
             

 

Lucht-waterwarmtepompen, belangrijke 
weetjes voordat u er aan begint. 

 

Wanneer u denkt aan de aanschaf en doe-het-zelf installatie van een lucht-waterwarmtepomp zijn er een 
aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Hieronder volgen een aantal zaken die in ieder geval van 
belang zijn maar deze opsomming is nog niet helemaal compleet. 
 
Bij een lucht-water warmtepomp wordt het rendement (COP in de datasheet) voor een belangrijk deel 
bepaald door het temperatuur verschil dat moet worden overbrugd. Dat is het verschil tussen de 
buitentemperatuur en de gewenste watertemperatuur in de verwarming. 
Hoe kouder het buiten is hoe hoger de benodigde temperatuur is in de verwarming dus dan wordt 
het temperatuurverschil snel groter en het rendement dus lager. 
 
Het rendement van de warmtepomp wordt ook bepaald door het temperatuurverschil (Delta-T) tussen het 
water dat van de warmtepomp naar de verwarming gaat (aanvoertemperatuur) en het water dat van de 
verwarming terugkomt (retourtemperatuur). Het hoogste rendement wordt behaald bij een Delta-T van ca. 
5°C en dat is ook het advies van Panasonic bij de mono-bloc’s. 
Wanneer een warmtepomp bij zo’n kleine Delta-T zijn volle vermogen moet kunnen leveren betekent dat wel 
dat er heel veel water moet worden rondgepompt want anders lukt dat niet. 
Dat heeft ook zo zijn consequenties voor de benodigde leidingdiameters en ook het verwarmingssysteem 
moet die hoeveelheid kunnen verwerken en dat kan een probleem zijn wanneer er met (klok)thermostaten of 
een zoneregeling wordt gewerkt en er maar één of enkele ruimtes warmte vragen. 
Onderstaande tabel geeft informatie bij verschillende warmtepompvermogens over de gewenste flow, de 
minimaal benodigde totale waterinhoud van het systeem en de benodigde leidingdiameter bij een direct 
systeem (zonder buffer rechtstreeks op de verwarming) en bij een systeem met een primaire buffer. 
 
Warmtepomp Flow bij  Minimaal Diameter  Leidingdiameter (uitwendig/inwendig) 
vermogen  Delta-T 5°C  volume aansluiting  direct systeem primaire buffer 
 
5 kW   14,5 L/min  75L  1 ¼”   28/26mm  22/20mm 
7 kW   20    L/min  105L  1 ¼”   32/30mm  28/26mm 
9 kW   25,8 L/min  135L  1 ¼”   35/33mm  28/26mm 
12 kW  34,4 L/min  180L  1 ¼”   35/33mm  32/30mm 
16 kW  45,8 L/min  240L  1 ¼”   42/39mm  35/33mm 
 
