HEAT PUMP Systems

OCHSNER warmtepompen:
Technologische koploper sinds meer dan 30 jaar

«OCHSNER Wärmepumpen GmbH» werd in 1978 opgericht en wordt sindsdien gekenmerkt door
haar milieubewustzijn en innovatie. Als één van de eerste producenten in Europa begon OCHSNER
warmtepompen op industriële schaal te produceren. Momenteel speelt OCHSNER met haar
geavanceerde technologie een toonaangevende rol op de internationale markt.
Steeds efficiëntere warmtepompen met de hoogst mogelijke gebruiksvriendelijkheid zijn het resultaat van tientallen jaren onderzoek & ontwikkeling en bieden de klant een maximum aan voordelen.
Het assortiment warmtepompen van OCHSNER omvat alle toepassingsdomeinen: verwarming, koeling, warmwatervoorziening en industriële installaties.

Traditie: een belangrijke troef
De firma OCHSNER werd in 1872 opgericht in Silesië. Aanvankelijk was de productie beperkt tot
pompen en toebehoren. Sinds 1946 staat OCHSNER bekend voor de ontwikkeling van industriële
pompen en compressoren. Tot de bekende klanten behoren onder andere de U.S. Navy en de NASA.
Sinds de jaren ’90 concentreren Karl OCHSNER en zijn team zich uitsluitend op warmtepompen,
wat een uiterst belangrijke troef is in deze sector!
De groep OCHSNER heeft vestigingen in verscheidene Europese landen en de OCHSNERwarmtepompen worden over heel Europa en de rest van de wereld verkocht!

Een avant-gardistische visie
OCHSNER beoogt het gebruik van natuurlijke energie om bij te dragen aan een duurzame oplossing
voor het nationale en universele energievraagstuk. Het hoofddoel is het verminderen van de CO2uitstoot en van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
Dankzij haar voortdurende onderzoek & ontwikkeling was OCHSNER bijvoorbeeld de eerste
Europese producent van warmtepompen die oplossingen biedt met de koelgassen R134a en
R407C, de enige die onschadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
De productievestigingen in Linz en Haag worden trouwens verwarmd door warmtepompen en dus
groene energie, zonder enige emissie!
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HEAT PUMP

OCHSNER-technologie
Vandaag de dag is OCHSNER de enige producent van warmtepompen met eigen proeflaboratoria. Het hele assortiment warmtepompen wordt regelmatig getest conform de geldende internationale kwaliteitsnormen. Ultramoderne technische uitrusting biedt ingenieurs, wetenschappers en
onderzoekers de mogelijkheid om de warmtepompen constant te verbeteren. Dit is een sleutelfactor voor de technische vooruitgang en de tevredenheid van de klant. Dankzij het lage verbruik
van de OCHSNER-warmtepompen kan elke gebruiker maximaal sparen bij een betrouwbare en
duurzame investering.
Al sinds vele jaren scoren de OCHSNER-warmtepompen met de beste resultaten (beste prestatiecoëfficiënt) en zijn hierin wereldrecordhouder. Dit werd bevestigd met gecertificeerde rapporten
van de experts van het onafhankelijke Zwitserse laboratorium Buchs.
In december 2010 ontving OCHSNER bovendien als eerste en enige fabrikant ter wereld het
ehpa-label voor warmwater-warmtepompen.

In de praktijk…
l
l
l

zorgt OCHSNER ervoor de meest veeleisende klanten te begrijpen en tevreden te stellen.
onderscheidt OCHSNER zich door zijn technologische en kwalitatieve leiderschap.
draagt OCHSNER bij tot de bescherming van het milieu op wereldschaal en biedt oplossingen
voor het verwezenlijken van thermisch comfort onafhankelijk van fossiele energiebronnen.

Vandaag de dag bieden de warmtepompen een vooruitstrevende en milieuvriendelijke oplossing,
met een uitstekende kwaliteit/prijsverhouding.
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HEAT PUMP Systems
De verschillende types van warmtepompen
Onze omgeving is een gigantisch reservoir dat een bijna onbeperkte hoeveelheid zonneënergie bevat. Elke
dag is deze energie beschikbaar: in de bodem onder onze voeten, in het grondwater of in de omgevingslucht.
Het doel van de warmtepomp is de energie uit onze omgeving te recupereren om ze in warmte om te zetten,
bestemd voor de woningverwarming of voor de bereiding van sanitair warm water.
De temperatuur van de warmtebron van de warmtepomp is de meest belangrijke factor voor een goed
energie-rendement; de keuze is dus belangrijk! Er bestaan twee grote warmtebronnen: de aarde en de lucht en
bijgevolg bestaan er twee grote warmtepomp-families:
AARDWARMTE-WARMTEPOMPEN
HORIZONTAAL CAPTATIENET

