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Een lucht-water warmtepomp
in de praktijk
Constant vermogen maakt bivalente werking overbodig

Hoewel warmtepompen stilaan hun plaats
in het verwarmingslandschap opeisen,
blijven er nog heel wat
vragen over de praktische
toepassing.
Omdat deze technieken pas sinds enkele
jaren op grote schaal
zijn toegepast, is er
nog relatief weinig
ervaring, en blijft het
moeilijk om de prestaties van de verschillende systemen te vergelijken. Het initiatief van
Frederiek Demeyer is
dan ook bijzonder leerzaam: al drie stookseizoenen 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.
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als gastdocent aan de
UGent, campus Kortrijk. Als
specialist in onder meer
thermische zonne-energie
was hij vertrouwd met de
energieproblematiek in woningen. Het lag dan ook
voor de hand dat hij het
thermisch gedrag van de eigen woning zou opvolgen.
Hij was ervan overtuigd dat
een lucht-water warmtepomp 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

Dankzij de goede prestaties van de Zubadan warmtepomp van Mitsubishi Electric bij lage luchttemperaturen is er geen overdimensionering of bivalente werking nodig.

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

installatie. Naast energiebesparing stonden comfort
en gebruiksgemak voorop.
Frederiek Demeyer nam het
initiatief vanuit zijn interesse als industrieel energie- en
efficiëntie-ingenieur bij Laborelec en zijn achtergrond

Een juiste dimensionering is
daarbij van cruciaal belang.
Een fundamenteel probleem
bij lucht-water warmtepompen is dat de prestaties dalen
naargelang de luchttemperatuur daalt. Dat geldt zowel
voor het rendement, als voor
het afgegeven vermogen.
Bij veruit de meeste toestellen betekent dit dat de installatie 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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De binneninstallatie is erg eenvoudig gehouden: de hydraulische aansluitunit bedient een verwarmingscircuit en een SWW circuit.

Voor SWW productie is er een boiler, die op een vast tijdstip ‘s nachts wordt opgeladen door middel van een voorrangschakeling.

zen voor bijverwarming met
een ketel in een hybride installatie. Men gaat dan uit
van een bivalentiepunt, dat
is het punt waarop het niet
meer economisch interessant wordt om met de warmtepomp te werken. Op dat
ogenblik neemt de ketel het
over.
De andere mogelijkheid
bestaat erin om de warmtepomp te overdimensioneren, zodat ze ook nog bij
koudere temperaturen voldoende vermogen zal leveren om de woning te verwarmen. Dat heeft echter als
nadeel dat er meer investeringen nodig zullen zijn, onder meer door een zwaardere elektrische aansluiting.

zou leveren. Die werd gevonden in de vorm van de
Zubadan toestellen van Mitsubishi Electric.

Het toestel zal gedurende
het overgrote deel van het
stookseizoen in deellast
werken, wat ook de regeling
complexer maakt. Die overdimensionering kan beperkt
worden door een bijkomende elektrische weerstand in
te bouwen. Die springt bij
wanneer het vermogen van
de warmtepomp onvoldoende 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 wintertemperaturen het nominaal vermogen

Gegarandeerd
vermogen bij lage
luchttemperaturen
De Zubadan toestellen maken gebruik van flash injectie in de compressor: daarbij
wordt een mengsel van
vloeibaar en gasvormig
koelmiddel in de compressor geïnjecteerd. Het koelcircuit is namelijk uitgerust
met een dubbel expansieventiel. Naast het standaard
expansieventiel naar de verdamper 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 hoofdcircuit daalt, daalt namelijk
ook het rendement van de
compressor. De koelmiddeldichtheid 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 compressor. De flash injectie verhelpt beide problemen: het
geïnjecteerde koelmiddel
doet het debiet in de compressor stijgen, wat tevens
de compressorkop afkoelt.
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Het concrete resultaat is dat
Mitsubishi Electric de goede
werking van de compressoren ook bij lagere buitentemperaturen kan garanderen. De uitvoering die in de
woning in Hertsberge geplaatst werd, behoudt het
nominale vermogen tot bij
-15°C buitenluchttemperatuur. Tot bij -25°C is er nog
75% van het nominale vermogen beschikbaar.

