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Zero impact
Voor verwarming en productie van sanitair warm water 
in nieuwbouw en renovatie

WARMTEPOMPTECHNIEK



Een warmtepomp haalt tot 80% van zijn energie 
uit de buitenlucht of de grond en zet die om in 
warmte voor je woning. 

Warm water in je keuken en badkamer? Ook 
daar kan een warmtepomp voor zorgen. 

Met zijn lange levensduur gaat de installatie even 
lang mee als een traditionele cv-ketel. 

Een warmtepomp bedienen? Dat gaat makkelijk 
met een draadloze thermostaat, of vanop 
afstand met de MELCloud app.

De CO2-uitstoot van een warmtepomp ligt tot 70% 
lager dan die van een klassiek verwarmingssysteem. 
Zo zorg je voor een duurzame wereld én een lage 
energierekening.

Tot slot: verwarmen met een warmtepomp heeft 
een positief effect op het energielabel van je 
woning. Dat levert een meerwaarde op bij een 
eventuele verkoop.

Met een bijkomende functie kan je de werking van 
de warmtepomp omdraaien en je woning koelen.

Een lucht/water of grond/water warmtepomp 
produceert warm water voor vloerverwarming of 
radiatoren.
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// Hoe werkt een warmtepomp?
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// Kringloop van warmte

Het werkingsprincipe van een warmtepomp verloopt in een 
cyclische beweging.

1   Een ventilator zuigt buitenlucht naar de warmtepomp en voert die lucht door naar de verdamper. Het vloeibare koel-
middel dat zich in de verdamper bevindt, is kouder dan lucht. De warmte gaat van de lucht op het koelmiddel over. 
Het koelmiddel verdampt en zet uit. Daarbij neemt het de energie van de buitenlucht op. 

2   Het nu gasvormige koelmiddel wordt door de compressor aangezogen en samengeperst. Bij die samenpersing stijgen 
de temperatuur en de druk van het koelmiddel. 

3   Het opgewarmde koelmiddel stroomt naar een tweede warmtewisselaar (condensor) en geeft daar zijn warmte aan 
het aan gesloten verwarmingssysteem af. 

4   Het koelmiddel wordt door de afkoeling opnieuw vloeibaar. Vervolgens stroomt het via het expansieventiel naar de 
verdamper terug waarbij de druk afneemt. En daar begint de cyclus opnieuw. 



GA VOOR ZERO IMPACT!

Het is een niet te stoppen evolutie: de komende jaren 

zal de energieprestatie van een woning aan steeds 

strengere regels moeten voldoen. Het energieverbruik 

zal op termijn zelfs moeten worden herleid tot nul. Zero 

Impact, daar gaan we in de (nabije) toekomst 

onvermijdelijk naartoe en dat is een goede zaak voor het 

milieu – en je energiefactuur! Maar hoe begin je eraan? 

Energie-efficiënt bouwen of renoveren doe je niet in 

1-2-3. Er komt heel wat bij kijken, zeker als je in de 

richting van zo’n Zero Impact woning denkt. Gelukkig 

sta je er niet alleen voor en zetten wij je met onze 

energiezuinige warmtepompen al een heel eind op de 

goede weg. Naast isoleren en investeren in 

hoogrendementsglas draagt duurzaam verwarmen (én 

koelen) met een warmtepomp immers bij tot een sterke 

energiescore! Zeker als je warmtepomp ook nog eens 

werkt op elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 

zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Benieuwd hoe we 

jouw woning mee 100% energie-efficiënt kunnen 

helpen maken? Lees hier meer over onze 

warmtepompen en kijk op 

www.zero-impact.be. 



