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De Ecoon W2 is een kleine water  –  water warmtepomp voor het maken van warmtapwater.
De meeste toepassingen van deze warmtepomp vinden plaats in woningen die aangesloten zijn op een collectief warmte- en soms ook
warmte- en koudenet waarvan de geleverde water  aanvoertemperatuur voldoende hoog is voor ruimteverwarming, maar te laag is voor
het maken van veilig warmtapwater. Ecoon heeft 10 basisconcepten ontwikkeld rondom deze tapwaterwarmtepomp voor uiteenlopende
toepassingen. Het merendeel richt zich op collectieve laagtemperatuur warmte- en of warmte- en koude distributienetten, de andere con-
cepten zijn ontwikkeld voor toepassingen van de Ecoon W2 warmtepomp in utiliteitsinstallaties.

De 10 concepten zijn per concept uitgewerkt in installatievoorbeelden. 
Kijk op de website www.ecoon.nl voor meer basisconcepten en installatievoorbeelden.

Waterkoeler 

Toepassing: 
- Installaties waar het gewenst is (drink)water actief te koelen
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Werking

Zodra de gemeten temperatuur van sen-
sor T14 boven de ingestelde waarde komt
start de warmtepomp. Als alternatief voor
T14 kan er ook een contact worden aan-
geboden. De warmtepomp blijft in bedrijf
zolang de T14 te hoog blijft. Mocht tij-
dens het bedrijf T12 te hoog worden dan
biedt de afsluiter V13 de mogelijkheid
overtollige warmte te spuien.
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• Werkingsgebied tussen 15 en 40°C.
• Beide zijden zijn drinkwaterbestendig
•  Vrijkomende warmte kan benut worden
• Capaciteit ca. 2 KW.

De hier getoonde schema’s zijn bedoeld als conceptuitleg en kunnen niet gebruikt worden als installatietekening. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overname in welke vorm dan ook is niet toegestaan. 
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Legenda

1 Warmtepomp
11 Compressor
12 Verdamper
13 Condensor
14 Expansieventiel
P10 Circulatiepomp afvoer warmte
P11 Pomp koelcircuit
V13 Spuiklep
T11 Warmteafgifte sensor
T12 Maximaal temperatuur
T14 Koelwater sensor of

Koelvraag contact
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De Ecoon W2 is een kleine water - water warmtepomp die voor veel toepassingen inzetbaar is. Deze toepassingen zijn
vastgelegd in 10 basisconcepten op basis waarvan een aantal voorbeeldinstallaties zijn ontworpen. Dit voorbeeldschema
is gebaseerd op het Ecoon basisconcept Nr. 4. 

Op de website zijn de andere basisconcepten en installatievoorbeelden te vinden. 
Kijk op www.ecoon.nl voor uitgebreide informatie.

Koudwaterleidingkoeler voor 
utiliteitsgebouwen en wooncomplexen
met lange inpandige koudwaterleidingen
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De hier getoonde schema’s zijn bedoeld als conceptuitleg en kunnen niet gebruikt worden als installatietekening. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overname in welke vorm dan ook is niet toegestaan. 
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Legenda  

1 Warmtepomp
2 Buffervat (optioneel)
T11 Warmwater sensor
T12 Maximaal temperatuur sensor
T14 Koudwatersensor of thermostaten
V13 Spuiklep
P11 Koelpomp
KW Koudwater
VW Voorverwarmd water

Documentatie

• Folder Ecoon
• Productblad W2 warmtepomp

Werking

Door hoge temperaturen in schachten en hotspots
zijn er veel installaties waarbij de legionellabacterie
zich in de koudwaterleiding ontwikkelt en is daar
veel moeilijker te verwijderen dan in de warmwater-
leiding omdat thermische desinfectie niet mogelijk-
heid is. Met de inzet van de Ecoon W2
koudwaterleidingkoeler wordt voorkomen dat de
koudwaterleiding te warm wordt en de legionella
bacterie zich kan ontwikkelen.
Als extra voorziening zal vanaf het verste punt van
de koudwaterleiding één of meerdere 15 mm circu-
latieleidingen moeten worden aangelegd zodat de
gehele koudwaterleiding kan circuleren. Zodra de
sensor T14, of zoals in dit voorbeeld meerdere ther-
mostaten,  boven de ingestelde waarde komt start
de warmtepomp en zal het koudwatercircuit koelen.
Zodra de minimum waarde is bereikt stopt de warm-
tepomp. De opgeslagen warmte kan als voorverwar-
mer voor de warmwaterinstallatie worden ingezet.
Mocht tussentijds de buffer thermisch vol zijn dan
wordt via een spuiklep overtollige warmte geloosd.


