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Maak je woning 

warmtepompklaar!



Daikin warmtepompen: 
innovatief en energiebesparend.

Op zoek naar een verwarmings- 

en/of koelingssysteem dat perfect 

aan je behoeften voldoet, en dit 

zowel in de zomer als in de winter?  

Daikin warmtepompen passen perfect 

bij elk nieuwbouw- of renovatieproject 

en bieden het ideale comfort voor je 

hele woning.

Reken op Daikin

Daikin ondersteunt zijn klanten voor, tijdens en na de aankoop van 
het toestel. Via een betrouwbaar netwerk en persoonlijke onder-
steuning kunnen klanten eenvoudig hun Daikin-systeem beheren.

Daikin adviseert erkende installateurs

90% van het succesverhaal van een project hangt af van de kwaliteit 
van de uitgevoerde werken. Daarom werkt Daikin met erkende 
Daikin installateurs. Zij dienen gecertificeerd te zijn en worden 
geselecteerd op basis van de geleverde kwaliteit bij uitvoering 
van de installatie, alsook hun commerciële aanpak en de werfop-
volging.   Ze beschikken over de nodige kennis en ervaring om je 
raad te geven en samen met jou de oplossing te vinden die het best 
aansluit bij jouw behoefte.

Kwaliteitsgarantie

Dankzij het Stand By Me service-programma, genieten jij en je 
installatie gegarandeerd van het beste op gebied van comfort, ener-
gie-efficiëntie en opvolging van de installatie. Zorgeloos genieten, 
dankzij de 8 jaar garantie en het onderhoud dat voor jou op tijd en 
stond wordt uitgevoerd.

Daikin 
staat voor je 
klaar...

0800 84 022

Daikin draagt een kwalitatieve 

klantenondersteuning en dienst na verkoop 

hoog in het vaandel. De Daikin klantendienst 

staat je dan ook graag te woord bij al je vragen 

rond de Daikin-oplossingen.  

 We zijn bereikbaar op het gratis nummer
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Daikin warmtepompen: 
innovatief en energiebesparend.

4 1. Klaar voor EPB-eisen 2021
Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal 
gebouwd worden. Deze gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, 
ventilatie, koeling en warm water. En de energie die nog nodig is, wordt uit groene 
energiebronnen gehaald. Warmtepompen vormen de ideale oplossing.

2. De positieve impact op je woning
Dankzij het gebruik van een warmtepomp kan het E-peil tot 20 punten dalen 
ten opzichte van condenserende mazout- en gasketels. Warmtepompen zijn 
dus een energiezuinig en milieuvriendelijk alternatief voor een traditionele ketel.

3. Aanzienlijk belastingsvoordeel
Daarbovenop profiteer je van aanzienlijke belastingvoordelen. Voor meer 
informatie over belastingsvoordelen en premies, surf je het best naar de website 
van het gewest waar je woont. 

4. Waardestijging van jouw woning
Ten slotte stijgt de waarde van je woning door de installatie van 
een warmtepomp. 

redenen om voor 
een warmtepomp 
te kiezen
Makkelijk: het is een duurzame oplossing.  

Goed voor jou en je portefeuille, het milieu en  

de waarde van je woning. Bovendien helpt het bij  

het behalen van de EPB-eisen van je woning.

GOOD TO KNOW!

Vanaf 2021 worden stookolieketels niet 

meer toegelaten bij nieuwbouw en bij 

ingrijpende energetische renovaties in 

Vlaanderen. Brussel verbiedt de installatie 

van nieuwe stookolieketels vanaf 2025. 

In Wallonië gaat het verbod op de 

verkoop van zulke ketels in vanaf 2035. 

Kies dus meteen voor een energiezuinige 

warmtepomp. 

Niets dan voordelen dus...



Een warmtepomp is een energiezuinig, duurzaam en bijzonder comfortabel systeem om je 

woning te verwarmen, te koelen en om sanitair warm water te produceren. 

Optimaal binnenklimaat, het hele 
jaar door met een warmtepomp
Je woning verwarmen met een warmtepomp die gebruik maakt van 
duurzame energie en bovendien een uitstekend rendement biedt, 
is de ideale keuze voor je woning. Kiezen voor een warmtepomp, is 
kiezen voor een verwarmingsinstallatie helemaal klaar voor  
de toekomst!  
Met een warmtepomp kan je je woning niet alleen verwarmen maar 
ook koelen. Je kan immers voor een warmtepomp kiezen die in de 
winter je huis verwarmt en in de zomer je huis koelt.

