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LIVING ENVIroNmENt SyStEmS

 Natuurlijk en slim verwarmen 
met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie

ZUINIG, mILIEUVrIENDELIJK EN toEKomStGErICHt
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Warmtepomptechnologie in de lift
Ommekeer in de verwarmingstechniek
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De warmtepomptechnologie wint steeds meer aan belang en 
het ziet er niet naar uit dat aan die trend snel een einde zal 
komen. Dat blijkt ook uit de sterk toenemende omzetcijfers van 
de afgelopen jaren. toch is ze niet zo jong meer. Ze is al 40 jaar 
op de markt, maar pas de laatste jaren is ze steeds populairder 
geworden. Helemaal terecht, overigens. De lucht/water-warm-
tepomp van mitsubishi Electric is technisch heel grondig ont-
wikkeld en heeft in de praktijk al ruimschoots aangetoond 
waartoe ze in staat is.

Haar grote populariteit is onder meer te danken aan het gebruik 
van warmte-energie die de natuur ons kosteloos ter beschik-
king stelt. Uitgerekend tegen de achtergrond van eindige 
natuurlijke rijkdommen zoals gas of olie, die steeds meer uitge-
put raken, en het stijgende bewustzijn van het belang van het 

milieu in een wereld waar steeds meer natuurrampen gebeuren, 
is het een hele verademing om een technologie te kunnen 
benutten, die aan de eisen van de hedendaagse tijd beant-
woordt.

In dit scenario zijn de stijgende prijzen voor energie van door-
slaggevend belang. Hierdoor krijgt de ommekeer in het denken 
ook een economische dimensie. Steeds meer bouwheren en 
eigenaars van een woning kiezen vooral om economische rede-
nen voor een warmtepomp.

Wij kennen veel goede argumenten die pleiten voor het gebruik 
van de lucht/water-warmtepomp, aangezien we van de voorde-
len van deze techniek overtuigd zijn. Wellicht kunnen we ook u 
voor deze oplossing warm maken!
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Verwarm met hernieuwbare energie
Energie uit de lucht

ook al merken we er niets van, toch biedt onze omgevingslucht 
ons onbeperkt en overal gratis warmte-energie, die we voor 
allerlei toepassingen kunnen gebruiken. met de moderne 
warmtepomptechnologie van mitsubishi Electric wordt verwar-
men bijzonder duurzaam.

Wie tegenwoordig beslissingen moet nemen over de energie-
bevoorrading van zijn vastgoed, beschikt over een ruime keuze: 
het assortiment strekt zich uit van conventionele systemen op 
gas of stookolie tot en met milieuvriendelijke verwarmingsop-
lossingen zoals de warmtepomp. Zeker is wel dat op hetzelfde 
moment dat de voorraad fossiele brandstoffen zoals aardolie of 
aardgas steeds krapper wordt, de vraag naar die brandstoffen 
als gevolg van de exponentiële groei van de wereldbevolking 
stijgt. De prijsstijgingen van de laatste jaren zullen zich daarom 
nog lang doorzetten. De energietoevoer voor warmtepompen 

daarentegen is altijd gewaarborgd. Enerzijds door de onbe-
perkte beschikbaarheid van zonne-energie – ook tijdens de 
koudste dagen – en anderzijds door het feit dat stroom altijd en 
overal beschikbaar is. Stroomleveranciers hebben een leve-
ringsplicht en de stroom zelf kan uit wind-, zonne- en wate-
renergie worden gehaald.

met de keuze voor een energiebesparende lucht/water-warm-
tepomp maakt u zich niet alleen onafhankelijk van olie of gas, 
maar bespaart u ook op uw verbruiksuitgaven en belast u het 
milieu minder.

HErNIEUWbarE ENErGIE
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Evolutie van de energieprijzen voor gezinnen van 1991 tot 2010
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Een ventilator zuigt buitenlucht naar de warmtepomp en 
voert die lucht over de verdamper. Het vloeibare koelmiddel 
dat zich in de verdamper bevindt, is kouder dan lucht. De 
warmte-energie gaat van de lucht op het koelmiddel over. 
Het koelmiddel verdampt en neemt de energie uit de bui-
tenlucht op, zelfs bij een buitentemperatuur van -25 °C.

Het nu gasvormige koelmiddel wordt door de compressor 
aangezogen en samengeperst. bij die samenpersing stij-
gen de temperatuur en de druk van het gas opnieuw.

Het hete gas stroomt naar een tweede warmtewisselaar 
(condensor) en geeft daar zijn warmte aan het aangesloten 
verwarmingssysteem af.

Het koelmiddel wordt door de afkoeling opnieuw vloeibaar 
en komt na de ontspanner onder lagere druk te staan. Ver-
volgens stroomt het naar de verdamper terug. En daar 
begint de cyclus opnieuw.
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Het werkingsprincipe
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Comprimeren

Ontspannen

Warmtebronnen Warmtepomp Warmteverdeel- en opslagsysteem

Condenseren
Verdampen

Water

Aarde

Lucht

Een lucht/ water-warmtepomp werkt volgens hetzelfde  principe 
als een koelkast – maar dan wel in de tegenovergestelde rich-
ting: terwijl een koelkast warmte uit zijn binnenruimte  onttrekt 
en aan de omgevingslucht afgeeft, onttrekt een lucht / water-
warmtepomp warmte aan de buitenlucht en geeft ze aan de 
binnenlucht van een gebouw als verwarmingsenergie af.

De lucht / water-warmtepomp bestaat  
uit de volgende componenten: 
verdamper (warmtewisselaar), compressor, condensor (platen-
warmtewisselaar), expansieventiel (ontspanner)

Kringloop:
in de verdamper (warmtewisselaar) van de lucht/ water-warm-
tepomp start het eigenlijke proces van de warmtepomp. Dit 
proces is gebaseerd op de fysische eigenschappen van het  
koelmiddel, dat al bij lage temperaturen verdampt en de daarbij 
opgenomen energie opslaat.
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Een perfecte kringloop

HEt WErKINGSPrINCIPE
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 Verwarming ten goede van 
het milieu

De verwarming van de toekomst

VErWarmING tEN GoEDE VaN HEt mILIEU

bedenk dat in een privé huishouden de vereiste energie voor 
de productie van warmte en warm water gemiddeld tot 80% 
bedraagt van de totale energiebehoeften. De warmtepomp-
technologie gebruikt de vrij beschikbare en daardoor regenera-
tieve energie uit het milieu. ‘milieu-energie’ is zonne-energie, 
aangezien de energie van de aarde, het grondwater en de lucht 
door de zon wordt gevoed. Uit deze drie milieubronnen kunnen 
warmtepompen energie halen die ze daarna als verwarmings- 
en optioneel ook als koelcapaciteit beschikbaar stellen.

De lucht/water-warmtepomp onderscheidt zich in het bijzon-
der door het feit dat ze in vergelijking met de twee andere 
warmtepompoplossingen de minste eisen stelt op het vlak van 
de installatie. Er zijn geen grote ingrepen nodig om de grond 
klaar te maken voor aardboringen of aardcollectorinstallaties, 
zoals dat wel het geval is bij grond/water-warmtepompen of 
bronboringen en -constructies zoals bij water/water-warmte-
pompen. De lucht/water-warmtepomp laat daarentegen een 
snelle en ongecompliceerde buitenopstelling in de tuin of op de 
binnenplaats toe. bovendien kunnen er lange leidingen worden 
gebruikt, waardoor de positionering van de buitenunit heel 
flexibel is. Een andere positieve factor is de onderhoudsvrien-
delijkheid. ook op dit vlak scoort de lucht/water-warmtepomp 
bijzonder goed. Zo hoeven bij deze technologie geen regelma-
tige schoorsteenreinigingen of tests van de verbrandingsgas-
sen te worden uitgevoerd - in tegenstelling tot verwarmingsop-
lossingen die met stookolie, gas of pellets werken.

