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klant-en-klare  
woning in sleidinge
Flexibele geoTHERM hybridesystemen combineren een condensatie-
wandketel en een wandhangende warmtepomp. De intelligente  regeling 
kiest automatisch de meest efficiënte energiebron. Mario koos voor 
zo'n installatie in zijn eigen huis... en zag dat het goed was!

Installateur Mario Ramont: 
“Het belangrijkste is de  
boring: als die niet goed  
is, zal de installatie nooit  
werken zoals het hoort.  
dus: kies zeker voor een  
gespecialiseerde firma!”

Het goede voorbeeld
Installateur Mario Ramont wil in zijn  
eigen woning in Sleidinge het goede voor-
beeld geven en zijn klanten de mogelijk-
heden tonen om een verwarmingssysteem 
te kiezen dat tegelijkertijd voordelig en 
milieuvriendelijk is.

Mario: ”Ik wou als bewoner van dit huis 
graag zelf kunnen genieten van een ener-
giezuinige woning, en als installateur een 
installatie van hoge kwaliteit aan mijn klan-
ten kunnen tonen... die bovendien betaal-
baar is. Kies je bij een warmtepompsysteem 
voor diepteboringen in plaats van een ho-
rizontaal captatienet of een luchteenheid, 
dan had je tot nu toe met diepteboringen al-
tijd het beste rendement (COP= Coefficient 
Of Performance), maar de investering was 
duurder. Met dit nieuwe hybridesysteem ha-
len we met één boring een goed rendement 
en de kostprijs van de totale installatie zakt 
enorm. Nu, één boring is meestal niet ge-
noeg om een volledig huis te verwarmen, 
zeker niet als het buiten -10°C is. Daarom 
is er ook een ecoTEC plus bijgeplaatst, 
een condensatieketel die de verwarming 
overneemt als de warmtepomp het niet 
meer kan bolwerken. Ik heb hier ook een 
zonneboiler staan die voor sanitair warm 
water zorgt, een auroSTEP plus 250, maar 
in de winter kan die het ook niet alleen aan 
en springt de condensatieketel bij.”

extraatje: passieve koeling
"In die bodem-water hybride warmtepomp 
werken we ook met het concept van pas-
sieve koeling. Die koeling heeft als voordeel 
dat ze niet zoals een airco werkt, want ze 
gebeurt door het water in de vloerverwar-

Welke installatie?
- Wandhangende 

geoTHERM hybride 
warmtepomp  
(bodem-water) met 
passieve koeling

- ecoTEC plus als 
ondersteuning (in 
de winter)

- auroSTEP plus 250 
zonneboiler voor 
sanitair water

mingsbuizen. Niet via de compressor - die 
wordt bij een hybride bodem-water warm-
tepomp uitgeschakeld - maar via het water 
dat we oppompen. Dat sturen we door 
een platenwisselaar en dan wordt de vloer 
‘gevoed’ met koel water in plaats van met 
verwarmd water. De impact is niet massaal, 
maar kan wel gaan tot 3 à 4 graden, waar-
door je een veel koelere woning krijgt.”

een renderende leerschool
"Ik heb gekozen voor Vaillant omdat het 
merk synoniem is met hoge kwaliteit, duur-
zaamheid en innovatie, en dat al sinds vele 
jaren. Ook de garantie en de opvolging als 
er onverwachte problemen opduiken zijn 
altijd zeer correct.
Op het gebied van hybride systemen met 
verticale boringen was dit een van de eerste 
installaties die geplaatst zijn. Het was voor 
mij ook de eerste keer dat ik dit installeer-
de. Een enorme leerschool dus, maar qua 
montage waren er weinig problemen, en als 
die er waren, was Kurt Van Belle, technisch-
commercieel medewerker van groothande-
laar Toch, er om mij back-up te geven. Het 
grootste voordeel is wel dat als ik morgen 

Uw verHaal 
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Goed om te weten
- Dit is op dit moment zonder meer de 

meest gunstige combinatie, als je rekening 
houdt met de premies die er zijn.

- Kiest de klant liever voor de klassieke con-
denserende gaswandketel plus een stukje 
hernieuwbare energie? Dan kan hij best de 
combinatie ketel met zonneboiler kiezen. 
Dat is ecologisch, heel betaalbaar en snel 
terug verdiend. 

- Kan diezelfde klant iets meerinvesteren? 
Dan is de bovenstaande oplossing nog 
verder te combineren  met de hybride 
warmtepomp, zoals hier bij Mario. 

Links: de ecoTEC 
plus. Boven: 
geoTHERM hybride 
warmptepomp. 

een gelijkaardige installatie aan een klant 
verkoop, ik perfect weet waarover ik praat. 
Ook qua offerteberekening: ik weet heel 
goed wat er bij komt kijken op het gebied 
van beveiliging, filters en extra koperkop-
pelingen. Maar het allerbelangrijkste bij dit 
systeem is uiteindelijk de boring. Als die 
niet goed is, zal de installatie nooit werken 
zoals het hoort. Daarom heb ik die ook 
laten uitvoeren door een gespecialiseerde 
firma met heel veel ervaring. Da's toch wel 
dé gouden tip: werk altijd met betrouwbare 
partners die ervaring hebben, niet met 
eendagsvliegen die om te stunten onder de 
prijs gaan."

De grond als één grote  
batterij
Peter Toch, zaakvoerder van  
groothandelaar Toch:  
"In de woning van Mario wordt 
gebruik gemaakt van passieve koeling. 
Een bijkomend voordeel van deze  
technologie is dat je de grond eigenlijk 
als één grote batterij gebruikt. De 
grond die je in de winter hebt afge-
koeld door er warmte aan te onttrek-
ken, warm je in de zomer terug op, 
doordat de warmte die uit je woning 
komt, terug de grond ingaat. Zo krijg  
je op jaarbasis een hoger rendement 
met een passieve koeling. En ook het 
milieu vaart er wel bij: deze woning 
heeft bij een temperatuur van min  
10 graden slechts 10 kW nodig, vroeger 
was dat voor een gelijkaardige woning 
30 à 35 kW. De impact is dus immens.”

nieUwe online 
tool!
Probeer nu onze  
geoTHERM hybride  
calculator uit.