De werking

De warmtepomp:  
een slimme keuze

// Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp levert milieuvriendelijke warmte. De 
Mitsubishi Electric warmtepompen maken gebruik van gratis 
hernieuwbare energie uit de omgeving en wenden die aan 
voor de verwarming van werk- of leefruimtes, sanitair warm 
water of voor de verwarming van het zwembad. Hoe dat 
precies gaat? Simpel: aan de warmtebron wordt warmte 
onttrokken, aan het warmte afgiftesysteem wordt warmte 
afgegeven. Een warmte dragend medium of koelmiddel 
stroomt tussen de warmtebron en het afgiftesysteem en 

regelt de temperatuur. Voor welk systeem je het beste 
kiest? Dat hangt vooral af van het gewenste afgifte systeem: 
lucht/lucht warmtepompen blazen de gewonnen warmte 
als warme lucht de kamer in, terwijl lucht/water of grond/
water installaties de thermische warmte uit de lucht of de 
grond recupereren en die overzetten op het water van het 
verwarmingssysteem. Tussen haakjes: een warmtepomp kan 
ook koelen, maar daarover later meer.

Er bestaan verschillende manieren om je woning te verwarmen en/of van sanitair warm water te 
voorzien. Een warmtepomp is er daar één van; een heel energiezuinige manier. Warmtepompen 
halen immers tot 75% of zelfs tot 80% van hun energie uit de directe omgeving – volledig gratis! – 
waardoor het verbruik tot 5 keer lager ligt dan bij traditionele elektrische verwarming. Zo verkleint 
niet alleen je ecologische voetafdruk maar krimpt ook je energiefactuur flink. Een slimme keuze, 
dus. Maar laten we eerst beginnen bij het begin. Een warmtepomp: wat is dat precies?



Lucht/water   
Een lucht/water warmtepomp neemt de warmte op uit de 
buitenlucht, ook bij vriestemperaturen. Dat gaat via een 
compact toestel dat buiten staat opgesteld: de buitenunit. 
Die warmte wordt vervolgens terug afgegeven aan het water 
van het centrale verwarmingssysteem in de woning. 

Drie systemen: lucht/water,  
grond/water en lucht/lucht
Twijfel je tussen een grond/water, lucht/water of lucht/lucht warmtepomp? De drie 
systemen hebben hun specifieke eigenschappen. Geraak je er zelf moeilijk uit? 
Raadpleeg dan een installateur. Afhankelijk van je woonsituatie en warmtebehoeften 
kan hij perfect inschatten welke warmtepomp voor jou het meest geschikt is.

tot 75% uit de 
 lucht opgeslagen 
  warmte

25% uit het stopcontact

+
//  Lage installatiekosten (zonder grondboring): met een kostprijs tussen  

de € 5.000 en € 10.000 aanzienlijk goedkoper dan geothermische 
systemen die de warmte uit de bodem halen.

// Geen bijverwarming nodig.
// Ideaal in combinatie met vloerverwarming.
//  Productie sanitair warm water mogelijk (bijkomend op je verwarming).
// Voor zowel nieuwbouw als renovatie.
// Hele winter door gegarandeerd warmtecomfort.
// Actieve koeling mogelijk.
// Nagenoeg overal toepasbaar. 

//  Rendement hangt grotendeels af van de buitentemperatuur 
en is daarom minder hoog dan bij geothermische 
warmtepompen. Maar zelfs op koude dagen levert ook dit 
systeem zonder extra verwarming voldoende comfort.

Welk systeem kiezen? Maak een afspraak met je  
Mitsubishi Electric installateur via www.warmtepomp.be



Drie systemen

Grond/water   
Een grond/water warmtepomp haalt de warmte uit de grond, 
ook bij vriestemperaturen. Dat gaat via een systeem van buizen 
die diep in de grond zitten. De grondwarmte wordt vervolgens 
via de warmtepomp die in de woning staat terug afgegeven 
aan het water van het centrale verwarmingssysteem.