De hoge efficiëntie van een lucht/water-warmtepomp is zeker 
een troef die naar voren kan worden geschoven. Voor de ver-
warming van een eengezinswoning volstaat de aansluiting van 
één warmtepomp buiten, om het volledige huis te verwarmen. 
Die toepassing bleek in combinatie met vloerverwarming bij-
zonder efficiënt, aangezien in dat geval met lage verwarmings-
temperaturen de warmte optimaal wordt verdeeld en een 
hogere efficiëntie wordt gehaald. ook voor professioneel 
gebruik is de lucht/water-warmtepomp een aantrekkelijke 
oplossing, die in cascade-opstelling voldoende vermogen voor 
grote oppervlakten levert.

De warmtepomp is uniek omwille van de combinatie van een 
hoge energie-efficiëntie en een grote ecologische duurzaam-
heid. Van 100 % energiebehoefte haalt deze techniek tot 75 % 
uit de natuur. De overige 25 % wordt voor de aandrijving van de 
compressor uit een stroombron gehaald. Dat betekent dat met 
slechts één kilowatt stroomtoevoer tot vier keer meer verwar-
mingsvermogen haalbaar is. En wanneer de stroombron geba-
seerd is op regeneratieve energie, levert de milieubalans zelfs 
geen Co2-emissies op.



 Verwarming ten goede van 
het milieu

Kosten* Warmtepomp  Stookketel op 
aardgas

Pellet Stookketel op 
stookolie

3.500 EUR

3.000 EUR

2.500 EUR

2.000 EUR

1.500 EUR

1.000 EUR

De rechtstreekse vergelijking met traditionele verwarmings-
technieken heeft de warmtepomptechnologie al in haar voor-
deel beslecht. Ze maakt vrij beschikbare energie beschikbaar, 
is niet afhankelijk van natuurlijke rijkdommen die steeds verder 
uitgeput raken en heeft slechts weinig stroom nodig.

als maatstaf voor de rendabiliteit geldt de CoP-waarde (Coef-
ficient of Performance), die de verhouding weergeeft van het 
afgegeven verwarmingsvermogen (kW) ten opzichte van het 
opgenomen elektrische aandrijvingsvermogen (kW).

Deze waarde is echter relatief onnauwkeurig, aangezien ze 
geen rekening houdt met de grote temperatuurverschillen die 
in de loop van het jaar kunnen worden genoteerd. om de effi-
ciëntie in functie van alle invloedsfactoren meetbaar te maken, 
wordt het jaarrendement (aPF=annual Performance Factor) 
opgegeven. Die waarde geeft de verhouding weer van de ver-

warmingsenergie ten opzichte van de toegevoerde elektrische 
energie, beschouwd over een volledig jaar. Een aPF van 3 bij-
voorbeeld betekent dat het drievoudige van het ingezette elek-
trische werkvermogen in warmte-energie wordt omgezet.

op basis van de verbruikswaarden kunnen conclusies over de 
ontstane emissies worden getrokken. Daarom zal in de toe-
komst deze waarde ook als maatstaf voor subsidiemaatregelen 
bij warmtepompen gebruikt worden.

Daarbij is het reële jaarrendement van vier andere factoren 
afhankelijk: van de toegepaste warmtepomptechnologie, van 
de huisisolatie en installatie, van de buitentemperatuur en van 
het gedrag van de gebruiker. Zo hebben vensters die op ijs-
koude winterdagen voortdurend openstaan of slecht geïso-
leerde buitenwanden een negatieve invloed op het jaarrende-
ment en daardoor op de totale efficiëntie.

CO2-emissie
Toegepast op een eengezinswoning met een verwarmingsbehoefte van 14.400 kWh/j

• Olie: 15.319 kWh x 306 g CO2/kWh = 4,7 ton CO2

• Gas: 15.319 kWh x 251 g CO2/kWh = 3,8 ton CO2 
• Warmtepomp met APF gelijk aan 3: 4.800 kWh x 302 g CO2/kWh = 1,4 ton CO2

Jaarrendement (APF)
De basis voor de berekening van het theoretische jaarrendement voor de warm-
tepompsystemen van Mitsubishi Electric is VDI 4650, dat normen bepaalt voor de 
buitentemperaturen, de toevoertemperaturen en de verwarmingsgrenstempera-
tuur. Het jaarrendement van een warmtepomp geeft de verhouding weer tussen het 
afgegeven warmtevermogen ten opzichte van het opgenomen vermogen (energie, 
aandrijfvermogen) in de loop van een jaar. Hoe hoger het jaarrendement, des te 
lager het elektrisch energieverbruik van de warmtepomp!

Jaarrendement (aPF) =  
afgegeven warmte-energie

Ingezette elektrische energie*

* inclusief de elektrische energie voor de aandrijving van de perifere verbruikers (pompen,  
 regelingen,...)

* Bijvoorbeeld 200 m2 woning met 14.400 kWh/jaar, 23 jaar afschrijving

Geld besparen met de warmtepomp

Emissie van koolstofdioxide beperken

237,-

940,-

498,-

overtuigende argumenten
Zo milieuvriendelijk kan rendabiliteit zijn

Gedrag gebruiker

Warmtepomp

Buitentemperatuur

Installatie / 

Huisisolatie

oVErtUIGENDE arGUmENtEN
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De slimme oplossing voor uw woning

Ecodan-systeem: 1 Zubadan-warmtepomp, 2 Boiler of voorraadvat
Constructief: 3 Vloerverwarming, 4 Sanitair warm water, 5 Radiator

Een lucht/ water-warmtepomp kan gemakkelijk worden geïn-
stalleerd en neemt weinig plaats in, aangezien ze onopvallend 
buiten een gebouw kan worden opgesteld - bijvoorbeeld ach-
ter een hek of bomen, in de tuin of op de binnenplaats, waar 
het geluid van de ventilatoren optimaal wordt gedempt. op één 
meter afstand van het toestel wordt nog een geluidsniveau van 
slechts 48 tot 52 db(a) gemeten. 

De omkasting van de warmtepomp is stevig en weersbesten-
dig ontworpen en wordt op een sokkel geplaatst, zodat de con-
dens die ontstaat, kan worden afgevoerd. De warmtepomp van 
mitsubishi Electric beschikt over een automatische ontdooi-
functie, die voorkomt dat de installatie op koude dagen bevriest. 
Voor de aansluiting aan de binnenunit in huis moeten alleen 
twee geïsoleerde leidingen voor de toe- en afvoer doorheen de 
buitenmuur worden geleid. Zodra die leidingen met de verwar-
mingslichamen (vloerverwarming, convectoren, radiatoren, ...) 
en een tank voor het warme water zijn verbonden, wordt het 
volledige huis in een handomdraai in een wellnessoase omge-
toverd. Er wordt op een energiezuinige manier warmte en  sani-
tair warm water voorzien.

Sinds de introductie van de invertertechnologie is verwarmen 
met lucht/water-warmtepompen een volwaardig alternatief 
voor traditionele verwarmingssystemen. Want de invertertech-
nologie van mitsubishi Electric laat traploze verwarming toe en 
biedt op die manier het hoogste comfort en welzijnsgevoel. 
ook met betrekking tot de energie-efficiëntie is een traploze 
instelbaarheid belangrijk, aangezien de verwarmingsbehoefte 
van een gebouw in de loop van het jaar grondig kan verande-
ren. bij winterse buitentemperaturen is die behoefte groot, tij-
dens de overgangsperiodes klein en ‘s zomers is enkel nog de 
toevoer van sanitair warm water nodig. De inverter geregelde 
lucht/water-warmtepompen kunnen optimaal aan die schom-
melingen in de behoefte worden aangepast. Hierdoor kan de 
gebruiker in het gebouw van een voelbaar betere thermische 
ervaring genieten. Hierdoor wordt een wellnesseffect gecre-
eerd, dat je al heel snel niet meer kunt missen.

