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NAADLOZE INTEGRATIE WARMTEPOMP 
ZORGT VOOR UITSTEKEND E-PEIL

Installateurs hebben warmtepompen nog steeds niet ten 
volle omarmd. Veel heeft te maken met het feit dat ze zowel 
koeltechnische als hydraulische expertise vereisen. Bij 
installatiebedrijf Fredo uit Maldegem zien we het omge-
keerde. Zaakvoerder Frederik Dobbelaere bijt zich sedert 
2006 vast in de techniek. Hij kiest resoluut voor de lucht-
waterwarmtepompen van General, verdeeld door Thercon. 
Zij bewijzen in elk project hun meerwaarde, zo ook in een 
recent nieuwbouwproject in Brugge. D O O R  VA L E R I E  C O U P L E Z

Toen installatiebedrijf Fredo in 
2000 op de markt kwam was er van 
warmtepompen amper sprake. Zaak-
voerder Frederik Dobbelaere legde 
zich in de begindagen voornamelijk 
toe op commerciële koeling. “Toen 
de warmtepomptechnologie rond 
2006 zijn neus aan het venster kwam 
steken, zag ik meteen enorm veel 
potentieel. Ik besloot om me om te 
scholen en helemaal te verdiepen 
in de materie. Omdat ze koeling en 
verwarming combineren, is het voor 
vele installateurs een uitdaging om de 
fijnere finesses te beheersen. Tradi-
tionele ‘chauffagisten’ hebben schrik 
voor de koeltechnische handelingen 
en vice versa. Met Fredo zetten we net 
in op die kennis om ons te onder-

scheiden op de markt. Want willen je 
klanten van premies kunnen genieten, 
dan moeten ze voor een installateur 
kiezen die de nodige certificaten kan 
voorleggen. Een soort van natuurlijke 
selectie onder professionals.” Het 
geloof in de warmtepomptechnologie 
is groot bij Dobbelaere, onder meer 
door het ecologische aspect. Maar hij 
heeft ook vertrouwen in de renda-
biliteit. “De lage stookolieprijzen zijn 
slechts een momentopname. Iedereen 
is het erover eens dat de prijs voor 
fossiele brandstoffen en elektriciteit 
alleen maar zal stijgen. Warmtepom-
pen, al dan niet in combinatie met 
zonnepanelen, zijn de toekomst. En 
mits een goede dimensionering 
vooraf en installatie zullen ze vandaag 
reeds renderen.”

Zonder elektrische weerstand
Dobbelaere zweert vandaag bij de 
warmtepompen van General, in België 
op de markt gebracht door Thercon. 
Andere merken passeerden de revue 
maar de technologie maakte uiteinde-
lijk het verschil. “Veel warmtepompen 
hebben in de winter nood aan elektri-
sche bijverwarming om het comfort 
in de woning te garanderen. Hiermee 
ondergraaf je eigenlijk het ecologische 
karakter van je warmtepomp en zal je 
nooit het vooropgestelde rendement 

halen. Bij General geloven ze dat de 
warmtepomp het volledige werk 
moet aankunnen en hebben ze dat 
technisch opgelost. Door geen elek-
trische weerstand te moeten plaatsen, 
bespaar je jezelf als installateur heel 
wat kopzorgen. Je hebt minder instal-
latiewerk en minder klagende klanten 
achteraf.” Een van zijn recente installa-
ties betrof een nieuwbouw woonhuis 
in Brugge. In het verleden had hij al 
samen gewerkt met de architect voor 
een aircosysteem. Nu koos de bouw-
heer bewust voor een warmtepomp 

Er is een boilervat van 300 liter voorzien.