Lucht/lucht   
Een lucht/lucht warmtepomp neemt de warmte op uit de 
buitenlucht, ook bij vriestemperaturen. Dat gaat via een 
compact toestel dat buiten staat opgesteld: de buitenunit. 
Die warmte wordt dan via binnenunits de woning ingeblazen. 
Het grootste verschil met een lucht/water systeem is dat het 
verwarmen van de ruimte dus niet gebeurt via vloer-, wand- of 
centrale verwarming maar via de lucht.

+

+

//  Constant hoog rendement.
// Zeer stille werking.
//  In het zomerseizoen kan overgeschakeld worden op passieve koeling.
//  Bij verticale boring is er weinig grondoppervlak nodig.
//  Interessante oplossing voor goed geïsoleerde woningen.
// Geen buitenunit.

//  Budgetvriendelijk: afhankelijk van het aantal kamers die verwarmd of afgekoeld 
moeten worden mag je voor een gemiddelde vrijstaande woning rekenen op een 
prijs tussen de € 2.000 en € 7.000.

//  Minimale installatiehinder.
//  Lucht/lucht warmtepompen koelen de woning ook af tijdens warme 

zomermaanden.
//  Snelle reactietijd (ruimte wordt snel op temperatuur gebracht).
//  Mogelijk om verwarming, koeling én ventilatie te combineren in één enkel systeem.
//  Nagenoeg overal toepasbaar.

//  Duurdere installatie door grondboring.
//  Bij horizontale plaatsing is een groot oppervlak van ±2 keer het woonoppervlak nodig.
//  Diepteboringen zijn duurder dan een horizontaal buizennetwerk omwille van de putboringen.
//  Voor de boring is een vergunning nodig.
//  Niet overal toepasbaar.

//  Niet geschikt voor vloerverwarming of radiatoren.
//  De warme lucht wordt in de woning ‘geblazen’, maar met de nieuwste technieken 

gebeurt dat heel gecontroleerd en fluisterstil.

80% uit de
 grond opgeslagen   

  warmte     

20% uit het stopcontact

tot 75% uit de 
 lucht opgeslagen   

  warmte     

25% uit het stopcontact



De voordelen  
van een waterpomp
Of je nu kiest voor een grond/water, lucht/water of lucht/lucht systeem, een warmte-
pomp heeft een pak voordelen. We geven je hier al een overzicht van de belangrijkste.

Warmtecomfort:  
altijd zeker. Ook op 
koudere dagen.

Hoog rendement: waar 
een klassiek verwarmings
systeem een rendement 
van maximaal 100% kan 

halen, ligt dat bij een 
warmtepomp veel hoger.

Kwaliteit: met een 
warmtepomp ben je 

verzekerd van jarenlang 
comfort.

Koeling: wist je dat je 
een warmtepomp ook 
als airco kan gebruiken?



De voordelen
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Gebruik zelf opgewekte 
hernieuwbare energie 
om de warmtepomp 
aan te drijven.

Eenvoudig in gebruik: het 
systeem vereist weinig 
onderhoud en zorg, en 

garandeert een optimaal 
gebruiksgemak.

Duurzaam: de CO2uitstoot 
van een warmtepomp ligt 
tot 70% lager dan die van 

een klassiek 
verwarmingssysteem.

Eenvoudig te regelen met een app

Niet thuis en de verwarming vergeten af te 

zetten?  Of mag het binnen wat warmer? Met de 

handige MELCloud app heb je dat zo geregeld. 

Download de app op je smartphone of tablet en 

hou je energieverbuik op elk moment en waar je 

ook bent perfect onder controle.

De MELCloud app is gratis verkrijgbaar in de App 

Store, Google Play en Windows Store.

Conform de EPB-eisen

Net zoals koelkasten of wasmachines dragen alle nieuwe 

warmtepompen ook een energielabel (van A tot G). De 

Mitsubishi Electric toestellen behoren tot de zuinigste in hun 

soort en hebben een positief effect op het E-peil van je woning. 

