
Voor minder dan 10.000 euro van het 

gas af. Het klinkt leuk: maar hoe 

dan? De slogan van het ZonderGas-

concept van het bedrijf EcoConcepts 

prikkelt in ieder geval. De hoofdrollen 

bij dit concept worden ingevuld door 

een zogeheten ionisatie cv-pomp voor 

verwarming, een thermodynamische 

warmtepomp voor tapwater en ver-

warmingsfolie of infraroodpanelen 

voor vloer, wand of plafond. Allemaal 

stroomverbruikers. Voor wie naar een 

NOM-woning wil is een stevige com-

pensatie met pv geen overbodige luxe.

Inmiddels zijn er al verschillende 

projecten in Nederland gerealiseerd. 

Recent is de eerste woning zonder 

gas opgeleverd in Hoorn. Hier bestaat 

de installatie uit de Combine ionisatie 

cv-pomp van 12 kW voor de vloerver-

warming beneden en de radiatoren 

boven in de bad- en slaapkamers. Dit 

in combinatie met een Combine ther-

modynamische warmtepompboiler voor 

warmtapwater. 

In eerste instantie was er door het 

ingenieursbureau E-Trias een bere-

kening gemaakt voor een installatie 

� Deze thermodynamische warmtepompboiler van 2 kW heeft een inhoud van 200 liter en haalt zijn 

energie uit de omgevingslucht. De ionisatie cv-pomp zorgt voor een backup.
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All-electric, 
maar dan anders 
De energietransitie en de ‘van-gas-los’-

beweging zorgen voor nieuwe intreders en 

technieken in installatieland. Wat te denken 

van ionisatie cv-pompen, thermodynamische 

warmtepompen. We bezochten een woning in 

Hoorn die is aangepakt.

Thermodynamische 
warmtepomp en ionisatie 

cv-pomp
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met een traditionele warmtepomp die 

gevoed zou worden door zonnepanelen. 

Maar de bewoner wilde geen warmte-

pomp met een buitenunit, mede vanwe-

ge geluidsoverlast. Ook de investering 

was een struikelblok. Uiteindelijk kwam 

E-Trias in samenwerking met Sin-Gas 

met de bovenstaande oplossing naar 

voren. Om nul op de meter te krijgen, 

moesten er nog acht zonnepanelen 

extra geïnstalleerd worden. Voor deze 

gemiddelde tussenwoning gelden de 

volgende indicaties van verwacht ver-

bruik: de 12kW ionisatiepomp heeft een 

18A aansluiting en verbruikt op jaarba-

sis naar verwachting circa 3680 kwh. 

Voor warm tapwater wordt een TDA 

warmtepomp boiler zonder buitenunit 

gebruikt, die voor een gemiddeld huis-

houden circa 790 kW op jaarbasis aan 

stroom verbruikt. Het geschatte overige 

gebruik voor koken en andere elek-

trische apparaten is 3000kwh. Totaal 

verbruik is hiermee circa 7500 kwh. 

Deze woning heeft nu 24 zonnepanelen 

van 7680 Wp met een geschatte jaarop-

brengst van 6528 kwh, waardoor netto 

stroomgebruik op jaarbasis ongeveer 

1000 kwh kan gaan worden.

Ionisatie cv-pomp

Tot voorheen had de bewoner van het 

huis aan de Westfriese Hof nog nooit 

gehoord van een ionisatie cv-pomp. 

“Dat kan kloppen”, zegt Marcel Holt van 

ZonderGas. “Deze ionisatie cv-pomp 

is pas afgelopen voorjaar op de markt 

geïntroduceerd. Nog niet iedereen staat 

open voor deze nieuwe techniek. In de 

media en forums wordt al gauw de ver-

gelijking getrokken met een elektrische 

cv-ketel, maar daar is deze ionisatie 

cv-pomp in de verste verte niet mee te 

vergelijken.” In de woning in Hoorn is 

een 12 kW ionisatiepomp geplaatst. “In 

feite kon volstaan worden met een 9 

kW pomp”, vertelt Johan van Diessen 

van DTE-Europe BV. “Maar de bewoner 

wilde 3 kW extra als back-up voor de 

TDA warmtepomp boiler. Bij ionisatie 

wordt een gepatenteerde vloeistof in 

een gesloten circuit opgewarmd door 

ionisatie. Hierbij wordt spanning door 

een geleidende vloeistof gestuurd in 

een ionisatiebloc. Door deze spanning 

gaan ionen sneller bewegen (tot wel 

280 km/sec) en wordt middels elektri-

citeit, kinetische energie in thermische 

energie omgezet. Middels een koperen 

warmtewisselaar wordt de warmte 

afgegeven aan het cv-systeem. Bij deze 

woning is de temperatuur ingesteld 

op 50 ºC. Aangezien het traditionele 

cv-systeem bestaat uit vloerverwar-

ming, hoeft de temperatuur niet hoger 

ingesteld te worden. Omdat er gewerkt 

wordt met een intern systeem, is er 

geen sprake van een weerstand zoals 

bij gebruikelijke verwarmingssyste-

men en is de ionisatie cv-pomp heel 

snel op temperatuur (binnen een paar 

seconden). Eenmaal bezig met opwar-

men kan het proces sneller verder 

opwarmen dan bijvoorbeeld een tra-

ditionele elektrische cv-ketel. Bij het 

eenmaal opgestart zijn van het proces 

is er minder vermogen (tussen de 20 

en 30 procent) nodig om een ruimte 

te verwarmen met een rendement van 

98 procent. Bijzonder aan ionisatiever-

warming is dat deze een energieom-

Nederlands-Franse samenwerking
DTE-Europe BV heeft samen met het Franse bedrijf 

Ruptura Technologies deze ionisatie cv-pompen ontwik-

keld. Zij waren onafhankelijk van elkaar al jaren bezig 

deze techniek naar een hoger niveau te krijgen. In 2017 

hebben deze bedrijven hun gezamenlijke opgedane 

kennis samengevoegd tot het nieuwe concept. Een ver-

warmingssysteem welke 1:1 uitwisselbaar is met de 

traditionele cv-ketel, werkend op zowel hoog als laag-

temperatuur. De gepatenteerde techniek is ondertussen 

door de Franse CETIAT (KIWA) uitvoerig getest. Er is geen 

verzwaring van de hoofdaansluiting nodig. Op basis van 

het ionisatieprincipe komen er volgend jaar zwaardere 

uitvoeringen bij.� De Yoni heatmeter meet of de ionisatie cv-

pomp de juiste output geeft.

� Aan de onderkant van de ionisatie cv-pomp bevindt zich de elektronica 

en regeltechniek.
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zettingscoëfficiënt van 1:3 heeft. Een 

ionisatie cv-pomp werkt met 13 ampère 

en realiseert hiermee 9 kW. De 12 kW-

versie heeft genoeg aan 18 ampère. 

Voor beide pompen hoeft dus geen 

aansluiting voor krachtstroom worden 

aangevraagd.

??

??

All-electric, 
maar dan anders 
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