
WARMTEBRON = GRONDWATER OF 
RIVIERWATER wordt naar de warmtepomp 
in de woning gepompt. Na warmteafgifte 
wordt het water terug naar de grond of ri-
vier gepompt.

WARMTEAFGIFTESYSTEEM = BINNEN-
LUCHT, de binnenunits van Daikin geven 
de warmte af aan de aanwezige lucht in de 
verschillende ruimtes.

Daikin warmtepompen: MEER COMFORT en MINDER VERBRUIK 
WARMTE UIT DE BUITENLUCHT WARMTE UIT HET WATER WARMTE UIT DE BODEM

WATER-LUCHT WARMTEPOMP
voor woningverwarming
Voor  de ganse woning
Voor nieuwbouw en voor renovatie

De belangrijkste eigenschappen op een rijtje:
 Grondwater of rivierwater heeft—of het nu zomer is of winter—een gering temperatuursverschil en is  
overvloedig aanwezig
Hoog en continu rendement 
Systeem kan ook koeling voorzien 
Grondige geohydraulische studie bij aanvang is een must 

De belangrijkste eigenschappen op een rijtje:
 Door de relatief hoge installatiekosten is de bodem/water warmtepomp vooral voor nieuwbouw  
geschikt
 Compact en betrouwbaar 
 Stille werking door Daikin Scroll-compressor 
 Passieve koeling en aansluiting boiler zijn mogelijk 
 Flexibel in de aanpassing aan de plaatselijke con� guratie 
 Regeling op maat is mogelijk 
 Bij verticale warmtewisselaar: stabel rendement 

Binnenkort : Altherma hoge temperatuur voor vervanging van bestaande ketel

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP
voor woningverwarming
Voor één kamer of voor de ganse woning of villa
Voor nieuwbouw en voor renovatie

De belangrijkste eigenschappen op een rijtje:
 De binnenlucht kan worden verwarmd, gekoeld, gezui- 
verd, ontvochtigd en in bepaalde gevallen ook bevoch-
tigd en van verse lucht voorzien.
 De units zijn voorzien van een energielabel, die u vertel- 
len hoe energiezuinig de unit is.
 De bediening is van extra functies voorzien voor optimaal  
comfort en voor nog minder energieverbruik
 Talloze binnenunits: van stijlvol, modern tot klassiek—maar altijd afgewerkt tot in de details 
 Kan aangestuurd worden met een domoticasysteem 
 Omkeerbare warmtepomp (systeem kan ook koelen) 
Compacte units laten snelle montage toe 

WARMTEBRON = DE BUITENLUCHT wordt over de warmtewisselaar van de 
buitenunit geleid.
WARMTEAFGIFTESYSTEEM = DE LUCHT VAN DE TE VERWARMEN 
RUIMTE wordt over de warmtewisselaar van de binnenunit ge-
blazen.

LUCHT-WATER WARMTEPOMP
voor woningverwarming & sanitair warm water
Voor de ganse woning
Voor nieuwbouw en voor goed geïsoleerde renovatie

De belangrijkste eigenschappen op een rijtje:
 Extreem laag energieverbruik: tot 60% besparing  
tov klassieke verwarmingssystemen op stookolie 
en aardgas
 Intelligente regeling 
 Combineerbaar met zonnepanelen: tot 50% gratis zonne-energie voor de opwarming van sanitair water 
 In combinatie met vloerverwarming: optimaal comfort 
 Op alles voorzien: anti-legionella functie, alledaagse behoeften instellen in een weekprogramma en  
toch de vrijheid hebben om deze nog aan te passen, hydrokit bevat nodige hydraulische componenten, 
3 groottes van boilers (150, 200 en 300 liter)
 Koeling is mogelijk (optie) 

M

WARMTEBRON = DE BUITENLUCHT wordt over de warmtewisse-
laar van de buitenunit geleid.
WARMTEAFGIFTESYSTEEM = de warmte wordt over een 2de 
warmtewisselaar in de hydrokit aan WATER overgedragen. 
Dit water voedt vloerverwarmingselementen, radiato-
ren, ventilo-convectoren en eventueel een boiler.

