW240 Agarant , het geheel zijn zeer goede
partners :


Prijzen vanaf 450 euro /m3 inclusief standaard duurzaamheidspakket



Volgens BB2012 gebouwd of beter



Duurzaamheid bouw subsidie kunt u navragen bij gemeentelijke
diensten



Snelle bouw jd
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Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

Nieuwbouw—woningen—casco-bouwpakket-complete woning
In samenwerking met DEHOUTSKELETBOUWFABRIEK worden complete woning geleverd.

Gaat u zelf bouwen ? U wilt alle duurzame technieken in uw nieuwe
woning integreren ?
U bent dan bij ons aan het juiste adres en leveren vanaf 450 euro /m3
een woning die aan isola e al aan de normen van 2021 voldoet, de EPG
onder de min gaat door toepassing van onze zonnepanelen in combina e met de ECOPOMP 9LMW240 Agarant , het geheel zijn zeer goede
partners :


Prijzen vanaf 450 euro /m3 inclusief standaard duurzaamheidspakket



Volgens BB2012 gebouwd of beter



Duurzaamheids bouw subsidie kunt u navragen bij gemeentelijke
diensten



Snelle bouw jd



Bouwpakke en mogelijk voor woningen tot 40m2

PAA! architectuur—stedenbouw– duurzame installa es-www.dearchitekt.nl
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Het Zwitserse concept voor betaalbare warmtepompen

Nieuwbouw — woningen - PAA! architectuur integra e duurzaamheid

Gaat u zelf bouwen ? U wilt alle duurzame technieken in uw nieuwe
woning integreren ?
U bent dan bij ons aan het juiste adres en leveren vanaf 450 euro /m3
een woning die aan de isola e normen van 2021 voldoet, de EPG onder
de min gaat door toepassing van onze zonnepanelen in combina e
met de ECOPOMP 9LMW240 Agarant, het geheel zijn zeer goede partners :


Prijzen vanaf 450 euro /m3 inclusief standaard duurzaamheidspakket.



Volgens BB2012 gebouwd of beter



PAA! Verzorgt speciale architectuur van schuurwoning, modern
tot klassiek, integreert de installa es in de bouwdelen

PAA! architectuur—stedenbouw– duurzame installa es-www.dearchitekt.nl
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