
De positie van de geluid 
producerende buiten-unit is 
belangrijk in het adviestraject 
voor een hybride warmte-
pomp. Zorg ervoor dat de 
geluidsproductie binnen  
de norm blijft van 40 dB  
(’s nachts) op de erfgrens.  
In 2022 komen er ook 
monoblock hybrides zónder 
buiten-unit op de markt. Het 
lucht aan- en -afvoerkanaal 
gaat dan door de gevel of het 
dak, waardoor alle techniek 
binnen staat.

De warmte die gewonnen is 
uit de buitenlucht door de 
verdamper en de compressor 
wordt hier door de condensor 
afgedragen aan het cv-circuit. 
Afhankelijk van het type is  
de warmtepomp de regel-
technische master van de 
installatie, aan gestuurd door 
een thermostaat met buiten-
voeler. De warmtepomp, 
doorgaans tussen 4 en 8 kW 
vermogen, wordt gedimen-
sioneerd om het leeuwendeel 
van de warmte vraag van de 
woning voor haar rekening te 
nemen.
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De hybride warmtepomp is een belangrijke troef in het 

verduurzamen van bestaande woningen. De stap naar 

bijna volledig elektrische verwarming met buitenlucht 

als duurzame bron is een gespreksonderwerp bij elke 

ketelvervanging. We leggen de belangrijkste puzzelstukjes 

rondom deze installatie uit. 

Warmtepomp configurator

Met de warmtepompconfigurator van Rensa bereken, selecteer  
en bestel je razendsnel een compleet warmtepompsysteem. 
Je start de configurator met een online warmteverliesberekening, 
welke samen met het benodigde warmwater laat zien welke 
warmtepompen geschikt zijn voor jouw project.

Rendement

Een hybride warmtepomp neemt in de praktijk 
gemiddeld 68% van de warmtevraag van een 
woning voor haar rekening en laat een SCOP  
van 4.3 zien. Dit blijkt uit de InstallatieMonitor  
van onderzoeksbureau BDH, dat 315 woningen 
monitorde.

Verwarmen met de warmte-
pomp kan het gasverbruik 
halveren. De cv-ketel zorgt 
voor warm tapwater en 
springt bij tijdens koude 
dagen. Veel hybrides kunnen 
met een goed rendement 
samenwerken met elk merk 
cv-ketel, maar dan moet het 
communicatieprotocol van het 
(bestaande) toestel wel ‘hybrid 
ready’ zijn. De masterregeling 
van de warmtepomp geeft 
een seintje wanneer de ketel 
bij moet springen.

Elke hybride warmtepomp 
heeft zijn eigen regeltechniek 
en wijze van samenwerking 
tussen de technieken. De  
stooklijn bepaalt de aanvoer-
temperatuur op basis van de 
buitentemperatuur. De ketel 
aansturen kan op basis van 
aan/uit of modulerend, 
afhankelijk van merk en type. 
Bij modulerend via 
OpenTherm kan de ketel op 
laag vermogen bijstoken, en 
dat is ook weer zuinig.

Hoe hoger de benodigde aanvoertemperatuur, hoe slechter het 
warmtepomprendement. Woningen met vloerverwarming stoken al 
op lage temperaturen. Check goed of de bestaande radiatoren 
voldoende capaciteit hebben om met lagere aanvoertemperaturen 
het gevraagde verwarmingsvermogen te kunnen leveren. Hier zijn 
handige rekentools voor. Bij oudere woningen is het raadzaam om 
radiatoren te vervangen voor lage temperatuurradiatoren of 
ventilatorconvectoren.

De huidige hoge gasprijs maakt het aantrekkelijk om de warmtepomp 
te gebruiken voor het verwarmingsdeel van de stookkosten. 
Daarnaast wordt nu 30% van de aanschaf van de warmtepomp 
gesubsidieerd door de ISDE. Bij een volgende stap in verduurzaming 
zou de hybride warmtepomp vervangen kunnen worden door een 
volledige elektrische warmtepomp mét een tapwaterbuffer.
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