WARMTEBRON = BODEM, de opgeslagen warmte in de grond 
wordt, door een verticale (aardsondes) of horizontale (bui-
zennetwerk) warmtewisselaar, onttrokken en aan de 
warmtepomp afgegeven.

WARMTEAFGIFTESYSTEEM = WATER, de warmte-
pomp draagt de warmte over 
aan een waterverdeelsysteem 
dat wand- en vloerverwar-
mingselementen, radiatoren 
of ventilo-convectoren voedt.

Verwarmingsvermogen* van 15,4 kW tot 77,4 kW
* Verwarmingsvermogen bij 45/40° C waterregime binnen en 7/12°C waterregime buiten

Verwarmingsvermogen* van 25 kW tot 31,5 kW
* Verwarmingsvermogen bij 20° C kamertemperatuur en 20° C waterintredetemperatuur

Verwarmingsvermogen* van 2,7 kW tot 16 kW
* Verwarmingsvermogen bij 20°C kamertemperatuur en 7°CDB/6°NB buitentemperatuur

Verwarmingsvermogen* van 2,7 kW tot 56 kW
* Verwarmingsvermogen bij 20°C kamertemperatuur en 7°CDB/6°NB buitentemperatuur

BODEM-WATER WARMTEPOMP
voor woningverwarming & sanitair warm water
Voor de ganse woning
Voor nieuwbouw

LUCHT—LUCHT LUCHT—WATER WATER—LUCHT BODEM—WATER

La 1ère pompe à chaleur haute Température (80°C) 
destinée au remplacement de chaudière.

De eerste hoge temperatuur warmtepomp (80°C) 
voor de vervanging van verwarmingsketel.
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  〉 Uittrede temperatuur tot 80°C

  〉 Inverter compressoren

  〉 Productie sanitair warm water 
(zonder electrische weerstand)

  〉 Verwarmingsbereik 
van -20°C tot + 35°C

  〉 Standaard uitgerust met alle 
hydraulische toebehoren

  〉 3 modellen beschikbaar: 
11,2 - 14 - 16 KW 
(beschikbaar in enkelfasig- en 
driefasige uitvoering)
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VERWARMEN 
MET EEN WARMTEPOMP 
VAN DAIKIN

Warmtepompen worden vaak omschreven als alternatieve verwarmingsoplossingen. 
Tot recent waren vooral gasketels met condensatietechniek of andere hoogrendements-
ketels op aardgas of stookolie de verwarmingsoplossingen voor woningen. De stijgende 
energieprijzen, de uitputbaarheid van fossiele brandsto� en, de afhankelijkheid van an-
deren wat de bevoorrading ervan betreft en ook het wijzigende Europees of Gewestelijk 
milieubeleid (subsidies en premies), maken het mogelijk dat de alternatieve oplossingen 
van vandaag de trendsetters van morgen worden.

Net als een klassieke cv-installatie kan een warmtepomp een woning voorzien van ver-
warming en warm water. In de zomer kan een omkeerbare warmtepomp de woning ook 
afkoelen.

Vandaag de dag is optimaal wooncomfort een minimale vereiste bij elke nieuwbouw of 
renovatie. Het behaaglijk gevoel in onze leefruimtes is een samenspel van onzichtbare 
of stijlvolle verwarmingselementen, een gelijkmatige warmteverdeling, geluidsarme en 
tochtvrije werking.
Vloer- en wandverwarming, mooie radiatoren en/of stijlvolle Daikin-binnenunits passen 
in dit concept.