Verschillende warmtepompen 
voor verschillende noden

Met een lucht-lucht-warmtepomp kan je koelen en verwarmen 
maar geen sanitair water produceren. Daarvoor moet je deze 
warmtepomp combineren met een warmtepompboiler. 
Zo’n boiler heeft een watertank van 200 tot 500 liter die je eventueel 
kan aansluiten op zonnepanelen. Een ideale oplossing voor 
een gezin van vier tot vijf personen. 

Een andere oplossing is kiezen voor een lucht-water-warmtepomp. 
Deze warmtepomp wordt aangesloten op vloerverwarming of 
radiatoren. Zo zie je, er zijn verschillende oplossingen met elk  
hun eigen voor- en nadelen.

voor verwarming, koeling 
en sanitair warm water

Daikin warmtepompen

“Met een warmtepomp 
kan je je woning niet 
alleen verwarmen maar 
ook koelen. “



De keuze van de warmtepomp hangt af van jouw noden en behoeften. 

In functie van de warmtebron en het warmte-afgiftesysteem onderscheiden we  

verschillende warmtepomp-oplossingen. 

Lucht-lucht-warmtepompen 
onttrekken warmte aan de 
buitenlucht. Die warme lucht 
wordt via een binnenunit in 
de woning geblazen. 
In de zomer wordt dit proces 
omgedraaid en functioneert 
de installatie als aircondition-
ingsysteem. 
Lucht-lucht-warmtepompen 
hebben het bijkomend 
voordeel dat ze snel op 
temperatuurwijzigingen 
kunnen reageren. Deze units 
zijn dan ook ideaal om toe te 
passen in ruimtes die af en toe 
moeten verwarmd of gekoeld 
worden zoals slaapkamers en 
studeerkamers.
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Lucht-lucht

warmtepompen

Lucht-water-warmtepompen ont-
trekken eveneens warmte aan 
de lucht maar voeren deze via 
een watercircuit naar je warmte -
afgiftesysteem. Hier wordt nog 
een onderscheid gemaakt tussen 
lage temperatuur warmtepomp-
en, meestal in combinatie met 
vloerverwarming, ideaal voor 
nieuwbouwwoningen en grote 
renovaties en hoge temperatuur 
warmtepompen. Deze worden 
vaak gebruikt in renovatieprojecten. 
Het voordeel is dat deze  
aangesloten kunnen worden op 
(bestaande) radiatoren. Beide 
types lucht-waterwarmte-  
pompen kan je gebruiken om 
sanitair water te verwarmen. 
En afhankelijk van het type dat je 
kiest, kunnen ze de woning ook 
koelen. 
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Lucht-water

warmtepompen

Geothermische warmtepompen 
of grond-water-warmtepompen 
halen warmte uit de grond via 
een horizontaal of verticaal 
captatienet. De warmte die op 
deze manier wordt opgevangen, 
wordt benut door het systeem 
om het water van je centrale  
verwarming op te warmen.
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Grond-water 

warmtepompen

Water-water-warmtepompen 
onttrekken via een diepte-
pomp warmte aan het grond-
water. Voor de installatie van 
dit systeem zijn grond- 
boringen nodig en deze zijn 
een vrij dure investering. 
Een water-water-warmte-
pomp is minder geschikt 
voor particulieren, maar biedt 
wel een hoog rendement. 
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Water-water

warmtepompen

Kies de juiste warmtepomp



Een warmtepomp: 
altijd een goed idee!



Maak je woning eerst  
warmtepompklaar 

Of je nu renoveert of niet, een oud 

verwarmingssysteem vervangen 

door een energiezuinige 

warmtepomp is altijd een goed 

idee. Toch zijn er een aantal zaken 

waarmee je woning in orde dient 

te zijn, vooraleer je de investering 

van een warmtepomp overweegt. 

Daarom informeert Daikin je hoe 

je je woning warmtepompklaar 

kan maken.