Bij een 7kW warmtepomp is dat dus al 20L per minuut, dat zijn twee volle emmers van 10L. Probeer dat maar 
eens met een buitenkraan en een emmer je zult zien dat dat héél véél water is. 
Voor de benodigde leidingdiameters heeft dat ook nogal wat consequenties, zeker bij een direct systeem. 
Met een buffervat is die benodigde flow eenvoudiger te realiseren en wordt de benodigde leidingdiameter al 
wat kleiner en dat wordt dan ook door vrijwel alle fabrikanten dringend aanbevolen, zie verderop in dit artikel. 
Wanneer u de warmtepomp op een warmtewisselaar in een boiler of buffervat wilt aansluiten dient die 
warmtewisselaar niet alleen voldoende diameter te hebben maar hij moet ook een groot oppervlakte hebben 
om bij zo’n klein temperatuurverschil het vermogen te kunnen overdragen. Een standaard warmtewisselaar in 
een standaard boiler of buffervat is daarvoor niet geschikt. Bij een buffervat wordt de warmtepomp dan ook 
meestal rechtstreeks op het vat aangesloten dus niet via een warmtewisselaar. Op dat buffervat wordt ook de 
verwarming direct aangesloten waardoor het buffervat fungeert als een “open verdeler”.  
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Bij een (te) klein buffervat gaat het opwarmen snel en zal de warmtepomp eerder uitschakelen en even later 
weer inschakelen wat niet goed is voor het rendement want bij het opstarten van de warmtepomp is extra 
energie nodig. 
Een groter of zelfs groot buffervat heeft ook andere voordelen want hoe groter het buffervat hoe meer je de 
warmtepomp overdag kunt laten draaien om warmte op te slaan voor ’s-avonds en ’s-nachts en dat heeft als 
voordelen: 
- overdag is het buiten warmer dus dan is het rendement van de warmtepomp een stuk hoger 
- de Panasonic warmtepompen zijn behoorlijk stil maar niet geheel geluidloos, overdag valt dat minder op 
- overdag zal het lichtnet in een woonwijk minder worden belast dan ’s-avonds wanneer straks iedereen 
  elektrisch gaat koken, zijn elektrische auto gaat opladen en de meeste warmtepompen zullen gaan draaien 
- als u zonnepanelen heeft dan leveren die overdag stroom die u direct kunt gebruiken met de warmtepomp 
  in plaats van terug leveren aan het lichtnet. Wanneer het salderen wordt afgeschaft krijgt u nog maar een 
  beperkte vergoeding voor het terug leveren overdag terwijl u ’s-avonds het volle pond moet gaan betalen. 
 
Een andere belangrijke functie van een buffervat is het helpen bij het “defrosten” van de warmtepomp. 
Vrijwel iedere lucht-water warmtepomp zal bij bepaalde condities (temperatuur en luchtvochtigheid) last 
hebben van ijsvorming op de condensor. Wanneer er teveel ijs ontstaat zal het rendement sterk teruglopen 
en uiteindelijk kan de warmtepomp helemaal geen energie meer leveren.  
Om dat te voorkomen zal de warmte pomp een “defrost” (ontdooiing cyclus) opstarten om het ijs te doen 
smelten. Dat werkt verreweg het snelste en met het minste energieverbruik wanneer de warmtepomp de 
daarvoor benodigde energie kan terughalen uit het verwarmingscircuit want anders moet dat met het 
elektrische verwarmingselement en dat gaat met een veel lager rendement. Wanneer er een voldoende groot 
buffervat aanwezig is gaat dat defrosten altijd snel en goed en dan merkt u daar met uw verwarming vrijwel 
niets van.  Wanneer er geen buffervat aanwezig is moet deze warmte uit de leidingen, vloerverwarming of 
radiatoren komen. Wanneer er maar een deel van het verwarmingssysteem open staat kan het volume te 
klein zijn en wanneer er kleppen of thermostatische regelingen kunnen die zelfs een blokkade vormen. In die 
gevallen zal de warmtepomp niet goed kunnen defrosten met een serieuze impact op het rendement van het 
systeem en dat zult u zeker terugvinden in uw elektriciteitsverbruik. 
 

Wel of geen buffervat? 
Het antwoord hierop van Panasonic en van ons is simpel en eenvoudig. Hoewel er op allerlei internet forums 
wordt beweerd dat het ook zonder buffervat kan zijn wij het daar absoluut niet mee eens want we hebben al 
teveel gevallen met tegenvallende resultaten gehad. 
Zeker in een bestaand verwarmingssysteem dient u altijd een buffervat te installeren. Wanneer u toch besluit 
om geen buffervat te installeren en naderhand klachten heeft over het hoge energieverbruik en om een 
servicebezoek vraagt moet u er rekening mee houden dat de kosten van dat bezoek volledig aan u zullen 
worden doorberekend wanneer blijkt dat het ontbreken van dat buffervat bijdraagt aan het hoge verbruik. 
Bij grotere buffervaten is het vaak ook mogelijk om een extra elektrisch verwarmingselement te plaatsen. In 
principe is dat natuurlijk niet nodig want in de warmtepomp zelf zit er ook al een maar bij een storing in de 
warmtepomp heeft u zo in geval van nood toch nog wat verwarming in huis. 
 

