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Efficiënt sanitair warm water produceren 

 

Het aanbod sanitair warmwatersystemen met een warmtepomp is recent enorm toegenomen. De meeste van 

dergelijke oplossingen bieden echter niet het verhoopte en beloofde rendement omdat ze afgeleid zijn van de 

klassieke hoog temperatuurssytemen. Een technologie die volgens Geert Gallet, zaakvoerder van Climapac te Eke 

duidelijk achterhaald is. Als antwoord hierop introduceerde Climapac de compacte SET-25 en SET-40 ‘plug & play’ 

units, waarbij de aanmaak van sanitair warm water gebeurt door middel van een uitwendige hoogrendement 

platenwarmtewisselaar. Een oplossing die tot 20% energiekosten bespaart ten opzichte van de klassieke 

systemen. 

 

Bij Climapac weten ze goed waarover ze praten als het over warmtepompsystemen gaat. Door haar jarenlange 

ervaring, heeft het bedrijf een enorme technologische knowhow en expertise opgebouwd in deze sector. Met 

ondermeer de grootste datacenters onder haar klanten, is Climapac één van de belangrijkste leveranciers van 

warmtepomp en centrale koelsystemen in België.  

 

Buffervat met sanitair warm water 

De klassieke en meest gebruikte opstelling omvat een buffervat met sanitair 

warm water, waarbij de opwarming gebeurt door middel van een buis-

warmtewisselaar die aangesloten is op de warmtepomp. Dit verduidelijkt Geert 

Gallet als volgt: “Dergelijke systemen bieden een slecht rendement. Om een 

watertemperatuur van 40°C te bekomen heb je minstens 50°C water nodig in de 

warmtebron. En daar knelt nu juist het schoentje. Aangezien de opwarming met 

een buiswarmtewisselaar traag is zal de warmtepomp gedurende een lange tijd 

aan een zeer slecht rendement moeten werken. Om de opwarmtijd in te korten, 

gaan meerdere fabrikanten bovendien elektrische weerstanden gebruiken. Het 

gebruik van elektrische weerstanden verhoogt je energieverbruik en doet je E-

peil dalen. Daarenboven heb je constant een watervoorraad warm staan en dat 

is dan weer een ideale bron voor legionella besmetting. Het regelmatig opstoken 

naar 60°C kan hieraan verhelpen maar ook dat vergt weer extra energie.” 

 

Buffervat met technisch water 

Een ander scenario omvat een buffervat met technisch water dat aangesloten is 

aan de warmtepomp. Hier gebeurt de opwarming van het sanitair warm water 

via een inwendige buiswarmtewisselaar. “Deze oplossing scoort beter op vlak 

van opwarmtijd”, zegt Geert Gallet, “want het volle vermogen van de 

warmtepomp wordt meteen in het vat opgeslagen. De zwakke schakel blijft 

echter de buiswarmtewisselaar. Aangezien men ongeveer 5°C verliest in het 

opwarmproces, moet het buffervat toch naar 55 à 60°C opgewarmd worden wil 

men voldoende capaciteit sanitair warm water aan 40°C hebben. Zoals ik al 

eerder aangaf gaat het rendement van de warmtepomp dan pijlsnel omlaag.” 
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Uitwendige platenwarmtewisselaar 

De door Climapac voorgestelde oplossing, omvat een buffervat met technisch water dat aangesloten is aan een 

warmtepomp. Hieraan wordt een uitwendige platenwarmtewisselaar met snelheidsgestuurde pomp gekoppeld. 

Geert Gallet: “Dit systeem heeft hetzelfde voordeel wat betreft de opwarmtijd als het vorige, waarbij het volle 

vermogen van de warmtepomp meteen in het buffervat wordt opgeslagen. Het grote verschil zit hem echter in 

de afgiftezijde. Hier gebruiken we een platenwarmtewisselaar met een veel hoger rendement dan een 

buiswarmtewisselaar. Hierdoor zijn we in staat de volledige energie uit het voorraadvat te halen met een 

temperatuurverlies van amper 2°C bij een debiet van 20 l/min met de SET-40 unit. De warmtepomp moet nooit 

hoger gaan dan 45°C uitgaande water, en behoudt zo een optimaal rendement.” 

 

 

 

 

Om te besluiten zet Geert Gallet de voordelen nog even op een rijtje: “De SET-units zijn zeer eenvoudig in gebruik 

en kunnen door hun compacte afmetingen quasi overal en gemakkelijk geïnstalleerd worden. Door de lagere 

temperatuur van het buffervat, is er geen kalkaanslag en minder warmteverlies. Aangezien er in de SET-unit geen 

warm water wordt opgeslagen, is de kans op legionella besmetting onbestaande, waardoor het warm water ook 

geschikt is voor consumptie. Doordat de warmwatertemperatuur nooit hoger is dan deze ingesteld op het 

bedieningspaneel, is het gevaar op verbranding tot een minimum beperkt. En last but not least: dankzij de 

bijzonder hoge energieoverdracht werkt het systeem met lage warmwatertemperaturen, ideaal dus voor 

warmtepomptoepassingen.” 

 

 


