
All-electric of hybride 

De HP-S is uitermate geschikt om zelfstandig te 

verwarmen, te koelen en warm water te bereiden. 

Hiermee kan een complete all-electric woning 

worden gerealiseerd. Maar er kan ook gekozen 

worden voor een hybride opstelling. Is er bijvoor-

beeld nog een cv-ketel in de woning aanwezig, 

dan kan de warmtepomp ingezet worden voor 

de verwarming en kan de cv-ketel fungeren als 

back-up systeem wanneer de warmtepomp een te 

klein rendement levert bij zeer koude buitentem-

peraturen. Er zijn meerdere opstellingen mogelijk. 

Bespreek alle mogelijkheden met uw vakman.

5 jaar omnium garantie

De HP-S heeft een standaard fabrieksgarantie 

van twee jaar. Binnen deze termijn worden het 

product en de onderdelen kosteloos gerepareerd 

of vervangen. Bij installatie en registratie door 

een erkend ID dealer wordt de garantietermijn 

verlengd naar maar liefst 5 jaar omnium.

Subsidie

Als u opteert voor een warmtepomp komt u in 

aanmerking voor een of meerdere premies. Dat kan 

gaan om een premie van elektriciteitsnetbeheerder 

Eandis en mogelijke susbidies van de Vlaamse of 

lokale overheid. Deze premies zijn afhankelijk van 

het type warmtepomp waarvoor u kiest. Dit geldt 

ook voor de HP-S. Deze subsidies kunnen oplopen 

tot €3.000,-. Laat u hierin bijstaan door uw instal-

lateur.

Is uw woning geschikt voor een warmtepomp? 

Niet iedere woning is geschikt voor verwarming 

met een warmtepomp. Belangrijke vragen die 

hierbij horen zijn bijvoorbeeld; Hoe goed is uw 

woning geïsoleerd? Is uw woning luchtdicht? 

Beschikt uw woning over vloerverwarming en/of 

lage temperatuur convectoren? Dit zijn belang-

rijke voorwaarden om gebruik te kunnen maken 

van een warmtepomp. Een afgiftesysteem met 

een lage temperatuur zoals vloerverwarming, is 

ideaal. Als uw woning geschikt is voor verwarming 

via een warmtepomp, is het belangrijk dat u een 

warmteverliesberekening laat maken om de juiste 

capaciteit te laten bepalen. Via onze website vindt u 

eenvoudig een installateur in uw buurt die u graag 

verder helpt. 

Plaatsing HP-S in woningbouw Plaatsing HP-S in een appartements gebouw
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De HP-S in uw woning


