Verwarming

Een ijsbuffer in de voortuin
Schipper Installatie uit Huizen plaatste deze zomer in een NOM-woning
een warmtepomp die de benodigde energie haalt uit een ijsbuffersysteem van Viessmann. Met een afmeting van 3x3 m past de betonnen
bak met ijs in bijna elke tuin. Voor Nederland was het pas de tweede
plaatsing. Sjaak Schipper ziet kansen voor deze nieuwe duurzame manier van verwarmen en koelen die gebruikmaakt van natuurwetten.

van een elektropatroon. Om te koelen
wordt het reservoir aan het einde van de
verwarmingsperiode volledig bevroren
door de regeneratie van het reservoir te
onderbreken. Het ijs kan gebruikt worden
als natuurlijke bron voor koeling.'

Duur zeker?
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Hoe maakte u kennis met dit systeem?

'

E

en klant zocht naar een manier
om haar fors uitgebreide
bestaande woning op een duurzame manier te verwarmen en te
koelen. Een grondgebonden en een luchtwaterwarmtepomp passeerden de revue. In
onze regio mogen we echter niet overal boren en een lucht-waterwarmtepomp vond
de klant te lawaaiig. Ik wist dat Viessmann
aan een nieuw systeem werkte. De fabrikant
had er wel oren naar dat ik een klant had
die hun systeem wilde toepassen.'

onttrekt de warmtepomp warmte uit die tank.
Die koelt af en verandert in een ijsklomp.
Natuurkunde leert dat de temperatuur van
die klomp niet verder daalt dan 0 °C, maar
dat je bij die temperatuur wel energie kunt
blijven onttrekken. Via een tweede spiraal
stoppen we warmte, die via absorbers op het
dak wordt onttrokken uit de lucht, terug in de
tank waardoor de ijsbuffer ontdooit. Doordat
er steeds sprake is van een faseovergang (van
water naar ijs) komt kristallisatie-energie vrij
die door de warmtepomp kan worden gebruikt. Het systeem bepaalt via een regeling
of de warmtepomp de absorber of de ijsbuffer
als warmtebron gebruikt.'

Hoe werkt een ijsbuffer?
Hoe maak ik warm tapwater?
'De werking berust op het continue proces
van invriezen en ontdooien. Je begint met
een betonnen tank met 10.000 liter water met
twee kunststofspiralen. Met een enkele spiraal

'De klant investeerde 35.000 euro;
10.000 euro meer dan voor een normale
warmtepomp. Die verdiende hij deels terug
door gebruik te maken van een provinciale
subsidie en van de ISDE-regeling. Maar met
een gegarandeerde COP van 5,5 presteert
dit systeem wel minimaal een punt beter,
waardoor hij veel extra energie bespaart.
Gas raakt op of wordt misschien wel verboden op termijn. Het is daarom goed om na
te denken over andere manieren van koelen
en verwarmen. Om in aanmerking te komen
voor de provinciale subsidie moesten wij
als installateur wel een energieprestatiegarantie op het systeem afgeven. Maar dat
is waar we als installatiebranche sowieso
naartoe moeten. Dit pionierswerk zie ik als
een perfecte manier om ons te onderscheiden in de markt.' <

'De warmtepomp kan in een groot deel van
het jaar de benodigde 60 °C warm water
produceren, eventueel met ondersteuning
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