1. Isoleren, isoleren, isoleren
Ga voor een performante dak-, muur-, vloer- en glasisolatie. 
Vervang de ramen uit enkel glas door hoogrendementsglas, vermijd 
koudebruggen en ga op zoek naar warmteverliezen. Die zitten 
soms in een klein hoekje, tussen de spleten aan de deuren, via oude 
stopcontacten… Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe hoger 
het rendement van een warmtepomp.  

2. De watertemperatuur in 
je radiatoren
Om te weten welke warmtepomp geschikt is voor jouw woning, 
is het noodzakelijk de benodigde watertemperatuur te kennen. 
Een lage temperatuur warmtepomp is geschikt tot 50°C 
wateraanvoertemperatuur, bij een hoge temperatuur warmtepomp 
stijgt dit tot 70°C. De benodigde watertemperatuur is afhankelijk 
van het type warmte-afgiftesysteem. Zo wordt bij vloerverwarming 
het water op lage temperatuur (30-35°C) verdeeld. Een lage 
temperatuur warmtepomp is hier dus de ideale oplossing.
Gebruik je radiatoren, dan moet je weten of het gaat om lage 
temperatuur- of hoge temperatuur radiatoren. 

3. Radiator op hoge of lage 
temperatuur?
Voor een lage temperatuur (LT) warmtepomp heb je radiatoren 
nodig die met lage temperaturen kunnen werken. Ben je niet zeker 
dat je huidige radiatoren kunnen functioneren met 
een LT warmtepomp? Controleer dit dan eerst door de 
aanvoertemperatuur van het cv-water te verlagen tot 50°C. Doe dit 
op een koude dag en zet alle radiatoren open. Controleer dan of je 
woning voldoende warm blijft. Worden je oude radiatoren verwarmd 
door een gas- of mazoutketel, dan zijn dit waarschijnlijk hoge 
temperatuur radiatoren. Dit is het geval in de meeste bestaande en 
zeker in oudere woningen. De maximale wateraanvoertemperaturen 
voor deze radiatoren ligt tussen 65°C en 90°C. Wens je die te 
behouden? Dan heeft Daikin goed nieuws. Indien je woning goed 
geïsoleerd is, kunnen deze radiatoren behouden blijven.



De perfecte 
temperatuur 
in elke kamer van je woning
Iedereen die (ver)bouwt stelt zich de vraag: “Hoe ga ik mijn woning verwarmen?” Simpel: voor 
nieuwbouw en grote renovaties is een warmtepomp de meest logische keuze omdat ze future 
proof is. Zeker in combinatie met vloerverwarming. Maar is vloerverwarming wel ideaal voor 
een slaapkamer? En wat als het ineens te warm wordt, kan je dan ook koelen?  

Vloerverwarming… 

Een lage temperatuur warmtepomp 
is perfect voor zowel nieuwbouw als 
grondige renovaties. 

Neem nu de Daikin lucht-
water warmtepompen op lage 
temperatuur. In combinatie met 
vloerverwarming is er beduidend 
minder energie nodig om de 
woning te verwarmen dan met 
fossiele brandstoffen. 

Vloerverwarming in combinatie met een 
warmtepompconvector

Niet elke ruimte is echter even geschikt om van vloerverwarming 
te voorzien. Slaapkamers bijvoorbeeld, een plek waar de meeste 
mensen het liever wat koeler houden dan in de leefruimtes, zeker 
in de zomer. Maar ook een plek die je snel wilt verwarmen als er 
kleine kinderen zijn, als het heel koud is of als je de slaapkamer later 
transformeert naar een bureau. 
Hiervoor biedt de Daikin Altherma warmtepompconvector de 
ideale oplossing. Deze warmtepomp convector kan perfect gebruikt 
worden in combinatie met vloerverwarming én kan daarenboven 
zowel koelen als verwarmen. 

Waarom klassieke radiatoren vervangen door een warmtepompconvector?

Een warmtepompconvector werkt, in vergelijking met een radiator, 
enkel op basis van dynamische convectie. Dit betekent convectie 
met een extra ventilator. Door dit extra vermogen zijn compactere units mogelijk.

En niet enkel is hij compacter, maar ook zo’n 25% efficiënter 
dankzij de werking met lagere watertemperaturen.

Als kers op de taart kan deze unit zowel verwarmen als koelen.
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Slank en prachtig design. 
Met een diepte van 135 mm past deze warmtepompconvector 
in ieder huis of appartement. 

