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Hoe bepaal je het vermogen van
een warmtepomp?
Hoe groot moet het vermogen van een warmtepomp zijn? Niet te laag, niet
te hoog, maar precies goed, dat is een cruciale stelregel. Bij lucht/waterwarmtepompen is het ‘optimale vermogen’ lastiger te bepalen dan bij een
bodemgebonden warmtepomp.
Tekst: Richard Mooi

Een warmtepomp moet zo lang mogelijk volcontinu draaien. Het duurt even
voordat de thermodynamische koelcyclus op gang komt en het toestel ‘op stoom
is’ om warmte te leveren. Iedere start/stop-actie gaat daarbij ten koste van het
rendement, en het is ook nadelig voor de levensduur van de compressor. Het
is daarom van groot belang dat een warmtepomp precies het juiste vermogen
heeft. Een overgedimensioneerd systeem schakelt niet alleen vaker - het
zogeheten ‘pendelen’ - maar is ook iets duurder dan een systeem met een wat
lager vermogen. Alle componenten zijn immers net een slag groter. Binnen
dezelfde range vergt een warmtepomp met 1 of 2 kW extra vermogen dus een
extra investering. Een te kleine warmtepomp is echter ook niet goed. Die krijgt
het gebouw in de winter niet warm en schakelt daardoor te snel over naar het
elektrische bijstookelement. De keuze voor een optimaal vermogen is daarom
niet alleen belangrijk met het oog op de investering, maar ook vanwege het
energiegebruik van de warmtepomp.
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Warmteverlies berekenen

Het vermogen van de warmtepomp wordt bepaald op basis van een zogenaamde
warmteverliesberekening. Die berekening toont aan hoe veel warmte verdwijnt via
muren, het dak, ramen en deuren, de zogenaamde transmissieverliezen. Dit wordt
berekend bij een buitentemperatuur van -10 °C en een windsnelheid van 5 m/s
(windkracht 3). Met dikkere isolatiematerialen, betere beglazing en geïsoleerde
deuren kunnen de transmissieverliezen worden verkleind.
De afmetingen en het bouwtype van de woning zijn ook belangrijk. Een
tussenwoning heeft relatief weinig buitengevel en kan met een kleinere
warmtepomp toe dan een hoekwoning. Bij projectmatige nieuwbouw met opties
als erkers, dakkappellen of een verwarmde garage kan het transmissieverlies
per woning verschillen. Naast verliezen via de schil gaat er ook energie verloren
door ventilatie, en last-but-nog least zijn er nog de infiltratieverliezen, uitgedrukt
in de Qv10-waarde, oftewel: hoe erg ‘tocht’ de woning? De optelsom van de
transmissie-, ventilatie- en infiltratieverliezen en een eventuele toeslag is het
warmteverlies. Bij een moderne nieuwbouwwoning is deze waarde relatief beperkt,
gemiddeld tussen de 4 en 7 kW. In die vermogensklasse is ook de ruimste keuze
aan warmtepompen te vinden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Appartementen zijn
vaak met 2 tot 4 kW al warm te houden, en aan de andere kant van het spectrum
zijn er vrijstaande villa’s. De vermogensrange van de meeste warmtepompseries
loopt tot 14 of 16 kW. Bij nog groter vermogens vallen warmtepompen binnen
de range voor utiliteitsgebouwen. Of er worden twee kleinere warmtepompen in
cascade gezet, waarvan één als combiwarmtepomp voor de productie van warm
tapwater wordt ingezet.