Hoe groot moet zo’n buffervat dan zijn? 
Ideaal zou zijn wanneer het buffervat zo groot is dat de warmtepomp alleen overdag hoeft te draaien en 
’s-avonds en ’s-nachts helemaal niet.  
Als vuistregel kun je dan aanhouden dat je per m2 vloerverwarming (van de meestal verwarmde ruimtes) 
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ongeveer 10L buffervolume moet aanhouden. Bij een woning met 50m2 vloerverwarming op de begane grond 
waarbij de kamers boven meestal niet of maar incidenteel worden verwarmd kom je dan al uit op een 
buffervolume van 500L. 
Wanneer eenmaal is gekozen om een buffervat te installeren maakt het voor de prijs niet zo heel veel uit of 
dat nu 200, 300, 50, 800 of 1000L is maar wel voor de ruimte die het inneemt en of het door alle 
(deur)openingen kan en voor de belasting van de vloer waarop hij komt te staan. Op een begane grond zal die 
belasting meestal geen probleem zijn maar op een verdieping wel en of je hem daar kunt krijgen over een trap 
is ook iets wat vooraf goed moet worden bekeken. 
Vaak kan het gewenste volume niet kan worden geplaatst en dan moet worden gekeken wat maximaal 
haalbaar is. 
Wanneer een serieus buffervat helemaal niet kan dan adviseren wij in ieder geval een klein buffervaatje van 
minimaal 50L bij een 5kW of 7kW warmtepomp en van minimaal 100L bij grotere vermogens zodat de 
warmtepomp in ieder geval de benodigde minimale flow kan halen, een voldoende lange run kan maken en 
effectief kan helpen bij de defrost. 
 

Koelen met een warmtepomp 
Wanneer u niet alleen wilt verwarmen in de winter maar ook wilt koelen in de zomer dan moet u met wat 
extra punten rekening houden. Koelen door middel van de vloerverwarming is minder effectief omdat de vloer 
wel koelt maar de lucht daarboven veel minder, koude lucht stijgt immers niet op. Wanneer u de vloer met 
een temperatuur beneden de 19 graden probeert te koelen zult u vrijwel zeker last krijgen van condens op de 
vloer dus een natte vloer! Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de niet geïsoleerde leidingen in huis. 
Lage temperatuur radiatoren zijn bij koelen veel efficiënter dan vloerverwarming dus als u die keuze nog moet 
maken is dat zeker iets om over na te denken. 
Wanneer u de warmtepomp instelt op bijvoorbeeld 19 graden zal hij die temperatuur heel snel bereiken en 
uitschakelen en na korte tijd weer inschakelen. Dat is slecht voor het rendement en voor de levensduur van de 
warmtepomp en daarom is het bij koelen nog belangrijker om een buffervat toe te passen dat u afkoelt naar 
de gewenste temperatuur. Wanneer u het buffervat tot een heel lage temperatuur (onder het dauwpunt) gaat 
afkoelen kan ook daar condensvorming optreden met een serieuze kans op corrosie. Bij een rvs buffervat of 
wanneer een stalen buffervat hermetisch is afgesloten met een goede dampdichte isolatie dan is dat geen 
probleem. U kunt stalen TWL buffervaten ook bij ons bestellen met een speciale epoxy coating aan de 
buitenzijde en een extra hermetisch afsluitende isolatie waardoor het beschermd is tegen condens maar dat 
maakt het buffervat wel een heel stuk duurder. 

