
Warmtepompvragen: wel warmtepomp, 
geen vloerverwarming en volume 
warmtapwateropslag 
klimaattechniek 
“Hoe krijg ik mijn woning warm met een warmtepomp, maar zonder vloerverwarming?” en 
“Hoe kan de nuttige inhoud van Ecodan-clinderunits groter zijn dan van traditionele 
boilers?” Deze vragen stellen eindgebruikers het vaakst aan Alklima over de 
warmtepompen van Mitsubishi Electric. 

 

“Hoe krijg ik mijn woning warm met een warmtepomp, 
maar zonder vloerverwarming?” 
Sinds de komst van EPC-eisen voor de nieuwbouwwoningen in 1996, hebben woningen 
voldoende basis voor het toepassen van een warmtepomp met minimale aanpassingen. Zeker 
voor oudere woningen is ons advies altijd te beginnen bij het terugdringen van de energievraag 
van de woning. Denk hierbij aan het verbeteren van de thermische schil, het aanpassen van het 
ventilatiesysteem en het verlagen van de aanvoertemperaturen van het afgiftesysteem. 
Tegelijk werken we hard aan nieuwe innovaties om bestaande woningen via het aansluiten op 
een warmtepomp energiezuinig en comfortabel te maken. Zo introduceerde Alklima afgelopen 
jaar de Ecodan CO2-lucht-water-warmtepomp. Door gebruik te maken van CO2 als koudemiddel is 
het mogelijk geworden de warmtepomptechniek voor hogere temperaturen in te zetten. Op dit 
moment draaien verschillende pilots in nieuwbouwwoningen. 

 

Lees ook over verwarmen met een warmtepomp: 
Is de elektrische warmtepomp de ideale vervanger van de cv-ketel? 

“Hoe kan de nuttige inhoud van Ecodan-clinderunits 
groter zijn dan van traditionele boilers?” 
Op basis van een boilertemperatuur van 55 ˚C, 10 ˚C koud water en een gewenste tapwater 
temperatuur van 38 ˚C is in combinatie met de capaciteit van de aangesloten douchekop de 
douchetijd te berekenen. Zo geeft een 200 liter boiler en een douchekop van 7 liter per minuut 46 
minuten warm water en een 300 liter boiler 69 minuten. 
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Daarnaast zijn er verschillende regelingen van toepassing op het selecteren van de aantal liters 
tapwateropslag. Woningborg heeft hiervoor recent de nieuwe Garantie- en waarborgregeling 
Nieuwbouw 2020 gepresenteerd. Een van de wijzigingen betreft de nieuwe eisen aan 
voorraadboilers warm water. Deze eisen zijn gebaseerd op het aantal personen per woning 
(aantal slaapkamers +1), afhankelijk van de aanwezigheid van douche of bad en van het wel of 
niet aanwezig zijn van een douche-goot dan wel douche-pijp-wtw. In deze regeling is het 
uitgangspunt dat de boiler een nuttige inhoud heeft van 80 procent. Dit uitgangspunt is gebaseerd 
op een spiraal in de boiler. 

De Ecodan-cilinderunits maken echter gebruik van een platenwisselaar buiten de boiler voor de 
verwarming van het tapwater. Deze oplossing biedt meer nuttige inhoud dan een traditionele 
boiler en daarnaast behoren de inhoud van het leidingtracé over de wisselaar en de inhoud van 
de wisselaar ook tot de inhoud van de boiler. De inhoud bij een Ecodan-cilinderunit (met 
ingebouwde boiler) is dus minimaal gelijk aan de door Alklima genoemde specificaties: 170, 200 
of 300 liter. Om los van de specificaties te kunnen garanderen dat de genoemde volumes ook 
daadwerkelijk beschikbaar zijn heeft Alklima van alle beschikbare modellen een leegtaptest 
gedaan om de specificaties te kunnen toetsen aan de werkelijke meting. De resultaten: 170 liter 
cilinderunit = 171 liter, 200 liter cilinderunit = 201 liter, en 300 liter cilinderunit = 303 liter. 

  

Meer vragen over warmtepompen 

• Warmtepompvragen: hoe koudemiddel beperken en informatie voor BIM-
processen 

• Warmtepomp-vragen: R2-systeem aanpassen en informatie in datasets 
• Warmtepomp-vragen: elektriciteitsverbruik en combinatie met pv-panelen 
• Wanneer welke warmtepomp en welke warmtepomp voor 

appartementencomplex? 
• Geen bronboring of buitenunit maar wel een warmtepomp? 
• Warmtepomp-vragen: hogetemperatuur-warmtepomp en subsidie 
• Warmtepomp-vragen: subsidie en onderhoudscontract 
• Warmtepomp-vragen: buffervat en krachtstroom nodig? 
• Warmtepomp-vragen: hoe zit het met de warmtapwaterbereiding en waarom 

drie componenten? 
• Hoe gezond binnenklimaat creëren en energie besparen met 

ventilatiewarmtepomp? 
• Wat is de beste warmtepomp en hoe werkt de ruimteregeling? 
• Ventilatiewarmtepomp plaatsen: waarom en hoe? 
• Vragen over warmtepompen: terugverdientijd en koelen 
• Vragen over warmtepompen: energieprestaties en geluidseisen 
• Vragen over warmtepompen: de juiste warmtepomp en opstelplaats binnen- 

en buitenunit 
• Warmtepomp als vervanger cv-ketel: wat zijn de technische 

randvoorwaarden? 
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