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• Door het laden van 
   koude en/of warmte een 
   juiste bodembalans
• Geprefabriceerde modules
   die in een korte tijd geïnstalleerd 
   kunnen worden
• Maximaal rendement met uw 
   warmtepomp systeem
• Zeer goed toepasbaar op platte daken
• Volledig recyclebaar

De Energycollector is een milieuvriendelijke 
kunststof warmtewisselaar met een groot 
warmteuitwisselend oppervlak. De collector kan in de 
winter door stralingswarmte van de zon veel warmte 
opnemen. In de zomer kan deze ’s nachts koude laden om 
overdag mee te koelen. Het water- / glycolmengsel in het 
systeem zorgt voor transport van warmte en koude naar de 
bodemopslag of rechtstreeks naar de warmtepomp. 
De Energycollector kan ingezet worden voor meerdere doelen en 
draagt bij aan een beter functionerend warmtepompsysteem.
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De Energycollector

In Nederland zijn inmiddels veel water/water warmtepompen 
geïnstalleerd in combinatie met aardwarmte. Dit zijn bij kleinere 
vermogens meestal gesloten bodemcollectoren in de uitvoering 
verticaal (VBWW) of horizontaal (HBWW). 
Het is een feit dat veel van deze systemen in onbalans draaien. Bij 
woningen en gebouwen met veel warmtevraag, wordt er meestal 
meer warmte aan de aarde onttrokken dan dat er met koelen wordt 
teruggebracht (regenereren). Dit kan tot gevolg hebben dat men 
letterlijk in de kou zit omdat de warmtepomp onvoldoende vermogen 
kan opwekken uit de bodemwarmte. Dit kan zelfs resulteren in het 
bevriezen van de bodem rondom een bodemcollector. 
Het omgekeerde kan ook gebeuren. Er wordt meer gekoeld dan 
verwarmd en de bodem wordt teveel opgewarmd waardoor het 
gebouw niet meer gekoeld kan worden. Dit komt veel voor bij onder 
andere kantoorgebouwen en passieve woningen. 
Bij grotere vermogens worden vaak open systemen toegepast; de 
zogenaamde Warmte- Koude- Opslagsystemen (WKO). Ook hier komt 
vaak een onbalans voor. 

Wij bieden als oplossing aan om uw bodemenergiesysteem te 
combineren met een door R&R Systems ontwikkelde Energycollector. 
De Energycollector kan worden ingezet om warmte of koude te laden, 
als directe bron voor de warmtepomp of als directe passieve koeling. 
Met de Energycollector wordt uw bodemcollector of WKO in balans 
gehouden en behaalt u het maximale rendement uit uw systeem.

De (prefab) panelen, welke in de productiehal getest worden op 6 bar 
druk, worden op locatie met elkaar gekoppeld waardoor er een grote 
thermische collector ontstaat. Deze Energycollector is een gesloten 
systeem dat gevuld wordt met antivries (glycol). Dit alles maakt het 
tot een bedrijfszeker en betrouwbaar systeem. 

De Energycollector zorgt ervoor dat de bodemcollector (of WKO) 
kleiner gedimensioneerd kan worden of zelfs achterwege kan blijven. 
Het warmtepompsysteem krijgt een gunstigere temperatuur 
aangereikt, waardoor het hele jaar een beter rendement (COP) 
wordt behaald. 
Jaarlijks kan per m2 Energycollector tot maximaal 625 kWth oftewel 
2,25 GJ warmte worden opgewekt en 500 KWth oftewel 1,8 GJ koude. 
In de praktijk dient wel rekening te worden gehouden met het feit 
dat de opbrengst sterk afhankelijk is van de systeemtemperatuur. 
Oorzaken als een niet goed afgestemde regeling, 
temperatuurverliezen in leidingen en wisselaars, lage lokale 
windaanval en de jaarlijkse variatie aan zonaanbod of koude periodes 
kunnen een nadelige invloed hebben op de opbrengst.
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