1) De AARDWARMTE-warmtepompen:
De nodige energie voor de huisverwarming of voor de warmwaterbereiding wordt uit de aarde, het grondwater,
het oppervlaktewater of uit industriële processen ontnomen.
Er bestaan meerdere warmtepomp-technieken om energie uit de aarde te ontnemen:
a) Energie onttrekken aan de aarde
l

Het horizontale captatienet bestaat uit polyethyleen-buizen of met polyethyleen overtrokken koperen
buizen, gevormd uit horizontaal begraven lussen, geïnstalleerd op een geringe diepte van ongeveer
1,80 m. Door deze lussen circuleert in een gesloten circuit water met antivries. De totale lengte van
de buizen bedraagt meerdere honderden meters. Ze worden in lussen geplooid die zich op minstens 60 cm
afstand van elkaar bevinden om een te grote onttrekking van warmte aan de grond te vermijden. Anders
zou men het risico lopen dat de grond voortdurend bevroren zou blijven. Het benodigde oppervlak van
de warmtewisselaar wordt, afhankelijk van de ondergrond, geraamd op 1,5 tot 2 keer het te verwarmen,
bewoonbare oppervlak. De oppervlakte van de collector voor een huis van 150 m² zal ongeveer 225 tot
300 m² van de tuin innemen.

l

De verticale sondes bestaan uit twee U-vormige polyethyleenbuizen die in een boorgat (tot 100 m diep)
geïnstalleerd en met betonit verankerd worden. Door de buizen zal in een gesloten circuit water met
antivries circuleren. Voor het verwarmen van een huis met een bewoonbare oppervlakte van 120 m² zijn,
afhankelijk van de ondergrond, twee geothermische sondes van 50 m diep nodig. De gebruikte oppervlakte
is minimaal in vergelijking met de horizontale collectoren.

l

De spiraalcollectoren bestaan uit buizen die spiraalvormig geplaatst worden, op een legdiepte van 180 cm,
en die een optimale combinatie van aardvolume en aardoppervlakte voor onttrekking van de warmte
vormen. Een geringe tuinoppervlakte rondom een woning volstaat voor een plaatsing van spiraalcollectoren.

VERTICALE COLLECTOREN

WARMTEPOMP OP GRONDWATER

b) Energie onttrekken uit grondwater 1
Warmtepompen op grondwater:
De warmte is afkomstig van grondwater dat zich op een geringe diepte bevindt (meestal minder dan
100 m) en dat via een boorgat aan de grond onttrokken wordt. In regio’s waar systemen met één enkel
boorgat toegelaten worden, gaat gewonnen grondwater terug in een rivier, meer of rioleringsnetwerk,
nadat de benodigde calorieën ontnomen werden. Een systeem met twee boorgaten is duurder, maar is
meestal verplicht, omdat men het gewonnen grondwater niet aan de oppervlakte hoeft te lozen. Via het
tweede boorgat wordt het immers opnieuw naar de grondwaterlaag gebracht.

2) De LUCHTWARMTE-warmtepompen:
LUCHTWARMTE-WARMTEPOMPEN

De calorieën die voor het verwarmen van een huis of voor de warmwaterbereiding nodig zijn, worden uit de
lucht onttrokken. Het is een warmtebron die gemakkelijk exploiteerbaar is, geen grote collector vergt, niet
duur is en geen speciale vergunning vereist. Het verwarmen zelf gebeurt via de lucht (in dat geval gaat het
om een Lucht/Lucht warmtepomp) of via een hydraulisch circuit dat een vloerverwarmingssysteem, radiatoren
of ventiloconvectoren voedt (in dat geval gaat het om een Lucht/Water warmtepomp). In tegenstelling tot de
grondtemperatuur die het hele jaar door min of meer stabiel blijft (tussen de 10 en de 15°C), schommelt de
temperatuur van de buitenlucht en kan deze erg laag worden. De prestatie van een warmtepomp is echter
omgekeerd evenredig met het verschil tussen de temperatuur van de omgeving waar men warmte aan onttrekt
en de gewenste verwarmingstemperatuur. Hoe groter dit verschil, hoe slechter de prestatie. Dat is dan ook de
reden waarom warmtepompen die hun warmte aan lucht onttrekken minder krachtig zijn dan geothermische
warmtepompen. In streken waar er een streng klimaat heerst, moet een extra verwarmingsinstallatie ter
ondersteuning van de warmtepomp voorzien worden, wanneer de buitentemperatuur te laag wordt.

1 Systeem bruikbaar met oppervlaktewater of bij industriële processen
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