
Hoewel warmtepom-
pen stilaan hun plaats
in het verwarmings-
landschap opeisen,
blijven er nog heel wat
vragen over de prak-
tische toepassing.
Omdat deze technie-
ken pas sinds enkele
jaren op grote schaal
zijn toegepast, is er
nog relatief weinig
ervaring, en blijft het
moeilijk om de presta-
ties van de verschillen-
de systemen te verge-
lijken. Het initiatief van
Frederiek Demeyer is
dan ook bijzonder leer-
zaam: al drie stooksei-
zoenen volgt hij de
werking van zijn
Mitsubishi Electric
Zubadan warmtepomp
op de voet.

Een praktijkgeval

De installatie in Hertsberge
bij Oostkamp is natuurlijk
niet de eerste of enige die
bemeterd en gevolgd wordt.

Doorgaans zijn dat echter
demonstratieprojecten van
fabrikanten of professionals.
Hier gaat het om een door-
snee gezin, weliswaar met
een energiezuinige woning.
Er zijn geen technische
hoogstandjes of al te inge-
wikkelde technieken in de

installatie. Naast energie-
besparing stonden comfort
en gebruiksgemak voorop.

Frederiek Demeyer nam het
initiatief vanuit zijn interes-
se als industrieel energie- en
efficiëntie-ingenieur bij La-
borelec en zijn achtergrond

als gastdocent aan de
UGent, campus Kortrijk. Als
specialist in onder meer
thermische zonne-energie
was hij vertrouwd met de
energieproblematiek in wo-
ningen. Het lag dan ook
voor de hand dat hij het
thermisch gedrag van de ei-
gen woning zou opvolgen.
Hij was ervan overtuigd dat
een lucht-water warmte-
pomp volledig kon instaan
voor de verwarming van een
lage-energiewoning, zonder
bijverwarming met een ketel
of elektrische weerstand, en
wilde nagaan wat zo een
installatie zou opleveren in
praktijkomstandigheden.

Juiste 
dimensionering
Een juiste dimensionering is
daarbij van cruciaal belang.
Een fundamenteel probleem
bij lucht-water warmtepom-
pen is dat de prestaties dalen
naargelang de luchttempe-
ratuur daalt. Dat geldt zowel
voor het rendement, als voor
het afgegeven vermogen. 
Bij veruit de meeste toestel-
len betekent dit dat de instal-
latie net in die ogenblikken
tekort schiet, wanneer er de
grootste warmtebehoefte is.

Traditioneel kiest men dan
voor twee oplossingen: een
eerste mogelijkheid is te kie-
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Een lucht-water warmtepomp 
in de praktijk 
Constant vermogen maakt bivalente werking overbodig

Dankzij de goede prestaties van de Zubadan warmtepomp van Mitsubishi Elec-
tric bij lage luchttemperaturen is er geen overdimensionering of bivalente wer-
king nodig. 
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zen voor bijverwarming met
een ketel in een hybride in-
stallatie. Men gaat dan uit
van een bivalentiepunt, dat
is het punt waarop het niet
meer economisch interes-
sant wordt om met de warm-
tepomp te werken. Op dat
ogenblik neemt de ketel het
over. 
De andere mogelijkheid
bestaat erin om de warmte-
pomp te overdimensione-
ren, zodat ze ook nog bij
koudere temperaturen vol-
doende vermogen zal leve-
ren om de woning te ver-
warmen. Dat heeft echter als
nadeel dat er meer investe-
ringen nodig zullen zijn, on-
der meer door een zwaarde-
re elektrische aansluiting.

Het toestel zal gedurende
het overgrote deel van het
stookseizoen in deellast
werken, wat ook de regeling
complexer maakt. Die over-
dimensionering kan beperkt
worden door een bijkomen-
de elektrische weerstand in
te bouwen. Die springt bij
wanneer het vermogen van
de warmtepomp onvol-
doende wordt. Die directe
elektrische verwarming doet
echter het verbruik sterk 
stijgen.

Frederiek Demeyer wilde
beide nadelen vermijden
door een warmtepomp toe
te passen die ook nog bij
Belgische wintertemperatu-
ren het nominaal vermogen

zou leveren. Die werd ge-
vonden in de vorm van de
Zubadan toestellen  van Mi-
tsubishi Electric.

