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Wie zijn wij?

• Advies en ondersteuning bij de toepassing van 
warmtepompen in vermogens van 4 kW tot 1 MW.

• Zowel commercieel als technische ondersteuning. 
Naast gedegen kennis op het gebied van 

warmtepompsystemen, hebben wij ook kennis in huis 
over tapwater en warmteafgiftesystemen.



Wat  kost een warmtepomp ?

Deze vraag wordt vaak gesteld, maar is eigenlijk verkeerd….

Wat levert een warmtepomp op ?



Wat kost / is potentiele energie? 

Pottentiele energie bezit de mogelijkheid om al dan niet met een werktuig een 

verandering te bewerkstelligen zoals bijvoorbeeld warmte, licht of  beweging



Vergelijken diverse energie bronnen

Op basis van energie verbruik

Op basis van kosten in €

Op basis van CO2 Uitstoot
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Wat kost / is potentiële energie? 

Elektra

Aardgas

Propaan

LPG
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Gemiddeld energieverbruik 4-persoons huishouden



1.600 m3 gas  = 15.632 kWh

1 m3 gas is 9,77 kWh

Warmte:

Gas 1.600   m3 gas/jaar indien CV ketel

Elektra 3.067   kWh elek./jaar indien warmtepomp

Elektra: 4.000 kWh/jaar

Ƞ ketel 90 % SCOP warmtepomp 4,8

Gemiddeld energieverbruik 4-persoons huishouden



Gemiddeld energieverbruik woonhuis GAS GESTOOKT

• Electra:
• Koelen, vriezen, afzuigkap, magnetron, waterkoker 700 kWh
• Verlichting 600 kWh
• TV + div. apparaten grasmaaier, stofzuiger, stereo, fohn 1.100 kWh
• Multimedia computer telefoon tablet printer 200 kWh
• Was/ drogen strijkijzer 700 kWh
• Sluipverlies 600 kWh
• CV circulatiepomp 100 kWh

• Gas
• Voor douchen 4 personen 3.908  kWh
• voor koken 635  kWh
• Restant verwarmen van uw woning 11.089 kWh

Totaal  15.632 kWh

Totaal  4.000 kWh

Totaal totaal 19.632 kWh

3,6 %

3,0 %

5,6 %

1,0 %

3,6 %

3,0 %

0,5 %

20,3 %

19,9 %

3,3 %

56,5 %

79,7 %

jaarverbruik 1.600 m3 gas 4 persoons huishouden 4.000 kWh



Gemiddeld energieverbruik woonhuis MET WARMTEPOMP

• Electra:
• Koelen, vriezen, afzuigkap, magnetron, waterkoker 700 kWh
• Koken 450 kWh
• Verlichting 600 kWh
• TV + div. apparaten grasmaaier, stofzuiger, stereo, fohn 1.100 kWh
• Multimedia computer telefoon tablet printer 200 kWh
• Was/ drogen strijkijzer 700 kWh
• Sluipverlies 600 kWh
• CV circulatiepomp 100 kWh

• Warmtepomp
• Voor douchen 4 personen 1.097 kWh
• Restant verwarmen van uw woning 1.970 kWh

Totaal  3.067 kWh

Totaal  4.450 kWh

Totaal totaal 7.517 kWh

9,3 %

6,0 %

8,1 %

14,6 %

2,6 %

9,3 %

8,0 %

1,3 %

59,2 %

14,6 %

26,2 %

40,8 %

jaarverbruik 1.600 m3 gas 4 persoons huishouden 4.000 kWh N ketel verwarmen 90 % tapwater  70 %  SCOP verwarmen 4,96 SCOP tapwater 2,64 



Verbruik gemiddeld huis vergeleken met…

Verbruik gemiddeld huis = 19.632 kWh/jaar

Staat gelijk aan 26.499 km auto rijden

= 19.632 kWh / 8,89 kWh per liter benzine x 12 km (verbruik 1 op 12)



Energieverbruik van een mens

0p een dag eet je: 

1 kWh = 859,845 kcal

Uw huis verbruikt 17,9 x meer

energie dan u zelf (19.632 / 1.082)

2.549 kCal

Dat is op jaarbasis  1.082 kWh

=         2,96 kWh



Besparing op CO2 uitstoot

Om een eerlijk vergelijk te maken tussen een 
gasgestookte CV installatie en een elektrisch gevoede 

warmtepomp moet de benodigde energie vanaf  de bron 
worden vergeleken.

Op- en verpompen, distribueren en verbranden van gas

VS.