 
Vermogen van de warmtepomp 
Bij de keuze van een warmtepomp is het benodigde vermogen een van de belangrijkste keuzes die moet 
worden gemaakt. 
Wanneer de warmtepomp de enige verwarmingsbron is dan moet hij ook bij een minimale buitentemperatuur 
van bijvoorbeeld -10°C nog voldoende vermogen kunnen leveren om de woning te verwarmen. 
Hoeveel vermogen daarvoor nodig is hangt af van de warmteverliezen van de woning en daar gaan we in dit 
document niet op in, dat moet wel eerst worden bepaald.  
Wanneer er is bepaald dat er bijvoorbeeld 11kW aan verwarmingsvermogen nodig is om de woning bij -10°C 
voldoende te verwarmen dan moet de warmtepomp dat dus ook kunnen leveren bij die buitentemperatuur. 
Bij de meeste warmtepompen wordt het nominale vermogen echter opgegeven bij een buitentemperatuur 
van +7°C (wanneer een goed geïsoleerd huis nog nauwelijks verwarming nodig heeft). Een warmtepomp die bij 
+7°C een nominaal vermogen levert van 12 kW zal bij -10°C aanzienlijk minder leveren, waarschijnlijk maar 
8kW of zelfs helemaal niets wanneer hij snel last heeft van bevriezing van de buitenunit. Kijk dus altijd naar het 
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geleverde vermogen bij temperaturen ruim onder nul en wat dan nog de COP is! Vaak wordt dat in de 
datasheets niet vermeld (een reden temeer om dat te onderzoeken) maar in de installatiehandleiding staan 
meestal wel grafieken tot -10°C of zelfs tot -15°C.   
Let ook op of die grafiek geldt voor alleen het warmtepompbedrijf of dat ze er ook al rekening mee houden dat 
het ingebouwde hulp verwarmingselement van 2, 3, 6 of zelfs 9kW al is ingeschakeld want dat maakt nogal 
een verschil in de capaciteit en voor het rendement. 
Bedenk ook dat wat extra capaciteit prettig is wanneer u een langere tijd afwezig bent geweest met een lager 
ingestelde temperatuur en de woning toch wat sneller wilt kunnen opwarmen.  
Een van de redenen waarom wij hebben gekozen voor de Panasonic mono-bloc warmtepompen is omdat ze 
het vermogen en de COP ook opgeven bij -7°C en bij de T-Cap modellen geldt het opgegeven vermogen van de 
warmtepomp zelfs bij -7°C. Een T-Cap model van 9kW levert dus ook echt 9kW in warmtepompbedrijf bij -7°C 
zonder het elektrische verwarmingselement in te schakelen! 

 

Warmtepomp ook voor het warme tapwater? 
De hoeveelheid warm water is in warmtepompinstallaties door het gebruik van boilers altijd gebonden aan 
een bepaalde capaciteit. Voor mensen die gewend zijn aan een combi-ketel voor de verwarming en warm 
water en overstappen naar een warmtepomp kan dat een tegenvaller zijn omdat ze gewend zijn aan een 
onbeperkte stroom warm tapwater uit de cv-ketel. Als het warm water uit het boilervat op is, duurt het 
namelijk wel even voordat het weer opgewarmd is en als  de woning op dat moment ook moet worden 
verwarmd nog veel langer. Wat extra capaciteit in de warmtepomp komt dan zeker van pas. Het is dus erg 
belangrijk om de inhoud van de tapwaterboiler af te stemmen op het gebruik. Bedenk ook dat een 
tapwaterboiler met een warmtepomp meestal maar tot 55°C wordt opgewarmd omdat bij hogere 
temperaturen het rendement van de warmtepomp snel minder wordt, zeker bij lage buitentemperaturen. 
Een grotere boiler die goed is afgestemd op de behoefte van de gebruikers kan een oplossing zijn maar ook 
een extra elektrisch verwarmingselement in de boiler of een elektrische doorstroomverwarmer kunnen helpen. 
Een close-in boiler of Quooker in de keuken kan ook helpen. Voor de grootte van een tapwaterboiler wordt bij 
een normaal waterverbruik (geen stortdouche of bad) meestal gerekend met de vuistregel van ongeveer 50L 
inhoud per persoon in het huishouden. 

Bij een tapwaterboiler aangesloten op een warmtepomp geldt dat de warmtewisselaar in die boiler ook het 
grote debiet en het vermogen van de warmtepomp bij een lage Delta-T van 5°C  moet kunnen verwerken. Bij 
een standaard tapwaterboiler is de warmtewisselaar daarvoor veel te klein dus die zijn niet geschikt. Gelukkig 
zijn er tapwaterboilers die zijn voorzien van een extra grote warmtewisselaar speciaal voor warmtepompen. 
Sommige van deze boilers beschikken daarnaast over een extra warmtewisselaar onderin voor aansluiting op 
zonnecollectoren. 
 

