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Voorbeelden:

• Warmte-Koude opslag

• Thermal Smart grids

• (Grootschalige) warmteopslag

• Restwarmte WKK/biomassa

• Restwarmte koudelevering

• Geothermie

• Grootschalig lucht-water-water

• Warmte uit oppervlaktewater/RWZI

Warmtepompen voor warmtenetten
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Groot warmtenet:
• duizenden tot 10-duizenden woningen
• hoofdtransport met onderstations
• 90-450C, eventueel met hogere aanvoer tijdens piekvraag
• laag temperatuur door stooklijn en lage retour

Wat is een Laag Temperatuur warmtenet?

Klein warmtenet:
• tientallen tot honderden woningen
• geen onderstations, behalve bij gestapelde bouw 
• 65-350C in ideaal geval
• directe tapwaterproductie met afleversets

Bij de laag temperatuur warmtenetten hoort een hoog temperatuur warmtepomp!



Speciale warmtepompen voor warmtenetten

Hoge temperatuur èn hoog 
rendement door:
• Juiste koudemiddel voor hoog 

rendement met lage GWP en weinig 
veiligheidsvoorzieningen.

• Zuigercompressor of schroef met 
passende drukverhouding.

• Terugwinnen energie uit warm 
condensaat.

• Optimalisatie verdamper en 
condensortemperaturen o.a. door 
cascadering en speciale uitvoeringen 
verdampers en condensors.

• Frequentieregeling voor optimaal 
deellastrendement.

tot 40% hoger rendement

tot 90°C aanvoer 



Afkoelen rookgassen biomassacentrale

Voorbeelden voor grote warmtenetten

Vuurhaard

Rookgaskoeler

Rookgas-
condensor

52°C
303 kJ/kg

22°C
64,5 kJ/kg

FR

20°C

41°C

72-47°CBiomassa centrale 
18 MWth

Warmtepomp
 3 MWth
COP=5,9



Warmtewinning uit RWZI

Voorbeelden voor grote warmtenetten

Effluent

FR

7°C

12°C

75-45°C

RWZI

Warmtepomp
 8 MWth
COP=3,9



Uitkoelen geothermie met warmteopslag

Voorbeelden voor grote warmtenetten

FR

26°C

50°C

85-50°C

Geothermie
4,1 MWth
100 m3/h

Warmtepomp
 7,1 MWth
COP=5,6

85-50°C

Warmte-opslag 
5 MWth

300 m3/h



Systemen voor kleine warmtenetten

Warmtebron gebaseerd op WKO (ca. 130 C):
• WKO met regeneratie door droge koeler
• WKO met regeneratie door oppervlaktewater

Warmtebron gebaseerd op warmtewinning of -opslag (25-300):
• Ondiepe aardwarmte met bron van 400 tot 700 m diepte
• Direct gebruik en opslag van laag temperatuur restwarmte

Warmtebron gebaseerd op buitenlucht:
• Lucht-water warmtepompen in speciale hoog rendement en hoog 

temperatuur uitvoering.



Systemen voor kleine warmtenetten



Systemen voor kleine warmtenetten



Ontwikkelingen naar lagere temperatuur

Pogingen tot verlagen van de distributietemperatuur (65-350C) door:
• Toepassingen zeer laag temperatuur distributie voor vloerverwarming (40-

300C) met boosterwarmtepompen (600C) voor tapwaterproductie
• Ontwikkelen laag temperatuur tapwaterbereiders voor 50-300C met 

alternatieve legionellabeheersing

Doorrekening, inclusief verbruik transport, afgifte en booster-WP’s:
Thermisch Elektrisch vermogen
vermogen opwekking transport afgifte booster WP totaal

HT warmte (65-35) met standaard afleverset 4,3 1,132 0,008 0,002 1,14

ZLT warmte (40-30) met boosterwarmtepomp 4,3 0,877 0,024 0,006 0,310 ! 1,22
LT warmte (50-30) met LT tapwaterset (ontwikkeling) 4,3 0,963 0,016 0,003 0,98



Ontwikkelingen naar lagere temperatuur
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