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Warmtepompboilers
BESPAAR

€ 475

Ze verbruiken tot driemaal minder dan de
klassieke elektrische boiler. Ondanks hun hoge
aankoopprijs vallen ze daardoor voordelig uit.
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HOE WIJ TESTEN
Warmtepompboilers zijn
omvangrijke toestellen met een
waterreservoir van 250 tot 300 liter.
VOORRAAD WARM WATER
Uiteindelijk komt het eropaan om u
en uw gezin voldoende bruikbaar
warm water te bezorgen. Als we
ervan uitgaan dat het water uit de
kraan steeds 40°C warm moet zijn,

gingen we na hoeveel liter bruikbaar
warm water u zo ter beschikking zou
hebben wanneer u warm en koud
water mengt. Als de temperatuur
van de boiler wordt ingesteld op
55°C, kunnen de geteste
warmtepompboilers uit de test u
300 tot 400 liter warm water
leveren. Dat is meer dan voldoende
voor een gezin van 3 à 4 personen.
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Warmte uit de lucht benutten
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Warmtepompboilers halen
hun warmte
bij voorkeur
uit de
buitenlucht
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AANBEVOLEN INSTALLATIE VAN EEN WARMTEPOMPBOILER
afvoer van koude lucht
naar buiten (bij voorkeur
geïsoleerde buis)

hoogte van 2 tot 2,5 m

aanvoer van lucht van buiten
waaruit de warmte wordt benut
(bij voorkeur geïsoleerde buis)

aansluiting op het stroomnet
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aanvoer van koud water naar de boiler;
leiding voor warm water vanaf de boiler
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WELK SYSTEEM
VOOR UW WARM
WATER?
Bereken wat voor u het
voordeligste systeem is
afhankelijk van de
energie waarover u kunt
beschikken.

Als een warmtepompboiler zijn lucht in de
woning zelf moet halen
en afvoeren, plaatst u
hem bij voorkeur in een
niet-verwarmde ruimte.

Meer info op
www.testaankoop.be/
warmwater
of via 02 542 32 32

»
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HET VOORDELIGSTE WARMWATERSYSTEEM
Een systeem kan duur zijn in aankoop, terwijl het opwarmen zelf minder
energie kost. Andersom kan een goedkoop systeem in aankoop u later met
een torenhoge energiefactuur opzadelen. Wat te kiezen?
Bij een verbruik van 120 liter warm
water per dag is een
doorstroomsysteem op aardgas al bij
al het voordeligst, althans voor wie
daarover kan beschikken. Een
condensatiewandketel blijkt dan het
goedkoopst, gevolgd door een
gesloten gasgeiser zonder waakvlam
en een boiler van een
condensatieketel (zie de grafiek).
Net daarna komt de
warmtepompboiler, althans tegen
het daltarief van het tweevoudig
uurtarief. Die is goedkoper dan bv.
een systeem op stookolie of
propaan. Hoe groter het verbruik aan
warm water, hoe meer de

warmtepompboiler in de
rangschikking opklimt. Voor de
klassieke elektrische systemen is het
omgekeerd. Dit blijven trouwens dure
systemen, net als die op propaan.
DOORSTROOMSYSTEEM OF BOILER
Een doorstroomsysteem (wandketel,
geiser) is ontegensprekelijk het meest
voordelig. Bovendien kan het u
onbeperkt van warm water voorzien.
Een boiler biedt dan weer meer
comfort: een vaste
watertemperatuur en een hoger
debiet. Bovendien kan een boiler
verschillende aftappunten tegelijk
van water voorzien.

EEN GOED WERKEND WARMWATE

RSYSTEEM INRUILEN?

al werken ze nog goed, kunt
Bij enkele warmwatersystemen, ook
t, overwegen om ze in te
u ondanks de investering die dit verg
tweevoudig uurtarief).
(op
ruilen voor een warmtepompboiler
t warmwaterverbruik
groo
vrij
een
bij
Dat is het geval, althans
elektrische boiler op
(bv. voor 3 tot 4 personen), voor een
propaan uit flessen, een
op
r
eise
tweevoudig uurtarief, een gasg
armingsketel op propaan en
boiler in combinatie met een verw
en). Hoe hoger het verbruik
een boiler op propaan (bulk of fless
het kan worden om over te
r
ante
ress
van warm water, hoe inte
Dit systeem is dan ook veruit
stappen op een warmtepompboiler.
voordelen van een boiler
alle
t
het voordeligst in gebruik en bied
elijkheid om meerdere
(vaste temperatuur, hoog debiet, mog
er te voorzien).
aftappunten tegelijk van warm wat
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Waarborg voor talenknobbels