Energetische aanpak

Officieel wordt een warmteverliesberekening gemaakt volgens ISSO-publicatie 51
(woningen) of 53/57 (utiliteitsgebouwen). Dit is een dik boekwerk met formules,
voorwaarden en uitleg, verwerkt in diverse (betaalde) rekensoftwarepakketten.
Voor de snelle rekenaars zijn er ook simpele vuistregels. Voor een woning met
EPC 0,4 wordt uitgegaan van een warmteverlies van 35 W/m2. Dat geldt voor een
woning met gebalanceerde ventilatie en een betafactor van 1. Bij mechanische
ventilatie geldt een verlies van 45 W/m2.
Meestal komt in bestaande situaties een warmtepomp in beeld als de woning
energetisch wordt aangepakt. Denk aan een nieuw dak, nageïsoleerde muren en
nieuwe beglazing. Van al die nieuwe schildelen is nu de Rc of U-waarde bekend,
en op basis daarvan kan een nieuwe warmteverliesberekening worden gemaakt.
Daarbij moet niet worden vergeten om met de pur- en kitspuit naden en kieren
te dichten, zodat de post ‘infiltratieverliezen’ binnen de perken blijft. Als er geen
extra isolerende maatregelen worden getroffen, geldt als stelregel: ‘hoe ouder de
woning, hoe meer vermogen per vierkante meter er aan warmte in moet worden
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gestopt’. Ook daar zijn kengetallen voor, maar die zijn uiteraard niet heilig. Extra
vloerisolatie, recent aangebracht HR++-glas of een compleet nieuw schuin dak
leiden immers zomaar tot een ander kengetal.

Opwarming vraagt capaciteit

De warmteverliesberekening volgens ISSO-publicatie 51 kent ook de term
‘opwarmtoeslag’. Na een nachtverlaging, wintersportvakantie of reparatie van een
defect verwarmingstoestel moet de woning binnen korte tijd weer op temperatuur
zijn. Ook als buiten een temperatuur van -10 °C heerst. Dat lukt alleen door
bovenop het vastgestelde vermogen extra capaciteit te plaatsen. Hoe veel
capaciteit dat moet zijn, is afhankelijke van de accumulerende oppervlakte.
Bij woningen met gemetselde binnenmuren is die groter dan bij woningen
met dunne wandjes van gips. In het ongunstigste geval geldt een opwarm
toeslag van 2,5 W/m2 per accumulerend oppervlak. Bij mechanische ventilatie
staat dat meestal gelijk aan 1 kW extra warmtepompvermogen. Bij huizen met
gebalanceerde ventilatie koelt de woning minder af en is de opwarmtoeslag minder
fors. Deze opwarmtoeslag kan worden geschrapt, maar dan moet duidelijk aan de
bewoners worden verteld - en ook schriftelijk worden vastgelegd - dat ze ’s nachts
de thermostaat niet lager mogen zetten.
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Rekening houden met tapwater

Officieel moet bij het vermogen uit de warmteverliesberekening extra vermogen
voor de bereiding van warm tapwater worden opgeteld. Het vermogen kan worden
bepaald met behulp van ISSO-publicatie 72, middels een redelijk eenvoudige
formule. In die rekensom spelen de inhoud van het boilervat, de gekozen
opwarmtijd en de watertemperatuur een rol. Als voor een langere opwarmtijd voor
tapwater wordt gekozen, daalt het vermogen. Moet een leeg boilervat bijvoorbeeld
binnen drie uur weer op temperatuur zijn, dan neemt het extra vermogen van
de warmtepomp fors toe. Ter illustratie: voor een 180 liter groot boilervat met
12 uur opwarmtijd is het extra vermogen 0,79 kW. Bij dezelfde boiler, maar nu
met een opwarmtijd van 3 uur geldt 3,15 kW extra warmtepompvermogen. De
meeste fabrikanten en leveranciers houden echter geen rekening met het extra
vermogen voor tapwater. Bij de berekening wordt een buitentemperatuur van
-10 °C gehanteerd, maar in de praktijk is het vrijwel nooit een heel etmaal zo
koud. Overdag loopt de temperatuur vaak richting het vriespunt, en dan heeft de
warmtepomp tijd over om de boiler op te warmen. Als een ontwerp volgens ISSO 72
verplicht is, moet bij de capaciteit van de warmtepomp echter zeker het benodigde
tapwatervermogen worden opgeteld.
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Balansventilatie en wtw