Anderen noemen dit innovatie; voor ons is dit standaard

SLImmE oPLoSSING

2 1

4

4

3

5
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Vergelijking van verwarmingssystemen

VErGELIJKING VaN VErWarmINGSSyStEmEN

  Lucht-water Water-water Grond-water Olie Gas Pellet

Inspanningen op het 
vlak van bouwrijp 
 maken /
Installatiewerken

Warmtepomp Warmtepomp Warmtepomp Stookketel met stookolie Gasbrander Stookketel met pellets

Doorboren van muren Zuigbronnen Aardcollector of aards-
onden

Tankinstallatie Afvoerleiding uitlaat-
gassen

Opslagruimte voor  
 pellets

Pompen Retourbronnen Schoorsteen (afvoer 
verbrandingsgassen)

Gasaansluiting Schoorsteen (afvoer 
 verbrandingsgassen)

Leidingen Leidingen Leidingen Leidingen Leidingen Leidingen

Buffer / Boiler Buffer / Boiler Buffer / Boiler Buffer / Boiler Buffer / Boiler Buffer / Boiler

Bronkop Verdeler Schoorsteenreiniging Schoorsteenreiniging  

  Bronpomp Pekelpomp    

Flexibiliteit 
Plaats van opstelling
 
 

Beperkte plaatsbehoefte Beperkte plaatsbehoefte 
buiten

Grote plaatsbehoefte bij 
aardcollectoren buiten, 
maar beperkte plaats-
behoefte bij aardsonden

Grote tot zeer grote 
plaatsbehoefte voor de 
opslag van brandstof

Beperkte plaatsbehoefte Grote plaatsbehoefte 
door noodzaak om 
voorraad pellets bij te 
houden

Hoge flexibiliteit op het 
vlak van de opstelling 
(tuin, binnenplaats, dak, 
kelder)

Twee bronboringen voor 
zuig- en retourbronnen

Beperkte flexibiliteit bij 
aardcollectoren, hoge 
flexibiliteit bij aards-
onden

Beperkte flexibiliteit Beperkte flexibiliteit Beperkte flexibiliteit

Comfort, veiligheid
 

Hoog Hoog Hoog Geurhinder Hoog Hoog

CO-vergiftiging CO-vergiftiging CO-vergiftiging

Eisen op het vlak van 
het onderhoud
 

Lage onderhoudskosten Normale eisen op het 
vlak van het onderhoud 

Lage eisen op het vlak 
van het onderhoud

Jaarlijkse reiniging van 
de verbrandingskamer

Jaarlijkse reiniging van 
de verbrandingskamer

Jaarlijkse reiniging van 
de verbrandingskamer

Vergunningsplicht Vergunningsplicht (evt.) Schoorsteenveger Schoorsteenveger Schoorsteenveger

Hoge eisen aan de 
waterkwaliteit

Test rookgassen Test rookgassen Test rookgassen

         
Leegmaken van de op-
vangschuif voor de as

Energie-efficiëntie Hoog, 300 % Zeer hoog, 400 % Hoog, 350 % Zeer matig, 80 % Matig, 85 – 90 % Zeer matig, 70 %

Milieuvriendelijkheid * ca. 1,4 t CO2 / p.j. ca. 1,1 t CO2 / p.j. ca. 1,25 t CO2 / p.j. ca. 4,7 t CO2 / p.j. ca. 3,8 t CO2 / p.j. 0 t CO2 / p.j.
           

* Toegepast op een eengezinswoning met een verwarmingsbehoefte van 14.400 kWh/j

3 kW uit de lucht 
1 kW uit het stopcontact

De warmtepomp 
gebruikt:

4 kW verwarmingscapaciteit
55 °C watertemperatuur

45 °C watertemperatuur

Binnen- 
temperatuur 
+ 21 °C

25 % uit het stopcontact
(aandrijfstroom voor de warmtepomp)

tot 75 % uit de 
lucht opgeslagen 
warmte
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Van bij de start een slimme investering
Wie nog voor de eerste steen wordt gelegd, nadenkt over het 
juiste energiebesparende verwarmingssysteem, bespaart niet 
alleen aankoopkosten en bouwkosten, maar op lange termijn 
ook verbruikskosten. Zo is een nieuwbouwproject de beste 
gelegenheid om de energievoorziening van bij het begin op een 
economisch en ecologisch verantwoorde basis te laten steu-
nen.

bij de beslissing voor een lucht/water-warmtepomp kan al tij-
dens de planningsfase een overtuigend besparingspotentieel 
worden gerealiseerd. Zo hoeft er geen schoorsteen of kelder 
voor de stookketel worden gebouwd. Er hoeven ook geen gas-
aansluitingen te worden voorzien. ook de kosten voor de 
onderhoudswerkzaamheden voor die installaties kunnen al 
meteen worden geschrapt.

Door het beperkte stroomverbruik, de daarmee gepaard gaan-
de lage Co²-emissies en het gebruik van regeneratieve bronnen 
is de warmtepomptechniek ontworpen met het oog op een 
kostenefficiënte energievoorziening op lange termijn. 

De lucht/water-warmtepomp van mitsubishi Electric garan-
deert daarbij de volle verwarmingscapaciteit zonder dat daar-
voor elektrische hulpverwarming nodig is.

bijzonder efficiënt in dat verband zijn oppervlakteverwarmings-
systemen (vloerverwarming of muur- en dakverwarmingssyste-
men) die door hun hoge watervolume en lange warmteopslag-
vermogen ook met lage toevoertemperaturen zeer efficiënt 
werken. De warmtepompen van mitsubishi kunnen ook in pas-
siefhuizen worden gebruikt. Een passiefhuis onderscheidt zich 
door de bijzondere manier waarop alternatieve warmtebron-
nen, zoals de stralingswarmte van toestellen en mensen of de 
zonnestraling, worden gewonnen en gebruikt. aan de overige 
(beperkte) warmtebehoefte kan op een ideale manier door de 
warmtepomp worden voldaan.

Nieuwbouw
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rENoVatIE EN oUDE GEboUWEN
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omwille van de beperkte plaats die ze inneemt, is een lucht/
water-warmtepomp voor oude gebouwen in principe de beste 
oplossing. oude radiatoren kunnen bij een nauwkeurige plan-
ning en configuratie in bepaalde omstandigheden behouden 
blijven, aangezien ze in oude gebouwen vaak overgedimensio-
neerd zijn en daardoor met een grotere warmtestraalopper-
vlakte zijn uitgerust.

Subsidies voor lucht/water-warmtepompen
In overeenstemming met de Europese richtlijn van hernieuw-
bare energie beloont de wetgever het gebruik van een lucht/
water-warmtepomp in oude gebouwen met een fiscaal voor-
deel wanneer deze gebruikt wordt als hoofdverwarming.

actuele informatie daarover vindt u bijvoorbeeld op 
www.energiesparen.be

Van oud naar nieuw
Het belangrijkste aspect van een renovatieproject is de toepas-
sing van een energievoorziening die op lange termijn econo-
misch verantwoord is. bij renovatie is ook de installatie van een 
warmtepomp op verschillende vlakken een interessante keuze 
gebleken.