Produceren in de elektriciteitscentrale met beperkt 
rendement en vervolgens distribueren. (De uitstoot 

wordt steeds verder gereduceerd door toepassing van 
zonnepanelen en wind energie)



Gas

Opsporen boren

Omhoog pompen

Reinigen  

Transporteren

Op druk brengen

Opslaan

Bij gebruik en geleverd aan huis mag er 
gerekend worden met:

0,0560 kg CO2 per MJ 

oftewel   

0,2016 kg CO2 per kWh



 Produceren

 Transformeren

 Transporteren

Opslag?

 PER  factor (Primary Efficiency Ratio) momenteel 0,43, wordt in 2020 0,60

Bij gebruik en geleverd aan huis mag er momenteel gerekend worden met 0,5650 kg CO2 / kWh

Aangezien wij steeds groenere stroom krijgen vanaf  2020, mag er gerekend worden met 0,4300 

kg CO2 / kWH

LET OP BIJ VOLLEDIGE DEKKING MET ZONNEPANELEN MAG ER MET 

0 KG CO2 / kWh gerekend worden

Elektriciteit



Wanneer bespaar ik ?

CO2 uitstoot elektrische verwarmer

CO2 uitstoot kg/kWh CV installatie / ketelrendement 

0,5650

0,2016 / 0,9 

0,4300

0,2016 / 0,9

Bij gedeeltelijk of  volledige dekking van het verbruik van de warmtepomp zal de 
gewenste COP alleen maar verbeteren en kan deze in het beste geval nul worden

= minimaal te behalen COP

= > COP  2,52

= > COP  1,92

2018

2020
Invloed zonnepanelen en 

windenergie



Hoeveel CO2 uitstoot reduceer ik ?

Aardgasverbruik 1.600 m3/gas jaar

ƞ ketel 90%

SCOP warmtepomp 4,6

CO2 uitstoot gas thuis geleverd 0,2016 kg CO2/ kWh 3.151 CO2 kg/jaar

 CO2 uitstoot elektra thuis geleverd 0,5650 kg CO2/ kWh 1.728 CO2 kg/jaar

Besparing CO2 uitstoot 1.423 CO2 kg/jaar

aantal bomen 71 stuks

Per 100 m3 aardgas +/- 90 kg CO2/jaar





Wat  kost een warmtepomp ?

Deze vraag wordt vaak gesteld, maar is eigenlijk verkeerd….

Wat levert een warmtepomp op ?



• Een behoorlijke reductie van de CO2 uitstoot

• Een aanzienlijke besparing in energie verbruik

• Een effectievere inzet van zonnepanelen (CO2 reductie tot 100% mogelijk)

• Onafhankelijkheid van energie leveranciers

• Duurzaam voorzien worden in comfort

• Een aanzienlijke besparing van de maandelijkse 
energielasten

• Over de levensduur van de warmtepomp heen bent u 
significant goedkoper ten opzichte van de traditionele 
systemen.  TCO warmtepomp<CV ketel

Wat levert een warmtepomp op ?

Het gevoel dat u een bijdrage heeft geleverd de planeet 

netjes achter te laten voor diegene die na ons komen  



De Warmtepomp



Wat is er allemaal mogelijk?
Tapwater tot 55 °C - Vloerverwarming – Vloerkoeling /Airconditioning



Isoleren

Warmtepompen zijn het 

meest efficiënt bij lage 

afgiftetemperaturen

Dat betekent goed 

geïsoleerde en lekdichte 

woningen, WTW 

ventilatiesysteem en 

laag temperatuur 

afgiftesystemen



Het rendement van de warmtepomp wordt uitgedrukt 
in COP, een standaard voor warmtepompen

Opgenomen elektrisch vermogen (Watt)

Geleverde energie (warmte) (Watt)

COP

In de Europese norm NEN EN 14511 zijn de testomstandigheden vastgelegd 

COP = Coefficient of  Performance

=



Een warmtepomp haalt het grootste 

gedeelte van de energie uit de buitenlucht

In dit voorbeeld is de COP = 5



Bereik en efficiëntie

Een standaard warmtepomp op koudemiddel R-410a 
kan een temperatuur trap maken van 65 K

Bij -10 °C kan er dus een watertemperatuur gemaakt 
worden van maximaal 55 °C

Hoe groter de trap is die gemaakt wordt,
hoe lager het rendement!