Constante
werking
Gezien het in België zelden
kouder wordt dan -15°C,
was dit de geschikte oplossing voor Frederiek Demeyer: 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 verwarmingsbehoefte werd berekend op 56 kW bij -10°C. Er werd gekozen voor een Zubadan
PUHZ-HRP71 lucht-water
warmtepomp met een nominaal 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 warmtepomp staat ook in voor
SWW, via een boiler.
De hydraulische aansluiting
werd zo eenvoudig mogelijk
gehouden. De woning is opgevat als een enkele zone,
die altijd op temperatuur
wordt gehouden. De SWWproductie verloopt via een
voorrangschakeling die de
boiler op een bepaald tijdstip ‘s nachts oplaadt tot op
55°C. Het gelijkvloers is verwarmd met vloerverwarming, terwijl er radiatoren
op de verdieping zijn gemonteerd. Het gaat om een
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De eerste verdieping wordt verwarmd met overgedimensioneerde radiatoren. Deze werken op hetzelfde regime als de vloerverwarming.

reeks identieke overgedimensioneerde radiatoren
van 1 m2. De vertrektemperaturen voor vloerverwarming en radiatoren zijn dezelfde, en schommelen tussen 26 en 31°C, in functie
van de buitentemperatuur.
Het waterdebiet over het
compressorcircuit
wordt
wel nauwkeurig geregeld
om een temperatuursverschil van 5°C aan te houden
aan de condensorzijde. De
invertersturing van de compressor past dan het vermogen 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 volgens EN 15450). In de bepaling van de SPF wordt ook

rekening gehouden met
het verbruik van de primaire
circulatiepomp van het systeem. Het resultaat van
2013 mag bijzonder positief
genoemd worden, vooral
gezien de lange winter. Bovendien zorgt de goede isolatie van de woning ervoor
dat er geen verwarming nodig is vanaf een buitentemperatuur van 10,5°C. De
temperatuurzone met de
meest gunstige COP’s blijft
in deze SPF cijfers dus buiten beschouwing.
Er zijn evenmin comfortklachten, ook al gaat het om
een gezin met drie jonge
kinderen, wat toch relatief
hoge eisen stelt aan SWW
en thermische behaaglijkheid. Het geluidsniveau valt
eveneens erg goed mee, onder meer dankzij de montage van de buitenunit op
trillingsdempers, en de ingebouwde geluidsdemper
die het peil met 9 dB(A) doet
dalen.

Carterverwarming
en ontdooicycli
Een bijkomende reden voor
de hoge efficiëntie is de optimalisering van de ontdooicycli. Dat is een belangrijk
aspect van de warmtepompwerking. Omdat de verwarmingsfunctie dan tijdelijk
onderbroken wordt om de
warmtewisselaar van de verdamper 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 techniek een voordeel: het ontdooien gaat sneller, met langere intervallen tussen twee
cycli, wat het comfort verhoogt. Bovendien zorgt de
regeling ervoor dat de ontdooifase niet langer duurt
dan strikt nodig.
In de zomerperiode daalt
het rendement daarentegen.
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De stilstandsverliezen door
de verwarming van de carterolie blijven doorlopen,
terwijl het toestel dan hoofdzakelijk voor de SWW productie instaat. Omdat dan er
weinig verwarmingsbehoefte is, profiteert men nauwelijks van de beschikbare gratis warmte in de lucht. De
balans op jaarbasis blijft,
zoals gezegd, overwegend
positief. De jaarlijkse elektriciteitsrekening schommelt
rond 4600 kWh, wat zeer
redelijk is voor een gezin
van vijf personen zonder gasaansluiting.

Volgende fase
Frederiek Demeyer startte
het project volledig op eigen
houtje op, zonder betrokkenheid van Mitsubishi
Electric Belgium. Na het
eerste jaar speelde Frederiek
Demeyer echter de meetgegevens door naar het Belgische filiaal. Dat wekte voldoende 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 zijdelingse flash injectie. Daardoor kan de compressorkamer compacter worden uitgevoerd. Ook de prestaties
bij lage buitenluchttemperaturen zijn beter. Het toestel
is uitgerust met een vernieuwde warmtewisselaar,
met een hogere efficiëntie
en een nog beter ontdooigedrag. Tevens werden de
stilstandsverliezen geredu-

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

bewijs jezelf een dienst
en kies voor desco

Een ecologische
oplossing
Deze woning bewijst dat het
mogelijk is om op een ecologische manier te verwarmen met alleen een luchtwater warmtepomp. De SPF
van 3,5 wil zeggen dat men
primaire energie bespaart,
en indien de installatie
wordt aangesloten op groene energie, kan men spreken
van een volledig CO2 neutrale 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 gecombineerd zou zijn met een
houtkachel.
Dat dit mogelijk is, is in belangrijke mate te danken
aan de intelligente sturing
van de Zubadan warmtepomp. Niet alleen is het vermogen gegarandeerd bij
alle buitentemperaturen die
men in een Belgische winter
mag verwachten, de optimalisatie van de ontdooicycli en de inverterwerking
zorgen ervoor dat het toestel
soepel en efficiënt kan inspelen op de verwarmingsbehoefte. 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 hybride systemen met buffervaten
of ingewikkelde hydraulische regelingen nodig.
■

INFO
265

altijd overal
gratis levering elke werkdag overal

www.desco.be
wijnegem  aalst  antwerpen  brugge  dendermonde
 diest  dison  gent  grivegnée  habay  kuurne  lier 
lummen  mechelen  rocourt  stavelot  temse  turnhout

de onderneming 911
juni 2014
9:19:43 AM

43