Het grote voordeel zit hem in de eenvoudige integratie van een 
warmtepomp in een bestaand verwarmingssysteem. De instal-
latie kan heel vlot gebeuren, aangezien u in de meeste gevallen 
de bestaande tank, pompen, leidingen, kleppen en regelingen 
gewoon kunt blijven gebruiken. bij een ombouw van olie of gas 
naar een lucht/water-warmtepomp van mitsubishi Electric kun-
nen de jaarlijkse verwarmingskosten in sommige gevallen tot 
de helft worden teruggebracht.

afhankelijk van de uitrusting van het gebouw dat moet worden 
gerenoveerd, hebt u de keuze tussen een monovalent en een 
bivalent warmtepompsysteem. De bestaande installatie kan 
dan ook aan de volledige warmtebehoefte voldoen (monova-
lent) of kan met een tweede verwarming worden gecombineerd 
(bivalent), die de warmtepomp indien nodig ondersteunt.

Een bivalente warmtepompoplossing wordt gekozen in de 
gevallen dat een bestaande verwarmingstechniek met een 
energie-efficiënte techniek moet worden aangevuld. Dit is vaak 
het geval in oude gebouwen, waarin op koude dagen de oude 
kachel als aanvulling naast de warmtepomp behouden kan blij-
ven.

Renovatie en oude gebouwen
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ZUbaDaN & PoWEr INVErtEr-tECHNoLoGIE
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Zubadan & Power Inverter-technologie
Twee technologiën voor alle denkbare gevallen

mitsubishi Electric biedt twee warmtepomptechnologieën aan: 
de Zubadan- en de Power Inverter-techniek. beide systemen 
kunnen in een bestaand verwarmingssysteem worden geïnte-
greerd (bivalent) of kunnen als alleenstaand verwarmingssys-
teem worden ingezet (mono-energetisch). De Power Inverter-
buitenunits werken heel energiezuinig en hebben een ruim 
toepassingsgebied van -20 °C tot + 35 °C.

De Zubadan-technologie garandeert ook bij de laagste buiten-
temperaturen tot -15 °C 100% verwarmingscapaciteit. In de 
zeldzame gevallen dat de buitentemperatuur tot -25° C zakt, 
kunt u nog altijd rekenen op een verwarmingscapaciteit van 
75%. Waardoor ook bij vriestemperaturen in het hele huis een 
aangename temperatuur heerst.

Producten Verwarmen
Eengezinswoning

Verwarmen
Tweegezinswoning

Verwarmen
Meergezinswoning

Gebouwen voor 
 beroepsdoeleinden

Warmwatertank 
geïntegreerd

Hoogefficiënte pomp
(Energie-efficiëntie-
klasse A)

Power Inverter
(PAC-IF oplossing) • • • •

Zubadan
(PAC-IF-oplossing) • • • •

Hydrobox
(Power Inverter of Zubadan) • • • • •

Ecodan Split-oplossing
(Power Inverter of Zubadan)  •  •*  •* • •

Ecodan Monobloc-oplossing
(Power Inverter of Zubadan)  •  •*  •* • •

 

Toepassingsgebieden

* = per wooneenheid

Zubadan-buitenunits verwarmingscapaciteit 8,1 – 23,0 kW Power Inverter-buitenunits verwarmingscapaciteit 4,1 – 19,2 kW

E
F

G

A
B

C
D
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beide systemen zijn zowel voor woningen als voor kleinere en 
middelgrote gebouwen voor professionele doeleinden zoals 
dokterspraktijken, kantoorruimten en winkels geschikt als ver-
warmingssysteem. bij grotere meergezinswoningen of com-
plexe gebouwen voor professionele doeleinden kan de meer-
behoefte aan energie door het gebruik van meerdere buitenunits 
worden gedekt. bijzonder praktisch in dat verband is de nauw-
keurige berekeningsoptie per wooneenheid. 
Hiervoor is de Power Inverter-buitenunit PUHZ-rP35 ideaal, 
omdat hiermee kleine wooneenheden op een energie-efficiënte 
manier kunnen worden verwarmd en er een duidelijk zicht is op 
de nevenkosten. 

De warmtepomp als set  
met een boiler of een Hydrobox
In een set met de Ecodan-boiler vormen onze buitenunits com-
plete verwarmingssystemen voor de verwarming van ruimten 
en de productie van sanitair warm water. De 200 liter grote tank  
in het Ecodan-systeem biedt voldoende capaciteit voor onge-
veer 40 minuten douchewater. Door de geïntegreerde voor-
rangschakeling voor de tank zijn zeer korte verwarmingscycli 
mogelijk, waardoor er snel opnieuw voldoende warm water 
beschikbaar is. Voor grotere watercapaciteiten kan de warmte-

pomp via de Hydrobox aan de buffertank van uw keuze worden 
gekoppeld. Daarbij worden alle voordelen van de warmte-
pomptechnologie en de speciale regeling gewoon overgezet.
 
De warmtepomp als autonome unit  
met optionele interfaces
De warmtepompbuitenunits van mitsubishi Electric kunnen ook 
zonder het Ecodan-systeem worden bediend. Deze autonome 
toepassing biedt nog meer mogelijkheden – ook voor speciale 
oplossingen. 
Via optionele interfaces kunnen ze bijvoorbeeld in het kader van 
een renovatieproject op een bestaande verwarmingsinstallatie 
worden aangesloten of in een bivalente toepassing met andere 
warmtebronnen worden geïntegreerd. ook voor de aansluiting 
op een zonne-installatie met buffer voor zonneverwarming is dit 
een rendabele optie - net als voor de koppeling met een water-
tank. bij grote verwarmingsbehoeften vormen meerdere in cas-
cade geschakelde warmtepompen een oplossing. ook daarbij 
wordt gebruikgemaakt van optionele vermogensingangsinter-
faces of toevoertemperatuurregelaars.

Ecodan-boiler Hydrobox 
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Zubadan-technologie
De gepatenteerde Zubadan-technologie van mitsubishi Electric 
krijgt steeds meer aanhangers. De technologie heeft haar 
populariteit te danken aan het feit dat ze enerzijds ook bij de 
laagste buitentemperaturen een betrouwbare verwarmingsca-
paciteit biedt en anderzijds aan het feit dat de geïntegreerde 
invertertechnologie een variabele vermogensafgifte toelaat, 
waardoor de installatie bijzonder energie-efficiënt werkt.
De verwarming van binnenruimten is bij lage vriestemperaturen 
tot -15 °C voor honderd procent gegarandeerd. De Zubadan-
warmtepomptechnologie is zelfs op een uitgebreid toepas-
singsgebied tot -25 °C berekend. 

Ontdooifunctie
Een versnelde ontdooifunctie draagt bovendien tot deze door-
gaans hoge bedrijfszekerheid en capaciteit bij. Zo werd in ver-
gelijking met traditionele lucht/water-warmtepompen het ont-
dooiproces met 50 % ingekort en werd de werkingstijd tussen 
de ontdooicycli tot 150 minuten verlengd. 

Wanneer de warmtepomp in combinatie met de Ecodan-boiler 
wordt gebruikt, kunnen de hoge toevoertemperaturen tot 60 °C 
optimaal worden benut. op die manier kan het dure naverwar-
men met behulp van een elektrisch verwarmingselement wor-
den vermeden.

Instelbare fluistermodus
De compacte warmtepompen van het type PUHZ-W en PUHZ-
HW beschikken over een instelbare fluistermodus, die op een 
flexibele manier kan worden ingesteld. Zo kan het maximale 
geluidsdrukniveau aan de plaatselijke omstandigheden worden 
aangepast. Het werkingsgeluid kan in dicht bebouwde geluids-
gevoelige woongebieden indien nodig met 10 db(a) worden 
verlaagd.

Vooral voor de werking ‘s nachts is de instelling van een laag 
geluidsdrukniveau zinvol. maar de mogelijkheid kan ook voor 
een langere termijn flexibel worden ingesteld. belangrijk om te 
weten is het feit dat de verwarmingscapaciteit in de fluistermo-
dus zakt. Daarmee moet bij de configuratie rekening worden 
gehouden.

