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HET IS TIJD VOOR 
DUURZAME 
WARMTEWINNING
De oplossing voor een gasloze toekomst



De thermische panelen en buff er worden aangesloten op onze pompset. Deze 
reguleert met behulp van sensoren de warmtewisseling. Door slim-gestuurd te 
selecteren welke van de twee bronnen het meeste geschikt is, kiest het systeem 
altĳd de bron met het meeste rendement.

HET WERKT!
Waarom Thermogen?
De Thermogen bronoplossing bestaat uit ther-
mische panelen, de buff erzak en een pompset. 
Deze oplossing is ontwikkeld vanuit de uitda-
gingen waar een traditioneel warmtepomp 
systeem mee worstelt.

De water-water warmtepomp is het meest 
gewild omdat deze het beste rendement haalt 
en een grote energiebesparing realiseert (hoge 
COP).
Voor water-water warmtepomp systemen 
was er altij d een grondboring nodig voor de 
waterbron. Dit is uiteraard niet overal toege-

staan of mogelij k. Lucht-water warmtepom-
pen veroorzaken helaas geluidshinder en het 
rendement is aanmerkelij k lager, maar kunnen 
worden gebruikt op plekken waar geen grond-
boring kan plaatsvinden.

De oplossing
Thermogen biedt u het rendement van wa-
ter-water en de toepasbaarheid van lucht-wa-
ter. Onze bronoplossing ontt rekt warmte 
aan de buitenlucht. Het toevoegen van een 
waterbron in de kruipruimte helpt om minder 
ideale weercondities te overbruggen waarbij  
een lucht-water systeem prestatieverlies heeft .

Warmtepaneel

Buff erzak

Uw warmtepomp
(water-water)

Pompset



HET RENDEMENT EN DE ENERGIEBESPARING

De beste prestatie begint bij de bron
De COP (coefficient of performance) van uw 
warmtepomp geeft de verhouding weer van 
energie die uit de bron wordt verkregen en de 
aandrijfenergie die nodig is. Een COP van 5 
betekent dat voor elke kW die uit de warmte-
pomp komt er 1/5 kW aan electriciteit ingaat. 
Hoe hoger de COP, hoe meer energie er uit een 
duurzame externe bron wordt gehaald en des 
te hoger de energiebesparing. 
De Thermogen bronoplossing realiseert een 
hoge COP door de twee meest efficiënte bron-
nen te combineren.

De pompset
De Thermogen pompset bestaat uit een bestu-
ringssysteem met display, sensoren, circulatie-
pomp en regelklep. De taak van de pompset is 
om te zorgen dat de bron altijd optimaal blijft 
voor uw water-water warmtepomp. Door slim 
te sturen tussen de thermische panelen en de 
buffer waarborgt de pompset de juiste bron en 
warmtewisseling. Het besturingssysteem kan 
op afstand gemonitord kan worden.

GEPRODUCEERDE
WARMTE  100%

ELEKTRISCHE 
ENERGIE  20%

THERMISCHE 
ENERGIE  80%

Aan te sluiten op een stille warmtepomp.
Circa 80% energiebesparing
Jaargemiddelde SCOP van 5+
Water-water warmtepomp zonder grondboring

Pompset



Duurzame warmtewinning
Onze gepatenteerde, zelf ontwikkelde 
lucht-glycol warmtewisselaar (het thermische  
paneel), onttrekt warmte aan de buitenlucht 
en kan flexibel worden geplaatst waar 
een luchtstroom is. Bijvoorbeeld onder de 
zonnepalen of aan de zijkant van een gebouw. 
Het warmtepaneel bestaat uit een gesloten 
leidingsysteem met daaromheen een veelheid 
aan rechthoekige lamellen die een gezamenlijk 
warmte uitwisselend oppervlak hebben van 
22.7 m2 per paneel.