COP - Watertemperatuur vs. Buitentemperatuur
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COP - Watertemperatuur vs. Buitentemperatuur
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Peak load value

Capaciteitsverlies t.g.v. 

aanvriezen

Geleverde 

verwarming

Onttrokken energie voor 

ontdooien

1 ontdooicyclus
tijd

Verwarmings-

capaciteit

Geleverde 

verwarming
Geleverde 

verwarming

(A1 + A2 + A3 – B1 – B2 – B3) 

opgenomen vermogen in periode  
Integrated value =

B3B2B1
A3A2A1

opgenomen vermogen in periode  



COP Waarden

 Buitentemperaturen
Watertemperaturen
 Integrated value
 Peak load value

Een peak load value is wat de warmtepomp maximaal kan leveren, waarbij er geen 

enkele aftrek is voor de omstandigheden waarin de warmtepomp draait

Integrated value is de waarde waarbij het warmteverlies en energieverbuik tijdens 

ontdooien van de luchtwarmtepomp in rekening wordt gebracht.  Dit zijn werkelijke 

praktijkwaarden en is het daadwerkelijk geleverde vermogen en rendement bij de 

opgegeven condities



SCOP
Seasonal coefficent 

of  performance

= seizoensgebonden COP

Gewogen gemiddelde COP over het hele jaar door 
met name deellast gebruik in het regelbereik en 

aan/uit gebruik van de warmtepomp worden 
meegewogen.  waarbij seizoensinvloeden en de 
daarbij horende graad dagen. Hulp energie voor 

bijvoorbeeld carterverwarming Stand-by energie is 
mee gewogen.



Break-even Point Warmtepomp

Elektra prijs kWh

Gasprijs kWh / ketelrendement
=

Omslagpunt. 

Minimale COP om 

voordeliger te zijn

20,65 cent 

6,80 cent / 0,9 (90%) 
= COP >2,73

Elektra

Aardgas

0,214 € /kWh

0,068 € /kWh
0,2065 € kWh

0,6648 €    m³

=1,00 kWh

=9,77 kWh

Let op! Hierbij zijn de kosten van vastrecht niet opgenomen



Break-even Point Warmtepomp

21,4 cent 

8,36 cent / 0,9 (90%) 
= COP >2,30

Gasprijs indien vastrecht wel wordt meegewogen voorbeeld bij 1.600 m3 gas en 

vastrechtkosten 243,79 per jaar

243,79 / 1.600 / 9,77 + 0,068   =  0,0836 € / kWh

Bij een energiezuinige nieuwbouwwoning verbruik 1.000 m3 gas  COP > 2,07



Soorten Warmtepompen

Lucht / Water

Lucht / Lucht

Water / Water

Water / Lucht

Laagtemperatuur warmtepomp tot maximaal 60 °C

Hoog temperatuur cascade R410a/R134a 

warmtepompen tot maximaal 80 °C



Hybride Warmtepomp

• Vastrecht gas moet nog betaald worden

• 50% van het verbruik door gas dus 
ook maar 50 % van de besparing

• Indien hogere temperatuur 
afgiftessyteem dan geen 

COP > 4  met de warmtepomp  

• Wel dubbele investering, 
afschrijving, onderhoud

• Besparing op jaarbasis met 
geluk enkele tientallen Euro’s
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Grondgebonden 
warmtepomp

Water gevoerde 
warmtepompen

—
Open en gesloten 

bronnen
—

Onttrekt warmte aan de 
bodem of  grondwater



Lucht/Water
Warmtepomp

Haalt energie uit 

de buitenlucht 

voor het 

verwarmen van 

water. 

Onttrekt warmte aan de bron waar we deze zelfde warmte aan verloren zijn

8 °C

-2 °C



Luchtwarmtepompen

Moderne luchtwarmtepompen werken modulair. Zowel de 
compressor als de waterpomp en hebben een variabel 

gestuurde capaciteitsregeling.
—

Bij deellast, waarin de warmtepomp nagenoeg altijd draait, zijn 
de rendementen groter. Bij lagere compressortoerentallen 

gedragen de warmtewisselaars zich als overmaats.
—

Door toepassing van meerdere elektronische expansieventielen, 
kan de efficiëntie van het systeem worden geoptimaliseerd naar 

gelang de omstandigheden.



Evolutie van verwarmen
Miljoenen jaren 100 jaar 80 jaar 60 jaar 15 jaar120 jaar

Hout

70 jaar



Evolutie van verwarmen
100 jaar 80 jaar 60 jaar 15 jaar120 jaar

Turf

70 jaarMiljoenen jaren



Evolutie van verwarmen
100 jaar 80 jaar 60 jaar 15 jaar120 jaar

Kolen

70 jaarMiljoenen jaren



Evolutie van verwarmen
100 jaar 80 jaar 60 jaar 15 jaar120 jaar

Stookolie

70 jaarMiljoenen jaren



Evolutie van verwarmen
100 jaar 80 jaar 60 jaar 15 jaar120 jaar

Elektriciteit

70 jaarMiljoenen jaren



Evolutie van verwarmen
100 jaar 80 jaar 60 jaar 15 jaar120 jaar

Gas

70 jaarMiljoenen jaren



Evolutie van verwarmen
100 jaar 80 jaar 15 jaar120 jaar

Warmtepomp

70 jaarMiljoenen jaren 60 jaar

Geen vuur

Toch warm



Het is pas echt koud als het -273°C is

0°K (Kelvin) Koud ?