Voor de strengste eisen tot -25°C

ZUbaDaN-tECHNoLoGIE

De warmtepomp beschikt over een automatische ontdooifunctie. De warmtepomp wordt 
best op een sokkel geplaatst, zodat het condenswater kan wegvloeien.
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Zubadan-koelcircuit met Flash-injectie 
Het fysische principe: voor iedere overdracht van warmte gel-
den dezelfde voorwaarden. Het medium dat de warmte 
opneemt, moet een lagere temperatuur hebben dan het me-
dium dat de warmte afgeeft. bij lucht/water-warmtepompen 
moet de verdampingstemperatuur van het koelmiddel daarom 
enkele graden onder de buitenluchttemperatuur liggen. 

Hoe kouder het buiten is, des te lager moet ook de verdam-
pingstemperatuur van het koelmiddel zijn. anders kan het koel-
middel geen warmte opnemen. Hoe lager echter de verdam-
pingstemperatuur van het koelmiddel ligt, des te groter wordt 
zijn volume en des te kleiner zijn dichtheid. Daardoor is er 
steeds minder koelmiddel beschikbaar voor het compressie-
proces. traditionele inverter-compressoren draaien dan ook, bij 
wijze van bescherming tegen oververhitting, aan een lager toe-
rental. Hierdoor zakt de verwarmingscapaciteit van de warmte-
pomp aanzienlijk. 

met de gepatenteerde Zubadan-compressor en het speciale 
koelmiddelcircuit is het mogelijk om de massastroom van het 
koelmiddel en daardoor ook het toerental van de compressor 
en de verwarmingscapaciteit op constante niveaus te houden. 
Dat is mogelijk doordat tijdens het compressieproces een 
tweefasig mengsel rechtstreeks in de scrolls van de compres-
sor wordt geïnjecteerd. Dat is de zogenaamde Flash-injectie.

50 %

100 %

0 %

25 %

75 %

Zubadan van Mitsubishi Electric

Traditionele Inverter-warmtepomp

Verwarmingsvermogen

Constant Zubadan-vermogen

+7°C-25°C -5°C-15°C

Buitentemperatuur

-20°C -10°C 0°C
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Type buitenunit Splitversie
ZUBADAN PUHZ-HRP

Monobloc versie
ZUBADAN PUHZ-HW

Verwarmingsvermogen A2 / W35 (kW) 8,1 11,2 14,0 23,0 11,2 14,0

Opgenomen verwarmingsvermogen A2 / W35 (kW) 2,5 3,71 5,19 9,69 3,72 5,21

COP verwarmen A2 / W35 3,20 3,02 2,7 2,37 3,01 2,69

Verwarmingsvermogen A7 / W35 (kW) 8,0 11,2 14,0 23,0 11,2 14,0

Opgenomen verwarmingsvermogen A7 / W35 (kW) 1,82 2,63 3,32 6,31 2,64 3,34

COP verwarmen A7 / W35 4,4 4,26 4,22 3,65 4,24 4,19

Verwarmingsvermogen A-15 / W35 (kW) 8,1 11,2 14,0 23,0 11,2 14,0

Geluidsdrukniveau dB(A)* 52 52 52 58 52 52

Afmetingen in mm (B / D / H) 950 / 330 / 1350 1020 / 330 / 1350 1020 / 330 / 1350 1050 / 330 / 1338 1020 / 330 / 1350 1020 / 330 / 1350

Gewicht (kg) 120 135 135 143 148 148

Maximale leidinglengte (m) 75 75 75 80 - -
   

18 

* Geluidsdrukniveau gemeten op 1 m afstand en hoogte voor het toestel. 
 De metingen en weergave van de kengegevens beantwoorden aan de nieuwe norm EN 14511

ZUbaDaN 
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Productvoordelen
• Energie-efficiëntieklasse a voor de hoogste rendabiliteit 
• Stille werking: 52 db(a) op 1 m afstand
• Flexibel instelbare fluistermodus (W- en HW-modellen)
• Geen elektrisch verwarmingselement nodig
• Verkorte ontdooitijden
• Nauwelijks onderhoudskosten
• Invertertechniek voor een traploze vermogensafgifte
• Eenvoudige installatie
• onafhankelijkheid ten opzichte van olie en gas
• Geen verloren kelderruimte (olietank)
• beperkte plaatsbehoefte (warmtewisselaar tegenover  

verwarmingsketel)
• Compacte buitenunit voor een onopvallende opstelling
• Signaaluitgang voor afvoerverwarming van dooiwater  

(optie bij monobloc versie)

Toepassingsgebieden
• Verwarmen tijdens de winter - Koelen tijdens de zomer
• 100 % verwarmingsvermogen tot -15 °C buitentemperatuur 

door gepatenteerd koelcircuit met HIC-onderkoeler en 
compressor met Flash-injectie. 

• Uitgebreid toepassingsgebied tot -25 °C
• toevoertemperaturen tot 60 °C en daardoor ook ideaal voor 

productie van sanitair warm water.

Volle kracht vooruit
met honderd procent verwarmingsvermogen tot -15 °C buitentemperatuur biedt de Zubadan-technologie ook 
op de koudste dagen het hoogste comfort. Daarbij werkt de installatie zuinig en energie-efficiënt dankzij de 
geïntegreerde invertertechniek, die het systeem in functie van de buitentemperatuur instelbaar maakt. bij de 
Zubadan-warmtepomp is een dure naverwarming met het elektrische verwarmingselement niet meer nodig. 
Naar keuze kan de lucht/water-warmtepomp ook als set met een boiler of hydrobox monovalent worden 
 gebruikt. als kleine, compacte buitenunit kan ze onopvallend in de omgeving worden geïntegreerd.

Zubadan warmtepompen
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Type buitenunit Splitversie
Power Inverter PUHZ-RP

Monobloc versie
Power Inverter 
PUHZ-W

Verwarmingsvermogen A2 / W35 (kW) 4,1 5,0 6,8 7,5 10,5 11,5 11,8 17,5 19,2 5,0 8,5

Opgenomen verwarmingsvermogen A2 / W35 (kW) 1,4 2,0 2,31 2,57 3,62 4,26 4,24 6,57 7,6 1,6 2,88

COP verwarmen A2 / W35 2,93 2,5 2,94 2,92 2,90 2,70 2,78 2,66 2,53 3,13 2,95

Verwarmingsvermogen A7 / W35 (kW) 4,1 6,0 7,0 8,0 11,2 14,0 16,0 22,4 27,0 5,0 9,0

Opgenomen verwarmingsvermogen A7 / W35 (kW) 0,99 1,61 1,63 1,9 2,66 3,37 3,9 6,01 7,79 1,22 2,34

COP verwarmen A7 / W35 4,1 3,73 4,29 4,21 4,21 4,15 4,06 3,73 3,39 4,1 3,85

Verwarmingsvermogen A-15 / W35 (kW) 3,0 3,2 4,2 4,2 5,8 6,9 8,0 11,7 12,6 3,5 5,5

Geluidsdrukniveau dB(A) * 46 46 48 48 51 52 50 55 58 48 48

Afmetingen in mm (B / D / H) 950 / 330 / 740 950 / 330 / 943

Gewicht (kg) 42 42 67 75 124 126 132 132 141 75 79

Maximale leidinglengte (m) 50 50 50 50 75 75 75 100 100 - -
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PoWEr INVErtEr

*  Geluidsdrukniveau gemeten op 1 m afstand en hoogte voor het toestel. 
 De metingen en weergave van de kengegevens beantwoorden aan de nieuwe norm EN 14511.
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Voor een bivalent of mono-energetisch gebruik zijn de warmtepompsystemen met Power Inverter-technologie 
ideaal geschikt. Het vermogenbereik is van 4,1 kW tot 19,2 kW verwarmingsvermogen bij a2/W35 ruim ge-
spreid en daardoor ook in meergezinswoningen de beste oplossing. De buitenunits van de Power Inverter-serie 
werken bijzonder energiezuinig. Door het gebruik van een speciale Power receiver voor de onderkoeling van 
het koelmiddel en twee afzonderlijk gestuurde expansieventielen werken de toestellen bij iedere werkingstoe-
stand in het ideale werkingsbereik. bovendien zorgen de lage geluidsdrukniveaus en de lange leidingen voor 
flexibele installatiemogelijkheden. Het toepassingsgebied met deze technologie biedt van -20 °C tot +35 °C 
met toevoertemperaturen tot 55 °C vele mogelijkheden.