Glycol wordt door middel van een circulatie-
pomp door de panelen gepompt. Doordat de 
instromende glycol een temperatuur heeft van 
minus 12 graden Celsius wordt de buitenlucht 
gekoeld. Hierdoor warmt de glycol 3 à 4 graden 
op. 

De thermische panelen werken 24 uur per 
dag, in principe elke dag van het jaar, behalve 
wanneer de buitenluchttemperatuur lager is 
dan minus 5 graden Celsius. Als de buiten-
luchttemperatuur het vriespunt nadert, (wat 
geen probleem is voor het systeem) wisselt 
onze pompset van bron via een gestuurde 
3-weg klep om een zo hoog mogelijke COP te 
behouden.

 » Het warmtepaneel heeft een totale afmeting van 1750mm x 880mm x 50 mm.
 » Zonder geforceerde luchtstroming van bijvoorbeeld een ventilator, heeft het paneel een 

capaciteit van max. 2,0 kW bij buitenlucht-temperaturen tot 15 graden Celsius.
 » De warmtewisselaar moet worden afgedekt om beschadiging door bijvoorbeeld hagelstenen 

te voorkomen. Dit mag uiteraard een zonnepaneel zijn, maar dat is niet noodzakelijk voor de 
werking. Zolang er maar een afdekking is.

 » Het aantal panelen is afhankelijk van de warmtevraag.
 » Het gewicht is 24kg per paneel exclusief afdekking.
 » Het paneel heeft geen bewegende delen. Het is stil en vereist geen onderhoud.

Aanvullende informatie:

HET THERMISCHE PANEEL

Warmtepaneel

*afgedekt met zonnepaneel



Fase verandering
De bufferzakken worden aan de lange zijden 
aan elkaar verbonden. De zakken zijn met wa-
ter gevuld. Tezamen hebben zij een inhoud van 
7m3 water.
Tussen de 2 bufferzakken bevindt zich een uit 
aluminium stroken bestaande warmtewisse-
laar waar de koude glycol van minus 12 graden 
Celcius doorheen stroomt. De instromende 
glycol onttrekt warmte aan de met water ge-
vulde bufferzakken.
Dit gaat door tot het water 0 graden Celcius is 
en daarna overgaat (fase verandering) in ijs.

Door 7 m3 water om te zetten naar ijs kan er 
820 kWh energie aan de buffer onttrokken 
worden.

Zelfherstellende bron
Gedurende de dag, wanneer de buiten 
temperatuur boven 5 graden Celsius is, 
wordt de bufferzak geregenereerd (ijs 
smelten) door de glycol van het Thermogen 
warmtepaneel door de buffer te sturen. Dit 
wordt automatisch gedaan door middel van 
onze pompset en sensoren.

De buffer bestaat uit twee platte op elkaar 
gelegde flexibele PVC bufferzakken met elk 
een afmeting van 5880mm x 2109mm en 
275mm hoog. Tezamen 550mm hoog.

DE THERMOGEN BUFFERZAK

Geen grondboring/vergunning nodig

De buffer regenereert zichzelf

Opslag van energie en duurzame warmte

Optimale COP in lage temperaturen

Bufferzak



OPTIMALE OPSTELLING

ALTERNATIEVEN

Voor het meest efficiënte systeem dient er ruimte te zijn voor het plaatsen van de 
buffer in de kruipruimte. 
Het verwarmingssysteem dient geschikt te zijn voor lage temperatuurverwar-
ming.
U maakt gebruik van een water-water warmtepomp. Kijk op onze website voor 
aanbevelingen.

Indien wenselijk kan de buffer in de tuin worden ingegraven. Houdt er rekening 
mee dat het systeem zelf geen gewicht kan dragen.
Ook kunt u het systeem hybride maken zonder buffer, met meer warmtepanelen 
en met behoud van gasaansluiting. 

Voor meer technische informatie of een berekening op maat, ga naar
www.thermogen.nl of neem contact op met uw installateur.

80% ENERGIE BESPAREN OP 
UW WARMTEBEHOEFTE
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