Vloerverwarming.
Door de lagere ∆ T zorgen 

kortere lussen voor een 
beter rendement. Een 
éénmalige kleine meer 

investering, 15 jaar lang
een zuinigere installatie.



Koelen met een warmtepomp

Luchtwarmtepompen kunnen een watertemperatuur maken van 5 ˚C. 
Bij een grondgebonden warmtepomp is men afhankelijk van de bron 

temperatuur.

—

De restrictie is het afgiftesysteem. Bij vloerverwarming ontstaat bij te 
lage watertemperaturen condens op de vloer. De watertemperatuur 

dient boven de 16 ˚C te zijn. Dit beperkte temperatuurverschil en geen 
geforceerde lucht maakt de capaciteit beperkt.

—

Fancoil units of  laag temperatuur radiatoren met een ventilator en een 
lekbak voor condens (!) Kunnen wel lage watertemperaturen aan en 

koelen en ontvochtigen.



Vloerverwarming.
Door de lagere ∆ T zorgen 

kortere lussen voor een 
beter rendement. Een 
éénmalige kleine meer 

investering, 15 jaar lang
een zuinigere installatie. Bij vloerkoeling dient de 

lengte van de slang in de 
groepen korter te zijn i.v.m. 
lagere temperaturen en een 

kleine ∆T  dus kortere 
slangen met als gevolg 

meerdere groepen



Boiler in een warmtepomp systeem

• Een boiler is een 
voorraadvat van 
warmtapwater dat 
verwarmt is door de 
warmtepomp

• De warmtepomp is geen 
doorstroom toestel

• Boiler moet rechtop staan 
in verband met 
gelaagdheid

• Boiler is standaard 
meestal voorzien van 
legionella regeling waarbij 
wekelijks de temperatuur 
op 71 °C wordt gebracht

• Door veranderende 
temperatuur in de boiler is 
een thermostatische 
mengkraan dus 

noodzakelijk en geen luxe !

• Om het boilervermogen te 
vergroten en nog meer 
energie te besparen is een 
douche WTW zeer aan te 
bevelen.

• Let op als de warmtepomp 
een temperatuur van 55 °C 
produceert is de 
temperatuur in de boiler 
maximaal 50 °C i.v.m. 
warmteoverdracht.

• Kies een boiler eerder te 
groot als te klein. Een 
beperkte meer 
investering, een klein 
beetje meer stand verlies 
en verder hoef  je alleen 
maar op te warmen wat je 
verbruikt.



•55°C op het tappunt

•Mengtemperatuur 38°C

•Berekening is op basis van 9.2L, (CW3).



Rendement één zonnepaneel in 
combinatie met warmtepomp

Rendement t.b.v. elektra

300 Wph x 0,85 x 0,206 = 52,53 Euro jaar

—

Rendement t.b.v. de gas rekening

Bij een gewogen SCOP transmissie en 
tapwater van 4,75 compenseert één 300 Wph

paneel ongeveer 130 m3 aan gas. 

130 m3 x 0,665 ct =  86,45 Euro per jaar 



ISDE Subsidie

• De warmtepomp is een onderdeel van een verwarmingstoestel

• In het geval van een lucht/water warmtepomp, grond/water warmtepomp 

of  een water/water warmtepomp. Dus niet een lucht/lucht warmtepompen

• Het vermogen is maximaal 70 kW

• Voorzien van een etiket, productkaart en technische documentatie

• Check www.rvo.nl

Subsidiebedragen tussen de € 1.700 en € 5.300

Hoe komt u in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie? 

http://www.rvo.nl/


Nieuwbouw met gas!?!?!

• Over 15 jaar is een huis met een 
ketel gedateerd

• Geen gas aansluiting Liander bespaart 
1.900 Euro

• Geen ketel + dakdoorvoer etc bespaart  
2.000 Euro

• Geen gas infrastructuur in huis 
bespaart 900 Euro

• Subsidie mogelijkheden minstens 
1.700 Euro

• Over 15 jaar moet je waarschijnlijk

• Het is zeer aannemelijk dat de overheid 
straft voor het verbranden van fossiele 
brandstoffen dus energiebelasting op 
gas zal omhoog gaan

• We hebben ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid naar Groningen 
kinderen en kleinkinderen.

• De warmtepomp is altijd een besparing 
over de totale gebruiksperiode gezien



• Vragen??



Hartelijk dank voor 
uw aandacht!

www.klimaatexpert.com

info@klimaatexpert.com

Hal 12  Stand C1.02