21

Voordelen
• toevoertemperaturen tot 55 °C
• Compacte buitenunit voor een onopvallende installatie
• Leidinglengtes tot 100 m voor een flexibele opstelling
• aangezien er bij de splitversie geen waterleidingen buiten 

moeten worden gelegd, is bevriezen uitgesloten

Toepassingsgebieden
• Gegarandeerde toepassing tot een buitentemperatuur van 

-20 °C
• Ideaal voor renovatieprojecten dankzij de hoge toevoertem-

peraturen

Het maximum aan mogelijkheden
Power Inverter warmtepompen
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De totaaloplossing
De nieuwe, ecologische en complete Ecodan warmtepomp-
systemen bestaan uit een warmtepomp-buitentoestel en een 
boiler, die onmiddellijk klaar is voor aansluiting.
De Ecodan monobloc en split systemen vereen voudigen de in-
stallatie aanzienlijk. De platenwarmte wisselaar is reeds geïnte-
greerd in het buitentoestel (monobloc oplossing) of in de boiler 
(split oplossing). alleen de water- en/of koelleidingen moeten 
nog worden gelegd.
Het Ecodan systeem bestaat uit een boiler van 200 liter. Ge-
noeg voor ongeveer 40 minuten douche water waarmee 4 
personen telkens 10 minuten  kunnen douchen. Door de voor-
rangsschakeling van de boiler wordt het sanitair water binnen 
zeer korte tijd weer op de gewenste temperatuur (tot 55°C ) 
verwarmd. De tank is volledig warmtegeïsoleerd. Zo zijn ener-
gieverliezen tot het minimum beperkt. Door zijn zeer kleine af-
metingen (600 x 650 mm) kan hij bijna overal worden geplaatst 
- in de  bergruimte, op zolder of in de kelder.

met behulp van de geïntegreerde en geijkte caloriemeter kunt u 
op elk moment het zuinige verbruik van de warmtepomp con-
troleren. De warmtepompboiler is eveneens voorzien van een 
circulatiepomp en een 3-wegventiel.

De geïntegreerde warmtepompregelaar biedt alle functies voor 
een veilige en comfortabele werking van de warmtepomp. 
Zo kunt u, onafhankelijk van elkaar, twee verwarmingscir-
cuits regelen (het  radiatorcircuit en het vloerverwarmingscir-
cuit bijvoorbeeld), in functie van de buitentemperatuur of de 
kamertemperatuur. Een thermostaat om bijvoorbeeld in de 
woonkamer te plaatsen, is een optie. De verschillende instel- 
en reële waarden zoals de warmtehoeveelheid, temperaturen, 
week- en dagprogramma’s leest u af op de display en stelt u in 
op de regelaar. bovendien heeft de regeling een ‘party- en va-
kantietoets’, om bij een langere af wezigheid de verwarmings-
installatie vorstwerend te laten werken.

Geïntegreerde krachtige regelaar met talrijke functies:
• weersafhankelijke regeling stuurt tot twee verwarmings-

kringen, onafhankelijk door stooklijn
• verscheidene tijdgestuurde programma’s
• nachtdalfunctie 

compacte boiler (binnenunit):
• geïntegreerde tank voor sanitair warm water van 200 l
• geïntegreerde zeer efficiënte circulatiepomp met  

energie-efficiëntieklasse a
• 3-wegventiel
• naar keuze met of zonder geïntegreerde platenwarmtewis-

selaar, afhankelijk van het type buitenunit
• automatische caloriemeter

ECoDaN boILEr

Optionele kamerthermostaat 

Ecodan boiler
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Flexibiliteit in haar puurste vorm

HyDrobox

Het gamma warmtepompen van mitsubishi Electric wordt ver-
volledigd met een speciale Hydrobox, die op de split-buiten-
units Power Inverter en Zubadan is afgestemd. Dit is de per-
fecte, degelijke oplossing wanneer een opslagcapaciteit van 
meer dan 200 liter nodig is voor de productie van sanitair warm 
water. In de Hydrobox van mitsubishi Electric is alles geïnte-
greerd, wat voor de snelle installatie van de lucht/water-warm-
tepomp nodig is. Vanuit hydraulisch standpunt bekeken is in de 
Hydrobox een zeer efficiënte circulatiepomp (energie-efficiën-
tieklasse a) ingebouwd, die de warmte op een energiebespa-
rende manier verdeelt. Het pakket bestaat verder ook nog uit 
een hoogwaardige warmtepompmanager. Het driewegventiel 
in de Hydrobox zorgt voor een voorrangschakeling voor het 
sanitair water.

De Hydrobox onderscheidt zich door zijn flexibele toepassings-
mogelijkheden in privéwoningen en in gebouwen voor profes-
sioneel gebruik, die een hoger comfort op het vlak van warm 
water vereisen.
op het overzichtelijke sturingsdisplay kan op ieder moment de 
efficiëntie van de warmtepompinstallatie worden afgelezen. 
alle werkingstoestanden en omvangrijke functionaliteiten wor-
den op het display weergegeven. Door het gebruik van verschil-
lende kleurencombinaties in het display kunnen storingen en 
andere speciale instellingen snel worden herkend. bij functie-
storingen worden de desbetreffende gegevens niet in het 
groen, maar in het rood weergegeven.
De bediening is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te pro-
grammeren. Zo kunnen één of twee verschillende verwar-
mingscircuits parallel worden gestuurd in functie van de bin-
nen- en de buitentemperatuur. 

Hydrobox (binnenunit)
• weersafhankelijke regeling stuurt tot twee  

verwarmingskringen, onafhankelijk door stooklijn
• twee verwarmingscurven voor dag- en nachtwerking
• compacte afmetingen (600 x 400 x 1.000 mm)
• gewicht ca. 50 kg
• ingebouwde energiezuinige circulatiepomp  

(energie-efficiëntieklasse a) met dt regeling die een  
geoptimaliseerde werking garandeert

• standaard verwarmingselement (als noodverwarming,  
antilegionella-schakeling en bivalentieregeling)

• geschikt voor zowel Zubadan als Power Inverter
• optionele sturing voor zonneboiler
• optionele regeling met ruimtetemperatuurterugkoppeling 

voor één of twee stooklijnen

Gebruikersniveau
De toepassingen voor de gebruiker worden 
vergemakkelijkt door de overzichtelijke en 
omvangrijke opties voor de instelling 

Verwarmingscircuits
Eén tot twee parallelle verwarmingscircuits 
kunnen op een eenvoudige en overzichte-
lijke manier worden gestuurd.

Hydrobox
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Stijlvol wellnessklimaat
Deze droomwoning wilden de bewoners ook qua techniek met 
de beste kwaliteit uitrusten: voor de verwarming en het sanitair 
warm water werd dan ook gekozen voor twee Zubadan lucht/
water-warmtepompen.