Nieuwbouw of renovatie? Met onze nieuwste generatie 

warmtepompen ben je altijd zeker dat je aan de eisen van de 

Energieprestatieregelgeving (EPB) voldoet.

 A++



Geschikt voor 
nieuwbouw en renovatie
Kan een warmtepomp overal worden geïnstalleerd? Absoluut. Zowel in 
nieuwbouwprojecten als bij een renovatie, in een woning of een appartement.  
Een warmtepomp heeft dan ook een heel flexibel karakter.



De installatie

// Compacte afmetingen

Zowel de binnen- als buitenunits nemen weinig plaats in 
beslag. Ze zijn makkelijk te installeren op de meest 
strategische plekken in de ruimte. Een goed doordachte 
plaatsing van de installaties is elementair met het oog op een 
gelijkmatige verdeling van de warmte (of koelte) in de woning.

// Oog voor design

De stijlvolle binnenunits zijn mooi in het interieur te integreren 
en gaan moeiteloos op in de ruimte. 

// Eenvoudige bediening

Gebruikscomfort en functionaliteit gaan hand in hand. Onze 
systemen garanderen je een optimale en energiezuinige 
werking. Met slechts vier knoppen bedien je de hoofdfuncties 
en regel je het dag- of weekprogramma naar keuze. 
Bovendien kan de installatie nu ook vanop afstand bediend 
worden met de MELCloud app. Via pc, tablet of smartphone 
voorzie je zo je woning overal en altijd van de gewenste 
binnentemperatuur.

// Geruisloze werking

Door onze jarenlange ervaring slaagt Mitsubishi Electric er 
keer op keer in om binnen- en buitenunits te ontwikkelen met 
een zeer laag geluidsniveau. Een stille binnenunit staat garant 
voor een onverstoord comfort. Voor alle binnenunits streven 
we naar een fluisterstil geluidsniveau vanaf 19 dB (A).

Ga je bouwen of renoveren? Woon je groot of klein?  
Een warmtepomp past overal. Kijk op www.warmtepomp.be
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Volstaat een warmtepomp om mijn woning in de winter, als het buiten vriest, te verwarmen?  
Of is er bijverwarming nodig?
Onze warmtepompen halen een 100% verwarmings capaciteit bij lage buitentemperaturen tot -15°C. De werking 
is zelfs gegarandeerd tot -25°C! Zo ben je het hele jaar door zeker van een optimaal warmtecomfort. Bij een 
geothermische warmtepomp blijft de brontemperatuur constant, ongeacht de buitentemperatuur. Meer informatie 
vind je op www.warmtepomp.be.

Hoeveel binnenunits kunnen er worden aangesloten op 1 lucht/lucht warmtepomp?
Er bestaan 2 types lucht/lucht warmtepompen. Het mono-split systeem bestaat uit 1 buiten- en 1 binnenunit en is 
geschikt om 1 ruimte te verwarmen. Met de multi-split kunnen tot maximaal 8 binnentoestellen gekoppeld worden 
aan 1 buitenunit, om meerdere vertrekken te verwarmen. Het voordeel tegenover meerdere mono-split systemen?  
De installatie is energiezuiniger en neemt minder ruimte in beslag.

Hoe lang gaat een warmtepomp mee?
De verwachte levensduur van een warmtepomp is 
15 jaar, maar dat kan oplopen tot meer dan 20 jaar. 
Wij raden een jaarlijks onderhoud aan.  

Krijg ik subsidies voor het installeren  
van een warmtepomp?
Warmtepompen kunnen bij renovatieprojecten 
in aanmerking komen voor een premie van de 
netbeheerder. Om problemen te vermijden moeten 
de installatiewerken uitgevoerd worden door 
een aannemer en voldoen aan een reeks andere 
voorwaarden. Daarbovenop geven sommige 
gemeentes of provincies een premie uit voor 
de installatie van een warmtepomp. Via ‘Zoek 
uw subsidie’ op www.energiesparen.be kan je 
opzoeken op welke premies je aanspraak maakt 
in jouw gemeente.