Warmtepomp combineren met een zonneboiler 
Wanneer u alleen een warmtepomp gaat gebruiken voor de verwarming en het warme tapwater dan zal deze 
het gehele jaar in bedrijf zijn. Wanneer u daarnaast ook een zonneboiler installeert van voldoende capaciteit 
dan zal die het warm tapwater van ca half april tot eind september vrijwel geheel kunnen leveren en in de 
periode daarvoor en daarna gedeeltelijk. Dat scheelt dus heel wat draaiuren voor de warmtepomp. Bij een 
slimme combinatie van de juiste boiler kunt u die bovendien voor zowel de zonneboiler als voor de 
warmtepomp gebruiken. Ook het buffervat voor de verwarming kan in veel gevallen door zowel de zoneboiler 
als door de warmtepomp worden gebruikt. 
Bij een warmtepomp ontvangt u meestal subsidie op de warmtepomp zelf maar niet op de tapwaterboiler of 
het buffervat. Mogelijk ontvangt u ook subsidie op de zonneboiler waar de tapwaterboiler en het buffervat 
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een onderdeel van zijn dus die combinatie kan ook financieel heel voordelig zijn. Subsidieregeling zijn in 
Nederland en België niet hetzelfde en zijn landelijk maar soms ook per gemeente verschillend en ze 
veranderen regelmatig.  



             

 

Lucht-waterwarmtepompen, belangrijke 
weetjes voordat u er aan begint. 

Garantie en service 

Inleiding 
De Groene-Energiewinkel bv levert al sinds 2008 technische installaties voor de verduurzaming van particuliere 
woningen aan doe-het-zelvers. Tot 2018 waren dat voornamelijk zonneboilers, zonnepanelen, douchewarmte-
wisselaars, energiezuinige pompen etc. Producten die ook weleens defect raken maar die voor service of 
garantie meestal als pakket(je) kunnen worden opgestuurd voor reparatie of vervanging en daarna terug 
worden gestuurd. 
 
In 2018 zijn wij ook begonnen met de verkoop van lucht-water warmtepompen. Voorop stond dat installatie 
door een doe-het-zelver mogelijk moest zijn. Daardoor komen alleen systemen in aanmerking waarbij geen 
handelingen aan het koelmiddel nodig zijn aangezien alleen monteurs met een F-gas certificaat dat mogen 
doen. De keuze viel daardoor automatisch op mono-bloc warmtepompen waarbij dat niet nodig is. Omdat het 
dure apparaten betreft die normaal gesproken vele jaren moeten meegaan was het voor ons ook belangrijk 
dat er een fabrikant achter staat die langdurig onderdelen kan naleveren en beschikt over een serviceafdeling 
in Nederland. Warmtepompen worden door vrijwel alle bekende fabrikanten alleen via distributeurs aan 
installateurs geleverd en niet aan doe-het-zelf verkoopkanalen. De installateur neemt altijd de eerstelijns 
garantie en service voor zijn rekening maar bij complexe problemen kan hij terugvallen op de distributeur en 
indien nodig op de importeur of fabrikant. Voor doe-het-zelvers is dit normaal gesproken niet mogelijk en 
zeker niet bij grijs-import uit andere landen. 