Dankzij de ondersteuning van Thercon 
krijgt de warmtepomp een perfecte 
dimensionering.
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om te voldoen aan het door de wet-
gever gevraagde E-peil van 60. “De 
klant had in principe weinig advies 
nodig en was al heel goed geïnfor-
meerd over en overtuigd van warm-
tepomptechnologie. Hier werd een 
Waterstage lucht-waterwarmtepomp 
gecombineerd met vloerverwarming 
over een oppervlakte van 100 m² voor 
de gelijkvloerse verdieping. Boven 
in de slaapkamers staan er in totaal 
vier laag-energieconvectoren van 
Convexia, ook via Thercon geleverd. 
Ze zijn bijzonder licht en ‘stekkerklaar’, 
wat de installatie vereenvoudigt en ze 
zijn ook bijzonder esthetisch, wat de 
klant graag ziet. Zonder een warm-
teafgiftesysteem op lage tempera-
tuur kan je geen sluitend geheel 
maken van je warmtepompoplossing. 
Lagetemperatuurafgifte is dus nodig 
om je rendement en je EPB-score 
te halen. Hier is het E-peil trouwens 
geland op een score van E40”, geeft 
Dobbelaere aan.

Dimensionering
Een belangrijk element bij de 
plaatsing van een warmtepomp is de 
dimensionering. “Wanneer er gewerkt 
wordt met een elektrische weerstand, 
dan wordt het sowieso niet te nauw 
genomen met de dimensionering. 
Dimensionering heeft echter niet 
alleen een impact op je verbruik en 
je comfort, het zal ook een rol spelen 
in de slijtage van je pomp. Hoe beter 
je dit voorbereidt, hoe tevredener je 
klant zal zijn. Al in de offertefase krijg 
ik via Thercon enorm veel ondersteu-
ning om de juiste dimensionering te 
realiseren en de klant meteen een 
energetisch totaalplaatje voor te 
schotelen. Dit is toch een enorme 
meerwaarde, want het publiek dat 
de stap zet naar een warmtepomp, 
heeft meestal zelf ook al zijn huiswerk 
gedaan.” Voor deze woning in Brugge 
volstond een vermogen 10,8 kW. Een 
boilervat van 300 l zorgt voor sanitair 
warm water. Ook de plaatsing van de 
buitenunit gaf geen problemen. Dob-
belaere: “Ik probeer de afstand tussen 
de binnen- en buitenunit steeds te 
beperken tot 10 m, al ligt de grens 
technisch op 20 m. Zo blijft het warm-
teverlies zeker binnen de perken. Hier 
kon het toestel probleemloos op 8 m 
geplaatst worden en op voldoende 
afstand van de buurman. Eigenlijk 
werd al van in de ontwerpfase reke-
ning gehouden met de technieken. 
Dat is een droom om in te werken 
voor een installateur.”

Zoneregeling
Om het comfort van de bewoners te 
optimaliseren, wordt gebruikgemaakt 
van een aparte zoneregeling van 
Domuz. Deze is specifiek afgestemd 
op de warmtepompen van General, 
wat resulteert in meer comfort en 
minder verbruik. “Het is een draad-
loos systeem dat in totaal tot twaalf 
zones kan aansturen, elk volgens 
de eigen behoeftes. Dat maakt de 
plaatsing bijzonder eenvoudig in 
elk interieur. Ook hier weer werd 
rekening gehouden met het totale 
energetische plaatje. In plaats van 
een verbruik van 2 Wh per ventiel wat 
standaard is, hebben ze maar 1 Wh 
vermogen nodig. Het is misschien 
maar een detail, maar op jaarbasis zal 
het weer verschil uitmaken. Daarom 
is het zo belangrijk om oplossingen 
te hebben die naadloos op elkaar 
afgestemd zijn. Sommige installa-
teurs laten zich misschien verleiden, 
maar zonder de combinatie met lage-
energie verwarming en isolatie begin 
ik er liever niet aan. Anders is de 
investering niet zinvol. Wie daartegen 
zondigt slaat op termijn zijn eigen 
ruiten in”, besluit Dobbelaere.

 I www.fredo.be

 I www.generalbenelux.com

[  P R O J E C T ]

De zoneregeling van Domuz geeft elke 
kamer zijn optimale klimaat.

Frederik Dobbelaere, zaakvoerder 
van installatiebedrijf Fredo: “Zonder 
verwarming met lage temperatuurafgifte 
heeft een warmtepomp geen zin.”

De lage-energieconvectoren van Convexia 
zijn een esthetische oplossing.


