
Q-ton warmtapwaterinstallatie
Gasloos, zuinig & duurzaam

Waarom een warmtepomp en geen gas?

Hoe werkt de Q-ton warmtepomp?
warm water bu�ertank

Water toevoerWater
aan-

sluiting

Door de energietransitie zal Nederland na 2020 een 
23% reductie van aardgasconsumptie t.o.v. 2012 moe-
ten realiseren. Deze gigantische stap moet worden 
gecompenseerd door wind- en zonne-energie in te 
zetten. 
 
Daarnaast is er het Nationaal Plan voor het bevor-
deren van bijna-energie neutrale gebouwen. Dit plan 
beschrijft het Nederlandse beleid om te komen tot 
bijna-energie neutrale gebouwen in 2020. In de volks-
mond noemt met dit BENG.

Vanaf 2020 zullen daarom traditionele gasinstallaties 
door elektrische warmtepompen zoals de Q-ton ver-
vangen worden.

De Q-ton is een 100% elektrisch aangedreven warmtepomp, die werkt met het 100% natuurlijk koudemid-
del CO2.  Door het gebruik van dit koudemiddel kan zelfs bij een buitentemperatuur van -25 ºC warm tapwa-
ter van 90 ºC opgewekt worden. 

Tot een buitentemperatuur van -7 ºC behoudt het systeem zelfs 100% capaciteit.

Toepassing:  woningbouw, zorgcentra, hotels, welnesscentra, utiliteit en industrie



Voordelen van de Q-ton:

Elke Q-ton is modulair uit te breiden tot 16 units, 
waardoor je per dag 120.000 liter warm water kan 
realiseren. Het jaarlijks rendement ligt rond de 
430%.

De Q-ton is zeer geschikt bij gebouwen waar veel 
warm tapwater benodigd is. Denk hierbij aan hotels, 
appartementen, ziekenhuizen,zorgcentra, welness, 
utiliteit en zwembaden. 

Voor industriële processen is de Q-ton echter ook 
een duurzame oplossing. Mede door het grote water 
verbruik per dag, soms zelfs 24 uur lang.

Doordat de Q-ton zuinig is, voldoet aan de EIA sub-
sidie-eisen en CO2 als koudemidedl gebruikt, is de 
Q-ton uitstekend toe te passen in Breeam projecten.

Met de Q-ton kan tot 49% energiebesparing gerea-
liseerd worden t.o.v. gasgestookte installaties. De 
CO2 uitstoot zal ook met ruim 46% dalen. Daarnaast 
heeft het toepassen van de Q-ton een zeer positief 
effect op de EPC berekening en het energielabel van 
een gebouw.

• Natuurlijk koudemiddel (GWP1, ODP0)
• 60-90 ºC warm water tot een buitentemperatuur 

van -25 ºC
• Geen capaciteitsverlies t/m -7 ºC buitentempe-

ratuur
• Hoogste COP in de markt
• Bespaart op operationale kosten en CO2 uitstoot
• Overzichtelijke bediening
• Subsidiabel
• Toepasbaar in Breeam projecten
• Gasloze oplossing
• Unieke gepatenteerde twee-traps compressor
• (Hoge en lage druk in 1)
• Gelijkwaardigheidsverklaring collectieve syste-

men

De Q-ton warmtepomp in de praktijk