Snel en hoog vermogen. 
De Daikin Altherma warmtepompconvector combineert de 
lage watertemperatuur toepassing (vloerverwarming) met een 
snel reagerend afgiftesysteem (radiator). 
 
Discreet. 
Het geluidsdrukniveau van de unit bedraagt 25 dB(A) op een 
afstand van 1 m, als de ventilator is ingesteld op lage snelheid. 

 
 
 
 
 

Laag energieverbruik. 
De Daikin Altherma warmtepompconvector gebruikt de laatste 
technologieën om minder energie te verbruiken, tot 3 kW van 
het vermogen in stand-by terwijl de betrouwbare rendementen 
behouden blijven.  

Gebruiksvriendelijke bediening. 
met uitgebreid assortiment aan functionele controllers.

Compatibel met het Daikin Altherma 3-gamma. 
Werkt met lage watertemperatuur (35°C) en dus ideaal 
voor warmtepomp-toepassingen.

En niet enkel is hij compacter, maar ook zo’n 25% efficiënter 
dankzij de werking met lagere watertemperaturen.

Als kers op de taart kan deze unit zowel verwarmen als koelen.

De Daikin Altherma 
warmtepompconvector: 
een nieuwe aanpak voor huiselijk comfort



Een verwarmingssysteem 
voor elke woning

1. Isolatie
De eerste en misschien wel belangrijkste 
factor in de keuze voor een warmtepomp is 
de isolatiewaarde van de woning. 
De isolatiegraad is ingedeeld in drie zones. 
- Goed geïsoleerde woning, wat geldt voor  
  recente of nieuwbouwwoningen
- Matig geïsoleerd woning, wat geldt voor 
  minder recente woningen,  waar wel al 
  een zekere vorm van isolatie aanwezig is.
- Niet of slecht geïsoleerde woning is niet 
  geschikt voor een warmtepomp.  
  We raden aan om eerst de nodige     
  isolatiewerken uit te voeren.

2. Woningoppervlakte
Ook het woonoppervlakte is een bepalende 
factor om naar te kijken, vooral naar  
het vermogen van de warmtepomp toe en 
specifiek voor de goed geïsoleerde woningen. 
Elke woning heeft een bepaalde energie
(kilowatt (kW)) nodig om voldoende warm te
zijn. Hoe groter het te verwarmen oppervlakte,
hoe meer krachtiger de warmtepomp moet
zijn. Wij beschouwen een woning van ongeveer 
170 m² al als een grote woning. Om 
de energiefactuur zo laag mogelijk te houden, 
werk je het best met lage temperaturen.

3. Gewenst of huidig 
     afgiftesysteem
Hierbij is het belangrijk om na te gaan 
of je je woning zal verwarmen met een 
lage temperatuur afgiftesysteem zoals 
vloerverwarming, een warmtepompconvector 
of lage temperatuur radiatoren of dat je kiest 
voor hoge temperatuur radiatoren  
(zie het artikel “Maak je woning 
warmtepompklaar). Deze vereisen 
een verwarmingsinstallatie die ook hoge 
temperaturen kan leveren zoals 
het energiezuinige Daikin Altherma 3 hoge 
temperatuur-gamma. 

Isolatie waarde
Oppervlakte 

woning 
<170m2

Oppervlakte 
woning 
>170m2

Hoge t°  
radiator

Vloer
verwarming

Warmtepomp 
convector Lage t° radiator Warmtebron

Productie 
sanitair water 
geïntegreerd

Aansluit-
baar zonne
collectoren

Daikin Oplossing

Goed 
geïsoleerde 

woning

4/6/8/10 kW

x x x Lucht-water warmtepomp Daikin Altherma 3 R W Flexibel en compact wandmodel

x x x Lucht-water warmtepomp x Daikin Altherma 3 R F Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

x x x Lucht-water warmtepomp x x Daikin Altherma 3 R ECH2O Vloermodel met ingebouwde multi-energietank standaard 
zonne-aansluitingen

x x x Grond-water warmtepomp x Daikin Altherma 3 GEO Geothermische Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

12/14/16/18 kW

x x x x Lucht-water warmtepomp Daikin Altherma 3 H HT W Flexibel en compact wandmodel

x x x x Lucht-water warmtepomp x Daikin Altherma 3 H HT F Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

x x x x Lucht-water warmtepomp x x Daikin Altherma 3 H HT ECH2O Vloermodel met ingebouwde multi-energietank standaard zonne-aansluitingen