De eigenaars bouwden deze oude smidse met eigen handen 
om tot een indrukwekkende woning. Het vrijstaande huis werd 
tot voor kort verwarmd door een klassieke lagetemperatuur-
stookketel op stookolie. Die oplossing was voor de eigenaars 
echter niet economisch verantwoord genoeg. Ze waren geïnte-
resseerd in een energie-efficiënte en milieuvriendelijke verwar-
mingstechniek en kozen uiteindelijk voor twee 14 kW sterke 
Zubadan lucht/water-warmtepompen die in vergelijking met de 
eerdere installatie ongeveer 30 % besparingen op de energie-
kosten mogelijk maakten. bovendien werden de nieuwe eige-
naars door die investering onafhankelijk van fossiele brandstof-
fen.

Landhuis

VoorbEELDINStaLLatIES

Er werden twee Zubadan-warmtepompen PUHZ-HRP125YHA en twee temperatuurrege-
laars PAC-IF021B-E geïnstalleerd.
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afzonderlijk het mooist
Deze liefdevol gerestaureerde schuur werd enkele jaren gele-
den door de eigenaar om- en uitgebouwd van een weekend-
huis tot een permanente woning. Het gebouw ligt in een groene 
omgeving die als park is aangelegd en was op een onafhanke-
lijke (warmte-)energievoorziening aangewezen. De eigenaar 
had de afgelopen jaren verschillende warmtebronnen gepro-
beerd om het gebouw te verwarmen. Voor de verwarming met 
paneelradiatoren werd eerst een cokesoven gebruikt, later een 
verwarmingstoestel dat met vloeibaar gas werkte. onlangs 
bleek een lucht/water-warmtepomp echter veruit de schoon-
ste, gemakkelijkste en ook meest betaalbare oplossing. De 
warmtepomp werd optimaal achter het gebouw geplaatst en 
levert dankzij de innovatieve Zubadan-technologie het ganse 
jaar door warmte zonder extra verwarmingselement. De geïn-
tegreerde warmtewisselaar zorgt bovendien voor een snelle en 
eenvoudige aansluiting op het bestaande warmteverdeelnet. 

Weekendhuis

Er werd een Zubadan-warmtepomp PUHZ-HRP125YHA met een vermogen 

van 14 kW geïnstalleerd.



26 

Klassiek en modern
Deze klassieke rijwoning werd tot voor kort met behulp van 
radiatoren verwarmd. omwille van de leeftijd van de oude ketel 
en de stijgende kosten voor fossiele brandstoffen ging het kop-
pel op zoek naar een alternatieve oplossing. Hun keuze viel op 
het nieuwe Ecodan-totaalsysteem: een buitenunit met een bin-
nenmodule die meteen kon worden aangesloten en die uit een 
platenwarmtewisselaar, een circulatiepomp en een boiler van 
200 liter bestaat. Deze warmtepomptechnologie biedt immers 
een hele reeks mogelijke toepassingen, met daar bovenop het 
comfort van een laag geluidsniveau - ook wanneer de instal-
latie volledig wordt belast. 

De Zubadan-warmtepomp garandeert bovendien de volle ver-
warmingscapaciteit tot -15 °C, zonder dat in die omstandighe-
den een extra elektrisch verwarmingselement moet worden 
gebruikt. Een ander voordeel was de hoge voorlooptempera-
tuur tot 60 °C, waardoor de warmtepomp ook ideaal geschikt 
is voor de verwarming van sanitair warm water. Dankzij de com-
pacte afmetingen en het lage geluidsniveau van slechts 52 
db(a) staat de buitenunit nu optimaal in de tuin opgesteld.

Rijwoning

Hier werd een Ecodan-totaalsysteem EH-S20-HRP112V van 11,2 kW geïnstalleerd.

VoorbEELDINStaLLatIES
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Economisch
• besparing van verwarmingskosten tot 50 % in vergelijking 

met traditionele verwarmingssystemen
• afschrijving van de warmtepomp over heel korte termijn
• Lage werkings- en onderhoudskosten 
• Geen investering in dure grondboringen of het bouwrijp ma-

ken van het terrein
• Subsidies en fiscaal voordeel zijn mogelijk
• Geen kosten voor schoorsteenvegen
• Geen gasaansluiting vereist

Superieure werking
• Geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten 
• Voor verwarming én voor productie sanitair warm water 
• Ideaal voor vloerverwarming 
• Vol verwarmingsvermogen tot -15 °C buitentemperatuur
• Gegarandeerd toepassingsgebied tot -25 °C 

buitentemperatuur 

Eenvoudig
• ongecompliceerde en plaatsbesparende installatie
• Geen opslagruimte nodig voor brandstof
• Geen gasaansluiting
• Geen stookolietank en geen regelmatige levering van 

 stookolie
• Geen schoorsteen en geen schoorsteenreinigingen
• Geen tijdrovende boringen waarvoor vergunningen moeten 

worden aangevraagd

Natuurlijk
• onafhankelijk van fossiele brandstoffen zoals stookolie of 

gas
• beperking van de Co2-emissies
• Schoon en emissievrij

Zorgeloos
• Vermijden van gevaarlijke brandstoffen in huis
• op geen enkele manier vorming van fijn stof

overzicht van de vele voordelen

oVErZICHt VoorDELEN

Eenvoudig, juist, goed
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Gewoonweg uitstekend
De uitstekende warmtepompsystemen van mitsubishi Electric 
overtuigen met logische feiten in vergelijking met traditionele 
warmtepompsystemen. terwijl bij traditionele warmtepomp-
systemen met een elektrisch verwarmingselement moet wor-
den bijverwarmd en deze energiebehoefte een invloed heeft op 
de berekening van de aPF-waarde, is bij de oplossing van 

mitsubishi dankzij de unieke Zubadan-technologie geen elek-
trische bijverwarming nodig. ook de toegepaste invertertech-
niek heeft een gunstig effect op de energie-efficiëntie. De ver-
mogensafgifte kan variabel worden gestuurd – in tegenstelling 
tot de traditionele technologie die alleen aan of uit kan worden 
gesteld.

Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

GEWooNWEG UItStEKEND

De ‘Eurobloem’ 
In 2010 werd de Ecodan-reeks van mitsubishi Electric met het 
Europese milieulabel bekroond. Dat Europese milieulabel wordt 
op basis van een groot aantal criteria toegekend, die niet louter 
rekening houdt met afzonderlijke kenmerken van een product, 
maar met de totale levenscyclus van de milieuvriendelijke pro-
ductie tot en met het concept van de afvalverwerking. Het 
wordt toegekend aan innovatieve producten, die in vergelijking 
met traditionele toestellen met dezelfde gebruikswaarde over 
alle levenscyclusfases in totaal lagere milieu-effecten hebben. 

De modellen PUHZ-W50VHa, PUHZ-W85VHa2 en PUHZ-
HW140VHa2 werden met het Europese milieulabel bekroond. 
De commissie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van 
de producten, bestaat uit vertegenwoordigers van keuringsin-
stanties van de deelnemende landen, milieuorganisaties, con-
sumentenverenigingen, vakbonden en belangenorganisaties 
van de industrie. Het label is telkens drie jaar geldig. Daarna 
volgt een nieuwe test op basis van de criteria die op dat moment 
van toepassing zijn.
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VEEL GEStELDE VraGEN

Veel gestelde vragen
Een installatie in een bestaand gebouw of bij een nieuwbouwproject kan 
in twee tot drie dagen worden uitgevoerd. Uitzonderlijk kan deze periode 
tot twee dagen langer duren.

De selectie en installatie gebeurt door erkende bedrijven gespecialiseerd 
in het warmtepompdomein.