Omdat een warmtepomp een groot en zwaar apparaat is kun je ze niet gemakkelijk opsturen voor garantie, 
service of reparatie bij een storing of defect. Bij een gas cv-ketel zijn er altijd lokaal meerdere installateurs te 
vinden met kennis van zo’n ketel en ook de onderdelen zijn goed verkrijgbaar. Bij warmtepompen is dat helaas 
heel wat lastiger, er zijn veel meer merken en modellen op de markt waardoor onderdelen moeilijk of geheel 
niet zijn te vinden en er zijn veel te weinig installateurs met kennis van zaken. 
Wij zijn op zoek gegaan naar een distributeur van een betrouwbaar, goed en bekend merk die ook bereid is 
om, indien nodig en mogelijk, on-site service bij onze doe-het-zelf klanten te leveren. Dat is zeker niet 
vanzelfsprekend en zo zijn wij uitgekomen bij DHPS bv, een van de officiële distributeurs van Panasonic 
warmtepompen in Nederland. Bij mijn weten zijn wij ook de enige leverancier voor doe-het-zelvers in 
Nederland die dat zo heeft geregeld. 
Die on-site service en garantie door DHPS zijn wel op basis van beschikbaarheid van mensen en middelen wat 
in deze tijd van tekorten aan deskundige monteurs niet altijd mogelijk zal zijn.  
Het is ook geen recht dat u kunt opeisen en er is geen gegarandeerde responsetijd. Als u daarvan verzekerd 
wilt zijn moet u zelf een onderhoudscontract bij een deskundige installateur afsluiten. DHPS stelt ook 
voorwaarden waar wij helemaal achter staan en de belangrijkste daarvan is dat de SmartCloud interface (CZ-
TAW1), die wij standaard altijd meeleveren, geïnstalleerd moet zijn wanneer er een beroep op hun wordt 
gedaan. DHPS dient dan tijdig toegang te krijgen tot de Servicecloud zodat ze op afstand de historie van 
meerdere dagen en een aantal cycli van de warmtepomp kunnen bekijken. In veel gevallen kunnen ze de 
oorzaak van de problemen zo zien. Wanneer het een serieus probleem lijkt waardoor het echt nodig is om een 
monteur naar de klant te sturen kunnen ze vooraf inschatten welke onderdelen er moeten worden 
meegenomen en welke monteur er voor deze reparatie nodig is want niet iedere monteur kan of mag alle 
werkzaamheden verrichten. 
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Bij een eenvoudige vervanging van een gedeukt paneel, verbogen lamellen of vervanging van een defecte klep, 
afsluiter, sensor of pomp wordt verwacht dat de klant (u dus) dat met vervangende onderdelen zelf oplost 
aangezien hij immers de “installateur“ is. Als u dat niet zelf wilt of kunt doen en een monteur van DHPS wilt 
laten komen zult u de kosten van dat bezoek moeten betalen en die zullen, mede afhankelijk van de reistijd, 
minimaal enkele honderden euro’s bedragen.  
Zorg ook altijd voor een “Plan B” voor het geval uw warmtepomp defect raakt of een storing heeft die niet 
binnen enkele dagen kan worden opgelost. 

Voorwaarden voor (on-site) garantie en service 
 
De voorwaarde dat de door ons meegeleverde SmartCloud interface geïnstalleerd moet zijn om voor support 
in aanmerking te komen staat op onze website bij alle Panasonic warmtepompen vermeld in de beschrijving 
en is dus al bekend voor de aankoop. Wij houden ons daar strikt aan omdat dat nu eenmaal de afspraak is met 
DHPS. Wanneer niet aan deze voorwaarde is voldaan zal er in principe geen on-site support worden gegeven 
en zult u de warmtepomp, net zoals dat bij de meeste andere producten gebruikelijk is, zelf moeten opsturen 
naar serviceafdeling van DHPS. Indien het een reparatie is die onder de garantie valt dan is de reparatie zelf 
uiteraard kosteloos maar dat geldt niet voor de verzendkosten want daar hebt u dan zelf voor gekozen en die 
waren te voorkomen. 
Mocht er een monteur moeten komen voor garantie of service on-site dan dient de warmtepomp normaal en 
vooral veilig (conform ARBO regels, dit ter beoordeling door de monteur) bereikbaar te zijn. Indien daarvoor 
een ladder, trap, steiger of ander hulpmiddel noodzakelijk is dan dient de klant daar zelf voor te zorgen. 
 