Comfort betekent ook zorgen voor de wereld van morgen. Het is algemeen geweten 
dat CO2 een broeikasgas is die een belangrijke rol speelt bij de 
wereldwijde klimaatverandering. De CO2-
emissies, voortgebracht door warmte-
pompen, liggen een stuk lager dan deze 
van verwarmingssystemen op basis van 
fossiele brandsto� en (zie gra� ek). Met 
warmtepompen dragen we zorg voor de 
toekomst van morgen.

 Lage installatiekost: geen graaf– of boorwerken in de tuin, geen schoorsteen of  
opslagtank nodig
 Verbruikskost ligt tot 60% lager dan bij traditionele verwarmingsinstallaties op  
stookolie of aardgas
 Voor nieuwe en bestaande woningen—voor één kamer of voor de ganse woning 
 Verwarming, zelfs bij –15°C buitentemperatuur is mogelijk, zonder bijkomende  
voorzieningen
 Geluidsarme werking binnen– en buitenunits 
 Energiezuinig tot in het kleinste detail: lucht-lucht warmtepompen zijn uitgerust  
met instelbare energiebesparende functies zoals aanwezigheidsdetectie, timers,...
 Meer comfort om te genieten. Automatisch verstelbare uitblaasmodus en snel- 
heidsregeling voor lucht-lucht warmtepompen.
 Weersafhankelijke regeling voor de lucht-water warmtepomp “Altherma” 
 Kwaliteit en innovativiteit als constante factor. Daikin heeft meer dan 40 jaar erva- 
ring met de productie van warmtepompen. Het hele systeem wordt gemaakt in de 
eigen ISO9001-gecerti� ceerde fabrieken van Daikin.

Bent u geïnteresseerd?
Bel ons: 0800 840 22

Mail ons: info@daikin.be

Het comfort van de toekomstDaikin lucht-water en lucht-lucht 
warmtepompen ongeëvenaardLaag verbruik voor veel warmte
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Een warmtepomp is in feite een omgekeerde koelkast. In een koelkast wordt warmte ont-
trokken aan de binnenkant van de koelkast, waardoor de temperatuur daalt in de koel-
kast. De warmte wordt aan de buitenkant van de koelkast afgegeven. Dat is ook te voelen 
aan de achterkant als de koelkast aanstaat. 

Volgende natuurelementen: lucht, water en grond zijn in staat om grote hoeveelheden 
warmte, afkomstig van de zon, op te slaan. Deze energie is gratis en onuitputbaar en 
worden ook wel hernieuwbare warmtebronnen genoemd.

Een warmtepomp is een apparaat dat thermische energie (= warmte) onttrekt aan de 
buitenlucht, bodem of water (= warmtebronnen) op een bepaalde temperatuur en deze 
thermische energie bij een hogere temperatuur aan een ander medium (warmteafgifte-
systeem) afgeeft.

Om aan de warmtebron thermische energie te onttrekken en deze aan het afgiftesysteem 
af te geven, wordt slechts een kleine hoeveelheid elektriciteit benut.
Daar waar verwarmingssystemen op aardgas of stookolie hun energie volledig uit de 
brandstof halen, onttrekt de warmtepomp haar energie voor het grootste deel (60 
tot 80%) uit de omgeving. Dit verklaart het laag energieverbruik van een warmtepomp 
versus traditionele verwarmingssystemen op aardgas of stookolie.

U bent van plan om een nieuwbouw te plaatsen? Of u wenst binnenkort een bestaande woning te 
kopen/verkopen of te huren/verhuren? Dan bent u vast al vertrouwd met het “energieprestatiecer-
ti� caat (EPC)”. Het EPC is een rapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Goed om te 
weten is dat warmtepompen bijdragen tot een goede energieprestatie van een woning (E-peil). 
Investeren in een warmtepomp levert, naast een energiezuinig verbruik,  uw woning ook nog een 
economische meerwaarde op.
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Condities:  Woning te Brussel • 160m² • K 40 • 
Berekening op basis van Altherma software. 
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