Laat een
warmtepompboiler alleen
tegen daltarief
draaien
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TOTALE KOSTEN VOOR DE AANMAAK VAN WARM WATER (DAGELIJKS 120 L VAN 60°C)
Afschrijving over 15 jaar (20 jaar voor een zonneboiler) - Intrestvoet: 2,5 % - Plaatsing in een bestaande woning (6 % btw)

228

CONDENSATIEWANDKETEL, ZONDER WAAKVLAM, OP AARDGAS
GESLOTEN GASGEISER ZONDER WAAKVLAM, OP AARDGAS
(ZONDER VERWARMING OP AARDGAS)

59

243

103
297

BOILER BIJ CONDENSATIEKETEL, OP AARDGAS

161

WARMTEPOMPBOILER TEGEN DALTARIEF

256
350

APARTE BOILER OP AARDGAS

113

229

WARMTEPOMPBOILER TEGEN NORMAAL TARIEF

256
384

BOILER BIJ VERWARMINGSKETEL (GEEN CONDENSATIEMODEL) OP STOOKOLIE

423

ELEKTRISCHE BOILER TEGEN DALTARIEF

238

ZONNEBOILER + ELEKTRISCHE BIJVERWARMING TEGEN DALTARIEF

228

ZONNEBOILER + BOILER BIJ VERWARMINGSKETEL (GEEN CONDENSATIEMODEL) OP AARDGAS

111

113
90
356
378
522

260

ELEKTRISCHE BOILER TEGEN NORMAAL TARIEF

kosten van het verbruik (₣/jaar)
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113

363

BOILER BIJ CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

ZONNEBOILER + BOILER BIJ VERWARMINGSKETEL (GEEN CONDENSATIEMODEL)
OP STOOKOLIE

94

333

BOILER BIJ VERWARMINGSKETEL (GEEN CONDENSATIEMODEL) OP AARDGAS

ZONNEBOILER + WARMTEPOMPBOILER TEGEN DALTARIEF

113

378
598

84

afschrijving (₣/jaar)
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Uitrusting

Lawaai

Gebruiksgemak

270

62

488

B

B

B

B

B

B

ARISTON Nuos Mod. HPWH 250 EXT

2 597

-5

250

50-62

248

B

B

B

B

B

B

STIEBEL ELTRON WWK 300

2 755

4

303

55

583

A

A

A

E

A

C

EINDSCORE OP 100

Totaal voor de prestaties
bij 55°C

-5

Kosten van het stroomverbruik
(per jaar)

Maximale hoeveelheid
bruikbaar warm water

2 701

Info over de waarborg

COP voor een dagcyclus

ATLANTIC Odyssee 2

Handleiding

Opwarmtijd van een
vol reservoir (in minuten)

TESTRESULTATEN

Maximumtemperatuur
met alleen de warmtepomp (°C)

BESCHRIJVING

Capaciteit van het
waterreservoir (in l)

PRIJS

Minimumtemperatuur van de
aangevoerde lucht (in °C)

WARMTEPOMPBOILERS

A

B

110

76

B

B

110

69

C

D

94

68

VIESSMANN Vitocal 160-A

3 176

2

285

55

550

B

A

B

C

A

C

B

E

124

63

DIMPLEX BWP30HSD

2 845

-8

290

60

510

C

A

C

A

A

B

C

E

152

59

BUDERUS Logatherm WPT 270-A

2 448

-10

270

60

539

C

A

C

C

C

B

B

E

139

56

HOE LEEST U DE TABEL?
Prijs In december 2012. Btw
van 6 % inbegrepen, van
toepassing voor woningen
ouder dan 5 jaar.
Maximumtemperatuur met
alleen de warmtepomp
En dus zonder dat de bijkomende elektrische weer-

stand van het toestel wordt
aangesproken.
Opwarmtijd van een vol
reservoir Dit is de tijd die nodig
is om een reservoir dat volledig is gevuld met koud water van 15°C, op een temperatuur van 55°C te brengen.