Service buiten de garantie: 

Bij problemen of reparaties die niet onder de garantie vallen is een on-site service bezoek eventueel (dit ter 
beoordeling door DHPS) ook mogelijk maar ook dan wil DHPS eerst toegang tot de SmartCloud interface 
om de mogelijke problemen vooraf te onderzoeken. 
In deze gevallen worden wel alle kosten doorberekend en dat zijn o.a.: 
- reiskosten vanaf Hardinxveld-Giessendam met een minimum starttarief 
- arbeidskosten minimaal 1 uur en daarna per 15 minuten 
- kosten van de te vervangen onderdelen 
Reken in ieder geval op minimaal enkele honderden euro’s. 
 
Wanneer valt het in ieder geval niet onder de garantie: 
- na afloop van de garantieperiode 
- bij beschadigingen ontstaan na de aflevering (vandaar de verplichte inspectie binnen 24 uur na levering) 
- bij beschadigingen of defecten veroorzaakt door fouten bij de installatie of het gebruik. 
- niet goed functionerend systeem als gevolg van onjuiste systeemconfiguraties of installatie  
Voor de volledig garantiebepalingen zie de website van DHPS www.dhps.nl 

Controleren juiste configuratie en instellingen 

Wanneer u twijfelt of zekerheid wilt over de juiste configuratie en instellingen van uw warmtepomp dan is een 
online controle door een specialist van DHPS mogelijk. Uiteraard dient dan de SmartCloud interface 
geïnstalleerd te zijn en u dient DHPS toegang te geven tot de Servicecloud. Tevens dient u vooraf een 

http://www.dhps.nl/
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hydraulisch schema van uw complete systeem te overleggen met daarin getekend alle onderdelen 
(warmtepomp, boilers en/of buffervaten, sensoren, 3-weg kleppen, extra pompen) en de lengtes en diameters 
van de leidingen tussen de warmtepomp en de boilers en buffervaten. Als het goed is heeft u deze informatie 
natuurlijk al want anders had u het systeem niet kunnen installeren en zonder deze informatie is het niet 
mogelijk om de juiste instellingen te controleren. 
Voordeel hiervan is dat alle instellingen van de warmtepomp bekeken worden en als deze goed staat is 
ingesteld zal de warmtepomp een optimaal rendement hebben.  



             

 

Lucht-waterwarmtepompen, belangrijke 
weetjes voordat u er aan begint. 

 
Voor het bekijken, monitoren en aanpassen van het systeem rekenen we een uur en de kosten hiervoor 
bedragen € 140,00 inclusief btw. Mocht u met aanvullende vragen komen dan zal DHPS per geval bekijken of 
hier wel of geen kosten voor worden berekend, dit is sterk afhankelijk van de vragen die worden gesteld.  
Indien u van deze optie gebruik wilt maken dient u dat wel tijdig aan te geven zodat het kan worden ingepland 
want dit kan alleen bij beschikbaarheid van een specialist en niet adhoc. Deze service is nadrukkelijk niet 
bedoeld als snelle oplossing na een storing! 

NB 
De Groene-Energiewinkel is gericht op ervaren doe-het-zelvers met technisch inzicht en wij gaan er van uit dat 
u de installatie zelf doet (eventueel met wat hulp van familie of bekenden die ook daarna beschikbaar blijven) 
en dat u zelf volledig op de hoogte bent van de installatie en configuratie. 
Helaas hebben wij gemerkt dat een aantal klanten bij ons de warmtepomp en andere materialen bestellen en 
een “installateur” gaan zoeken voor de installatie. Wanneer u zelf niet helemaal op de hoogte bent van de 
complete installatie en configuratie en er blijken daarna problemen op te treden dan levert dat vaak extra 
problemen op. De “installateur” blijkt toch niet zo deskundig te zijn als verwacht of geeft niet thuis omdat hij 
zijn geld al heeft ontvangen. Dat kunnen wij niet voor u oplossen. Als u niet van plan bent om de installatie 
(grotendeels) zelf te doen dan kunt u beter een warmtepomp bij een betrouwbaar installatiebedrijf 
aanschaffen en door hun laten installeren. Als u daar dan ook een onderhoudscontract afsluit weet u zeker dat 
u bij storingen of een defect door hun wordt geholpen. Dan bent u ogenschijnlijk misschien duurder uit maar 
het is beter voor u en uiteindelijk ook voor ons. 

 


