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Duurzame energie

COMFORT VAN MORGEN

Realisatie warmtepompsysteem

systemintegrator voor energiezuinige, comfortabele verwarming
en koeling in woning- en utiliteitsbouw

A - Individueel warmtepompsysteem

B - Centraal warmtepompsysteem

Iedere woning heeft een eigen warmtepomp en bronsysteem. Deze warmtepomp

Door de warmtepomp in een centrale ruimte te plaatsen, blijft er in de woningen of afdelingen
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koppelen wij, afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw en het gebouw, aan enkele

meer ruimte over. Met behulp van een distributienet wordt vanuit de centrale techniekruimte

diepe of meerdere ondiepe bodemwisselaars (1). Om het aantal bodemwisselaars te

warmte en koude overgebracht. Om flexibel om te kunnen gaan met de energievraag wordt

verkleinen, kan ook energie gebruikt worden uit extra regeneratiemiddelen zoals een

het systeem, bij voorkeur, uitgebreid met een corrector. Deze corrector kan onder andere

vijvercollector (2) of zonnepanelen (3).

bestaan uit een luchtkoeler (4) of een energiedak (5).
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C - Decentraal warmtepompsysteem
Met een decentraal warmtepompsysteem wordt vanuit een centrale techniekruimte relatief koud bronwater
naar de decentrale warmtepompen gestuurd. Iedere woning kan zo afzonderlijk verwarmd of gekoeld worden.

Diverse energieen regeneratiebronnen
Bodemwisselaars

1

Vijvercollector

2

Thermische zonnecollector
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bevinden zich in een waterlaag in de aarde. In de verticale buizen zijn ter hoogte van de waterlaag openingen aange-

Luchtkoeler
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bracht. Hierdoor wordt, afhankelijk van het seizoen, koud of warm water opgepompt. Door het systeem uit te breiden

Energiedak
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Koude- en warmteopslagsysteem

6

Asfaltcollector
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Het systeem kan aangesloten worden op een koude- en warmteopslagsysteem (6). Deze koude- en warmteopslag

met een corrector is niet alleen het bodemgebruik effectiever, maar wordt ook een optimale werking op de lange termijn
gegarandeerd. Hiervoor kan energie uit asfalt (7) worden gebruikt.