COP voor een dagcyclus
Efficiëntie om over 24 uur
water op te warmen en warm
te houden (enkel tegen daltarief), als er ook geregeld
warm water wordt afgetapt.
Maximale hoeveelheid bruikbaar warm water Wanneer u

Hoge aankoopprijs
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Kosten van het stroomverbruik
bij een genormaliseerde test
met een dagelijks verbruik van
100 l warm water gedurende
een heel jaar, tegen daltarief.

Beste van
de test
Beste
Koop
Voordelige
keuze

Zeer goed
Goed
Redelijk
Zwak
Slecht

Goede kwaliteit

Warmtepompboilers
Onze keuze

»
MWhcj[fecfXe_b[hip_`djejZh_[cWWbpk_d_][hZWd
[[dabWii_[a[[b[ajh_iY^[Xe_b[h$JeY^][Xhk_ajkcWWh
X[j[h^[jZWbjWh_[\lWd^[jjm[[lekZ_][kkhjWh_[\$Eea
WdZ[h[[b[ajh_iY^[^k_i^ekZje[ij[bb[dakdjkZWd
^_[hefbWj[dZhWW_[didWY^ji[d_d^[jm[[a[dZ$
GkWl[hXhk_a_iZ[mWhcj[fecfXe_b[hlWdWbb[ioij[c[d^[jleehZ[b_]ij[_dl[hXhk_a$:WWhj[][del[hijWWj
[[d\ehi[_dl[ij[h_d]$7bim[Z[aeij[dlWd^[jl[hXhk_a[dlWdZ[W\iY^h_`l_d]iWc[dd[c[d"Xb_`\j[[d
mWhcj[fecfXe_b[hjeY^^[[b_dj[h[iiWdj"[dZWjZ[i
j[c[[hdWWhcWj[^[jmWhcmWj[hl[hXhk_aij_`]j$
CeY^jkjhekm[dijm_`\[b[djkii[d[[d_dl[ij[h_d]_d
[[dmWhcj[fecfXe_b[h[dZ_[_d[[dpedd[Xe_b[h"
efj[[hZWdlebk_jleehZ[[[hij[$:[_dl[ij[h_d]_d
[[dpedd[Xe_b[hb_]jde][[dijka^e][hÃ*&&&[d
c[[h[d_i[hce[_b_`a[hj[hk]k_jj[^Wb[d$
=[[d[da[bceZ[bk_jZ[j[ij^[[\j[[dh[i[hle_hab[_d[hZWd(&&b$:Wj_ij[]heejleeh[[d][p_dlWd'e\
(f[hied[d$?dZ[je[aecijpekZ[d\WXh_aWdj[d^kd
WWdXeZlWdmWhcj[fecfXe_b[hice[j[dk_jXh[_Z[d
c[jc_dZ[h]hej[ceZ[bb[d$
;deeaWbb_]jZ[WWdiY^W\fh_`icec[dj[[bde]WWdZ[
^e][aWdj"jeY^akdjkc[jedp[8[ij[AeefX_`Z[
WWdaeefWbÃ*-+X[ifWh[dj[defp_Y^j[lWd^[jZkkhij[ceZ[bk_jZ[j[ij"j[hm_`bkeeagkWijheecl[hXhk_a
leehZ[b_][hW\X[dj$¬

warm en koud water mengt
en het water uit de kraan 40°C
warm moet zijn.
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PREMIES VOOR EEN
WARMTEPOMPBOILER?
Kunt u een
tegemoetkoming
genieten voor een
warmtepompboiler?
Raadpleeg zeker een van
deze websites van de
gewestelijke overheden.
www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be
www.leefmilieubrussel.
be
energie.wallonie.be

Goed uitgerust,
efficiënt en
energiezuinig model.
Is beste van de test en
tegelijk Beste Koop
dankzij zijn prima
prijs-kwaliteitverhouding. Tegen
daltarief mag u voor
een dagelijks
waterverbruik van
100 liter op een
jaarlijks
stroomverbruik van
amper € 110 rekenen.
€ 2 701

www.testaankoop.be