Gegarandeerd 
vermogen bij lage
luchttemperaturen
De Zubadan toestellen ma-
ken gebruik van flash injec-
tie in de compressor: daarbij
wordt een mengsel van
vloeibaar en gasvormig
koelmiddel in de compres-
sor geïnjecteerd. Het koel-
circuit is namelijk uitgerust
met een dubbel expansie-
ventiel. Naast het standaard
expansieventiel naar de ver-
damper is er een tweede, dat
een bypass bedient. Via de-

ze bypass gebeurt dan de
flash injectie. Dat verbetert
de werking aanzienlijk

Naargelang de druk van het
koelmiddel in het hoofdcir-
cuit daalt, daalt namelijk
ook het rendement van de
compressor. De koelmiddel-
dichtheid daalt, zodat de
compressor harder moet
draaien om een gelijkaardig
debiet te kunnen halen. Dat
verbruikt niet alleen meer
energie, het leidt ook tot
oververhitting van de com-
pressor. De flash injectie ver-
helpt beide problemen: het
geïnjecteerde koelmiddel
doet het debiet in de com-
pressor stijgen, wat tevens
de compressorkop afkoelt. 
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De binneninstallatie is erg eenvoudig gehouden: de hydraulische aansluitunit be-
dient een verwarmingscircuit en een SWW circuit.

Voor SWW productie is er een boiler, die op een vast tijdstip ‘s nachts wordt op-
geladen door middel van een voorrangschakeling.
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Het concrete resultaat is dat
Mitsubishi Electric de goede
werking van de compresso-
ren ook bij lagere buiten-
temperaturen kan garande-
ren. De uitvoering die in de
woning in Hertsberge ge-
plaatst werd, behoudt het
nominale vermogen tot bij 
-15°C buitenluchttempera-
tuur. Tot bij -25°C is er nog
75% van het nominale ver-
mogen beschikbaar. 

Constante 
werking
Gezien het in België zelden
kouder wordt dan -15°C,
was dit de geschikte oplos-
sing voor Frederiek De-
meyer: overdimensionering
of bijverwarming werden
overbodig. De woning was
een nieuwbouw met een
verwarmd oppervlak van
160 m2 en een K-peil van
K29. Het E-peil kwam uit op
E34. De verwarmingsbe-
hoefte werd berekend op 5-
6 kW bij -10°C. Er werd ge-
kozen voor een Zubadan
PUHZ-HRP71 lucht-water
warmtepomp met een nomi-
naal vermogen van 8 kW.
Het iets hogere vermogen
gaf wat reserve voor extreem
koude winters: zelfs bij 
-25°C zou er dan nog 6 kW
beschikbaar zijn. De warm-
tepomp staat ook in voor
SWW, via een boiler.

De hydraulische aansluiting
werd zo eenvoudig mogelijk
gehouden. De woning is op-
gevat als een enkele zone,
die altijd op temperatuur
wordt gehouden. De SWW-
productie verloopt via een
voorrangschakeling die de
boiler op een bepaald tijd-
stip ‘s nachts oplaadt tot op
55°C. Het gelijkvloers is ver-
warmd met vloerverwar-
ming, terwijl er radiatoren
op de verdieping zijn ge-
monteerd. Het gaat om een

reeks identieke overgedi-
mensioneerde radiatoren
van 1 m2. De vertrektempe-
raturen voor vloerverwar-
ming en radiatoren zijn de-
zelfde, en schommelen tus-
sen 26 en 31°C, in functie
van de buitentemperatuur.
Het waterdebiet over het
compressorcircuit wordt
wel nauwkeurig geregeld
om een temperatuursver-
schil van 5°C aan te houden
aan de condensorzijde. De
invertersturing van de com-
pressor past dan het vermo-
gen aan de behoefte aan.

Efficiëntie

De metingen tonen aan dat
de installatie werkt zoals
verwacht. In 2012 haalde
men een SPF van 3,29 en in
2013 steeg dat tot 3,50,
dankzij de optimalisering
van de compressorsturing
en het vertragen van de 
flash injectie (berekend vol-
gens EN 15450). In de bepa-
ling van de SPF wordt ook

rekening gehouden met 
het verbruik van de primaire
circulatiepomp van het sys-
teem. Het resultaat van
2013 mag bijzonder positief
genoemd worden, vooral
gezien de lange winter. Bo-
vendien zorgt de goede iso-
latie van de woning ervoor
dat er geen verwarming no-
dig is vanaf een buitentem-
peratuur van 10,5°C. De
temperatuurzone met de
meest gunstige COP’s blijft
in deze SPF cijfers dus bui-
ten beschouwing.

Er zijn evenmin comfort-
klachten, ook al gaat het om
een gezin met drie jonge
kinderen, wat toch relatief
hoge eisen stelt aan SWW
en thermische behaaglijk-
heid. Het geluidsniveau valt
eveneens erg goed mee, on-
der meer dankzij de monta-
ge van de buitenunit op
trillingsdempers, en de in-
gebouwde geluidsdemper
die het peil met 9 dB(A) doet
dalen. 