Kan een warmtepomp ook koelen?
Ja, een omkeerbare warmtepomp (verwarming 
en airco in één toestel) koelt ook in de zomer. 
Zowel lucht/lucht als lucht/water systemen 
kunnen actief koelen. Geothermische 
warmtepompen koelen passief.

Wat betekenen SCOP en SEER?
Het energieverbruik (rendement) van een 
warmtepomp wordt uitgedrukt in de SEER- 
en SCOP-waarde. SEER (Seasonal Energy 
Efficiency Ratio) geeft de seizoensgebonden 
waarde van de energie-efficiëntie van het 
product weer en bepaalt zijn energieklasse 
in koelmodus. SCOP (Seasonal Coefficient 
of Performance) geeft het seizoensgebonden 
rendement weer en bepaalt de energieklasse 
van de warmtepomp in verwarmingsmodus. 
Hoe hoger de SCOP- en SEER-waarden, hoe 
zuiniger het toestel. Dankzij deze labels kunnen 
de energieprestaties van verschillende toestellen 
gemakkelijker met elkaar worden vergeleken.

Q&A 
Het antwoord op al je vragen



Nog vragen? Kijk op www.warmtepomp.be,  
mail naar info@warmtepomp.be of bel 0800 908 89. 

Hoeveel CO2 stoot een warmtepomp uit?
In tegenstelling tot traditionele verwarmingsketels 
is er bij een warmtepomp geen sprake van een 
verbrandingsproces. Er is dus ook geen directe uitstoot 
van CO2. Om te kunnen functioneren heeft de buitenunit 
wel een beperkte hoeveelheid elektriciteit nodig. 
Afhankelijk van de productie daarvan (via het net, eigen 
zonnepanelen of groene stroom,…) zal de CO2-uitstoot 
hoger of lager liggen. Maar al bij al heeft een warmtepomp 
dus een bijzonder kleine ecologische voetafdruk.

+

+

Hoeveel energie verbruikt een warmtepomp?
Warmtepompen halen zo’n 75% tot 80% van hun energie 
uit de directe omgeving. Doordat ze een absoluut minimum 
aan elektriciteit vereisen behoren ze tot de hoogste 
energie-efficiëntieklassen (tot A+++).
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Producten en diensten voor 
een groene toekomst 
Met ‘Changes for the Better’ als motto streeft Mitsubishi Electric dagelijks naar 
een betere toekomst door innovatie. 

Aandacht voor een comfortabel en energie-efficiënt binnenklimaat loopt als een 
rode draad door onze onderneming. Het bewijs vindt u in ons ruim en gevarieerd 
assortiment aan milieuvriendelijke, kwalitatief hoogstaande en betrouwbare 
toestellen voor de verwarming, koeling en ventilatie van gebouwen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. levert voortdurend de nodige inspanningen om zijn producten verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
Alle beschrijvingen, illustraties, tekeningen en specificaties die in deze publicatie zijn opgenomen, geven slechts algemene gegevens weer en hebben geen 
contractuele waarde. De onderneming behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder voorafgaand bericht en zonder officiële bekendmaking 
prijzen of technische gegevens te wijzigen of de hier beschreven toestellen uit het programma te nemen of door andere te vervangen. 
De kleuren van de toestellen die hier worden weergegeven, zijn niet contractueel, aangezien de druktechniek ze niet waarheidsgetrouw kan weergeven.

INFO 

Tel. 0800 908 89
info@warmtepomp.be 
www.warmtepomp.be

Mitsubishi Electric LES staat voor gebundelde expertise voor gezamenlijk succes. 
Luisteren en begrijpen. Intelligente producten ontwikkelen. Competent adviseren.
Trends herkennen. De toekomst vormgeven. Kennis omzetten in oplossingen.