Toepassing van gebalanceerde ventilatie met een WTW-unit is niet verplicht, maar
wel een sterk bepalende factor voor het vermogen van een warmtepomp. Het
warmteverlies bestaat, zoals hierboven beschreven, deels uit ventilatieverliezen.
En die zijn bij -10 °C aanzienlijk. In een beetje woning is per uur zo’n 225 m3 verse
lucht nodig. Bij strenge kou is er een temperatuurverschil van 30 °C. Als daar de
formule Q = m x c x ΔT op los wordt gelaten, dan levert dit (225/3600 x 1,2 x 30) =
2,25 kW aan ventilatieverliezen op. Een WTW-unit haalt 90 procent van de warmte
weer terug, zodat het verlies door ventilatie nog maar een paar honderd watt
bedraagt. Dat verklaart waarom vaak wordt gekozen voor de combinatie van een
warmtepomp met een WTW-unit.

Bijstoken met een gasketel?

Vanwege de kosten, maar ook om pendelen te voorkomen, staat in
utiliteitsgebouwen voor de koude dagen vaak een gasketel paraat. De extreme
vermogenspieken hoeft de warmtepomp dan niet volledig af te dekken. Een
gangbare verdeling is 80 procent warmtepompvermogen en 20 procent
bijstookvermogen. Daarbij blijkt dat slechts in 3 procent van de tijd in het
stookseizoen die bijstook daadwerkelijk nodig is. Bijstook met een gasketel wordt
een bivalent systeem genoemd. In principe is een warmtepomp met een ingebouwd
elektrisch element ook een bivalent systeem.
De hamvraag daarbij is natuurlijk:
wanneer moet de tweede
warmtebron (gasketel of elektrisch
element) bijspringen? En hoeveel
vermogen moet de bijstook hebben?
Een betafactor van 1 betekent geen
bijstook.
In bovenstaande voorbeeld met een
80/20 procentverdeling warmtepomp/
bijstook is de betafactor 0,8.
Of in de woningbouw voor een
bivalent systeem moet worden
gekozen, is discutabel. Het elektrisch
element heeft immers een COP van 1.
Lucht/water-warmtepompen, maar
ook steeds meer bodemgebonden
warmtepompen, zijn invertergestuurd
en kunnen daardoor op een lager
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vermogen draaien. Zeker in combinatie met een klein buffervat aan de afgiftezijde
kan worden voorkomen dat de warmtepomp zijn warmte in het voor- en naseizoen
niet kwijt kan en het ongewenste pendeleffect optreedt. Leveranciers zijn niet
eenduidig over de betafactor. Nefit adviseert in het technisch bulletin een
betafactor van 0,8, terwijl Nibe een betafactor van 1 (dus geen bijstook) adviseert.
Wie voor de economisch meest gunstige installatie kiest, komt vaak toch uit bij een
bijstook met betafactor van 0,8.

officiële vermogensopgave

Tot slot is het bij de bepaling van het optimale vermogen belangrijk om kritisch naar
de vermogensopgave van fabrikanten te kijken. Bij lucht/water-warmtepompen
geven fabrikanten veelal het vermogen bij een buitentemperatuur van +7 °C op,
terwijl de warmteverliesberekening uitgaat van -10 °C. Het vermogen loopt dan
verder terug.
Een warmtepomp die bij +7 °C precies 8 kW levert, zakt bij -10 °C terug naar zo’n
5 kW. Het is daarom verstandig om bij fabrikanten het vermogen bij -10 °C op te
vragen. Daar zijn bedrijven minder open over.
Soms staat in de brochure nog net -7 °C, maar -10 °C is nergens terug te vinden.
Installatiehandleidingen kunnen een uitkomst bieden. Hierin staat vaak een grafiek
met het afgegeven vermogen, en die loopt door tot -10 °C of zelfs -15 °C.
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