Carterverwarming
en ontdooicycli

Een bijkomende reden voor
de hoge efficiëntie is de op-
timalisering van de ontdooi-
cycli. Dat is een belangrijk
aspect van de warmtepomp-
werking. Omdat de verwar-
mingsfunctie dan tijdelijk
onderbroken wordt om de
warmtewisselaar van de ver-
damper te ontdooien, kan
dat leiden tot comfortverlies.
Verder weegt het natuurlijk
op het rendement, gezien er
warmte aan de omgeving
wordt afgegeven in plaats
van aan de woning. Ook
hier heeft de Zubadan tech-
niek een voordeel: het ont-
dooien gaat sneller, met lan-
gere intervallen tussen twee
cycli, wat het comfort ver-
hoogt. Bovendien zorgt de
regeling ervoor dat de ont-
dooifase niet langer duurt
dan strikt nodig.

In de zomerperiode daalt
het rendement daarentegen.

Warmtepompen
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De eerste verdieping wordt verwarmd met overgedimensioneerde radiatoren. Deze werken op hetzelfde regime als de vloer-
verwarming.
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De stilstandsverliezen door
de verwarming van de car-
terolie blijven doorlopen,
terwijl het toestel dan hoofd-
zakelijk voor de SWW pro-
ductie instaat. Omdat dan er
weinig verwarmingsbehoef-
te is, profiteert men nauwe-
lijks van de beschikbare gra-
tis warmte in de lucht. De
balans op jaarbasis blijft,
zoals gezegd, overwegend
positief. De jaarlijkse elek-
triciteitsrekening schommelt
rond 4600 kWh, wat zeer
redelijk is voor een gezin
van vijf personen zonder gas-
aansluiting.

Volgende fase 

Frederiek Demeyer startte
het project volledig op eigen
houtje op, zonder betrok-
kenheid van Mitsubishi
Electric Belgium. Na het
eerste jaar speelde Frederiek
Demeyer echter de meetge-
gevens door naar het Bel-
gische filiaal. Dat wekte vol-
doende belangstelling om
de firma ertoe aan te zetten
om samen te gaan werken
met dit initiatief. Zo kwam
de optimalisering van de
compressorsturing  tot stand
samen met de fabrikant.

In een volgende fase zal 
de bestaande warmtepomp
vervangen worden door een
Zubadan van de nieuwste
generatie. Die heeft een
aantal verbeteringen, zoals
een compressor met zijde-
lingse flash injectie. Daar-
door kan de compressorka-
mer compacter worden uit-
gevoerd. Ook de prestaties
bij lage buitenluchttempera-
turen zijn beter. Het toestel
is uitgerust met een ver-
nieuwde warmtewisselaar,
met een hogere efficiëntie
en een nog beter ontdooige-
drag. Tevens werden de 
stilstandsverliezen geredu-

ceerd. Tenslotte is er aan het
werkingsgeluid gedacht: het
hoogfrequent geluid is sterk
verminderd. 

Een ecologische
oplossing
Deze woning bewijst dat het
mogelijk is om op een eco-
logische manier te verwar-
men met alleen een lucht-
water warmtepomp. De SPF
van 3,5 wil zeggen dat men
primaire energie bespaart,
en indien de installatie
wordt aangesloten op groe-
ne energie, kan men spreken
van een volledig CO2 neu-
trale woning. De afgelopen
stookseizoenen heeft de
warmtepomp al ongeveer
17 MWh aan energie uit de
lucht gehaald. Bovendien is
er geen uitstoot van fijn stof,
wat wel het geval zou zijn
indien de installatie gecom-
bineerd zou zijn met een
houtkachel.

Dat dit mogelijk is, is in be-
langrijke mate te danken
aan de intelligente sturing
van de Zubadan warmte-
pomp. Niet alleen is het ver-
mogen gegarandeerd bij 
alle buitentemperaturen die
men in een Belgische winter
mag verwachten, de opti-
malisatie van de ontdooicy-
cli en de inverterwerking
zorgen ervoor dat het toestel
soepel en efficiënt kan in-
spelen op de verwarmings-
behoefte. Daardoor kan de
installatie erg eenvoudig
worden gehouden, zonder
overdimensionering: alles
wordt gedragen door een
enkele component met een
zo gelijkmatig mogelijke
werking. Er zijn geen hybri-
de systemen met buffervaten
of ingewikkelde hydrau-
lische regelingen nodig. 
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