Matig 
geïsoleerde 

woning
12/14/16/18 kW

x x x x Lucht-water warmtepomp Daikin Altherma 3 H HT W Flexibel en compact wandmodel

x x x x Lucht-water warmtepomp x Daikin Altherma 3 H HT F Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

x x x x Lucht-water warmtepomp x x Daikin Altherma 3 H HT ECH2O Vloermodel met ingebouwde multi-energietank standaard zonne-aansluitingen

x x x x Warmtepomp in combinatie 
met gas x Daikin Altherma R Hybrid  Lucht-water-warmtepomp gecombineerd met een gascondensatieketel

Slecht 
geïsoleerde 

woning
10 -> 35 kW

x x x x Gas x Daikin Altherma 3 C Gas Compact wandmodel

x x x x Gas x x Daikin Altherma C Gas ECH2O Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

STAP 1: Isolatie STAP 2: Woningoppervlakte STAP 3: Afgiftesysteem



Daikin helpt je om het meest geschikte verwarmingssysteem 
te selecteren, aangepast aan jouw woning. En dat in 

vijf stappen die bepalend zijn in de selectie van een warmtepomp.

5. Extra functies
Voor de productie van sanitair warm water kan
de boiler ingebouwd zijn in de binnenunit
van de warmtepomp, maar je kan altijd
opteren voor een systeem met een externe 
boiler. Als je bijvoorbeeld slechts een beperkte 
montageruimte hebt, kan je kiezen voor
een wandmodel. Of wil je je installatie 
aansluiten op zonnecollectoren? Ook hiervoor 
bestaat een specifieke binnenunit.

4. Warmtebron
De warmtebron is ook een bepalend criteria. 
We onderscheiden warmtepompen die hun 
warmte halen uit de grond, uit het water of uit 
de lucht. Deze warmte geven ze nadien weer 
af aan het verwarmingssysteem. Indien een 
warmtepomp niet aangewezen is, lees: in slecht 
of niet geïsoleerde woningen, werkt men het 
best met gas.

Isolatie waarde
Oppervlakte 

woning 
<170m2

Oppervlakte 
woning 
>170m2

Hoge t°  
radiator

Vloer
verwarming

Warmtepomp 
convector Lage t° radiator Warmtebron

Productie 
sanitair water 
geïntegreerd

Aansluit-
baar zonne
collectoren

Daikin Oplossing

Goed 
geïsoleerde 

woning

4/6/8/10 kW

x x x Lucht-water warmtepomp Daikin Altherma 3 R W Flexibel en compact wandmodel

x x x Lucht-water warmtepomp x Daikin Altherma 3 R F Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

x x x Lucht-water warmtepomp x x Daikin Altherma 3 R ECH2O Vloermodel met ingebouwde multi-energietank standaard 
zonne-aansluitingen

x x x Grond-water warmtepomp x Daikin Altherma 3 GEO Geothermische Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

12/14/16/18 kW

x x x x Lucht-water warmtepomp Daikin Altherma 3 H HT W Flexibel en compact wandmodel

x x x x Lucht-water warmtepomp x Daikin Altherma 3 H HT F Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

x x x x Lucht-water warmtepomp x x Daikin Altherma 3 H HT ECH2O Vloermodel met ingebouwde multi-energietank standaard zonne-aansluitingen

Matig 
geïsoleerde 

woning
12/14/16/18 kW

x x x x Lucht-water warmtepomp Daikin Altherma 3 H HT W Flexibel en compact wandmodel

x x x x Lucht-water warmtepomp x Daikin Altherma 3 H HT F Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

x x x x Lucht-water warmtepomp x x Daikin Altherma 3 H HT ECH2O Vloermodel met ingebouwde multi-energietank standaard zonne-aansluitingen

x x x x Warmtepomp in combinatie 
met gas x Daikin Altherma R Hybrid  Lucht-water-warmtepomp gecombineerd met een gascondensatieketel

Slecht 
geïsoleerde 

woning
10 -> 35 kW

x x x x Gas x Daikin Altherma 3 C Gas Compact wandmodel

x x x x Gas x x Daikin Altherma C Gas ECH2O Vloermodel met ingebouwde sanitair warm watertank

STAP 5: Extra functiesSTAP 4: Warmtebron