Dat hangt af van de configuratie van de warmtepompen en de eisen van 
de gebruiker. De warmtepompsystemen met Zubadan technologie heb-
ben in principe geen elektrisch verwarmingselement nodig.
op de Ecodan systemen kan er een reserveverwarming met een vermogen 
tot 8,8 kW worden aangesloten. U schakelt deze dan in bij een groter 
verbruik, in geval van nood of als bescherming tegen legionellabacterie.

Uiteraard kunt u de warmtepompsystemen van mitsubishi Electric in een 
bestaande verwarmingssysteem laten integreren.
 
Een warmtepomp van mitsubishi Electric heeft een even lange levensduur 
als een conventionele verwarmingsinstallatie.

De warmtepompsystemen van mitsubishi Electric zijn uiterst onderhouds-
arm. Slechts de warmtewisselaar aan de buitenunit moet regelmatig wor-
den gereinigd, zodat de capaciteit van het volledige systeem niet vermin-
dert. Hoe vaak die warmtewisselaar moet worden gereinigd, is afhankelijk 
van de plaatselijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij veel bladerval in de 
herfst.

Ja. Het koelmiddel r410a heeft een oDP (ozone Depletion Potential = 
potentieel om ozon af te breken) van 0.

Ja, want zelfs in de winter bevat de lucht voldoende energie om een huis 
efficiënt te verwarmen en van sanitair warm water te voorzien.

Caloriemeters bijvoorbeeld op de radiatoren zijn ook bij warmtepompen 
mogelijk – een betrouwbare afrekening van de verwarmingskosten is dus 
gewaarborgd.

Ja, iedereen die zijn huis of zakenpand ecologisch verwarmt, zou op steun 
en/of subsidies moeten kunnen rekenen.
Er zijn subsidies, premies en/of belastingsvoordelen mogelijk en dit op 
Federaal of Gewestelijk niveau, alsook dankzij uw netbeheerder. Voor 
meer informatie omtrent de mogelijkheden verwijzen we graag naar
www.energiesparen.be

Hoe snel kan een warmtepomp bij een 
 nieuwbouw- of een renovatieproject worden 
geïnstalleerd?

Wie selecteert en installeert de lucht/water-
warmtepomp?

Is er voor de Mitsubishi Electric warmtepomp-
systemen een elektrisch verwarmingselement 
vereist?

Kan ik de warmtepomp ook met mijn bestaande 
verwarming combineren?

Wat is de levensduur van een warmtepomp?

Welk onderhoud behoeft een warmtepomp?

Is het koelmiddel R410A ozonvriendelijk?

Is de lucht/water-warmtepomp het hele jaar 
door een economische verwarmingsoplossing?

Wanneer de warmtepomp een andere huureen-
heid van warm water en verwarming moet voor-
zien, kan dan een kostenafrekening volgens 
gebruik worden opgesteld?

Worden Mitsubishi Electric warmtepompen 
door de overheid gesubsidieerd?



Zonne-energie verovert de wereld
Zonne-energie spaart niet alleen het milieu maar ook uw porte-
monnee. op lange termijn zal de prijs voor conventioneel 
gewonnen energie stijgen. De zon daarentegen is vrij beschik-
baar en schijnt voor iedereen gratis.

Duurzaamheid loont
Dat fotovoltaïsche installaties zo populair zijn, heeft niet enkel 
te maken met ons milieubewustzijn. De financiële voordelen 
spelen ook een belangrijke rol: de belastingsvermindering. 
Eveneens krijgt de eigenaar de “groene stroom certificaten” 
gedurende 20 jaar.

Wat als de zon niet schijnt?
ondanks het feit dat belgië niet zoveel zonuren heeft, loont de 
investering in een fotovoltaïsche installatie. ook indirecte en 
diffuse zonnestraling produceert immers stroom. Zelfs bij slecht 
weer vangen de zonnepanelen een gedeelte van het zonne-
spectrum op en zetten het licht om in energie.

Nieuwe generatie: monokristallijne module
De fotovoltaïsche afdeling van mitsubishi Electric breidt zijn 
productengamma nu uit met monokristallijne modules. De 
nieuwe Premium-generatie valt niet alleen op door haar ele-
gante design, maar ook door haar hoge efficiëntie. De nieuwe 
krachtige module van de mLt-serie met uitermate efficiënte 
‘Half-Cut monokristallijne 4 busbar-cellen’ haalt een maximaal 
vermogen van 265 watt. Het nieuwe frame, dat nu ook een 
horizontale installatie van de module toelaat, de geoptimali-
seerde aansluitdoos voor een nog hoger veiligheidsniveau en 
het antireflectieglas voor een betere luchtdoorlaatbaarheid zijn 
slechts enkele details van de nieuwe Premium module-serie. 
Het aanbod wordt vervolledigd door de bijhorende inverter van 
eigen milieuvriendelijk fabricaat.

meer informatie vindt u op www.mitsubishi-electric.be

Fotovoltaïsch

FotoVoLtaïSCH
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oVEr oNS

Eco Changes is de milieuverklaring van de Mitsubishi Electric Groep en 
omvat de plichten die de groep zichzelf op het vlak van milieumanagement 
oplegt. Door een breed spectrum van technologieën en oplossingen streeft 
Mitsubishi Electric naar een ecologisch georiënteerde maatschappij.

 aangenaam klimaat met een wereldmerk
overal waar mensen leven en werken zorgt mitsubishi Electric 
voor een aangenaam binnenklimaat. Dat daarvoor de meest 
geavanceerde hightechoplossingen worden ingezet, weten de 
particulieren, de vakmensen en de handelaars: de warmte-
pomp-, airconditioning-, en ventilatiesystemen van mitsubishi 
Electric zijn wereldbekend en genieten al decennia lang een 
uitstekende reputatie. mitsubishi Electric staat zowel voor erva-
ring als voor innovatie: al 90 jaar lang legt onze onderneming 
de lat op het vlak van de klimaattechniek steeds hoger en is ze 
dankzij haar omvangrijke productengamma uitgegroeid tot één 
van de toonaangevende fabrikanten wereldwijd.

Natuurlijk verwarmen met de warmtepomp
Door de beperkte beschikbaarheid van fossiele grondstoffen 
en de daarmee gepaard gaande stijgende olie- en gasprijzen 
weerklinkt de vraag naar alternatieve verwarmingstechnieken 
op basis van hernieuwbare energiebronnen steeds luider. 
mitsubishi Electric biedt met de unieke Zubadan-technologie 
de verwarming van morgen. De bijzonder efficiënte lucht/water 
warmtepompen zijn niet alleen een milieuvriendelijke, maar ook 
een veilige en vooruitstrevende verwarmingsoplossing.

Actief milieubehoud: onze milieuvisie 2021
milieubehoud is wereldwijd tot een centraal thema uitgegroeid, 
dat op een doorslaggevende manier onze toekomst helpt te 
bepalen. bij mitsubishi Electric hebben we al een lange traditie 
op het vlak van de beperking van Co2-emissies door geavan-
ceerde techniek en bijzonder energie-efficiënte producten. Die 
traditie krijgt door het milieu-initiatief 2021 ook een vervolg in 
de toekomst. In het kader van dat initiatief engageren we ons 
tot milieubehoud op lange termijn, met de bedoeling om tegen 
het jaar 2021 een wereldwijde vermindering van de Co2-emis-
sies met 30 % te bereiken. Daarbij gaan we zowel bij de pro-
ductie als bij het gebruik en de recyclage van producten zuinig 
met onze natuurlijke rijkdommen om. maar natuurlijk laten we 
het daar niet bij, want ook in de toekomst willen we ons aan de 
ontwikkeling van veel nieuwe innovatieve producten wijden – 
ten gunste van het milieu.

Ons engagement geldt voor topproducten
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