EXAMEN WARMTEPOMPEN
Onderdeel ontwerp, realisatie en beheer van luchtwaterwarmtepompen in woningen
Voorbeeldexamen

Lees zorgvuldig onderstaande informatie














Dit examen bestaat uit 31 meerkeuzevragen.
Lees, voordat u antwoord geeft, de vraag zorgvuldig door.
Vul uw antwoord in op het antwoordblad: maak achter het nummer van de vraag op uw
antwoordblad met potlood het betreffende hokje zwart. Dus als u vindt dat bij vraag 1 het
goede antwoord C is, dan maakt u achter de 1 het hokje onder de C zwart.
Als u zich vergist heeft, kunt u het hokje uitgummen en een ander hokje zwart maken.
Beantwoord alle vragen. Geef per vraag maar één antwoord.
Een goed beantwoorde vraag levert één scorepunt op. Niet of dubbel beantwoorde vragen
worden fout gerekend.
Er wordt geen kladpapier uitgereikt. U kunt lege ruimtes in het boekje gebruiken om
aantekeningen te maken. LET OP: de aantekeningen die u in de boekjes maakt worden NIET
beoordeeld.
Het opgavenboekje bestaat uit 15 pagina’s (inclusief voorblad).
Controleer het opgavenboekje op volledigheid.
Na afloop van het examen levert u het opgavenboekje en het antwoordblad in.
Het gebruik van de ISSO-publicatie 98: ‘Ontwerp, realisatie en beheer van luchtwaterwarmtepompen in woningen’ is toegestaan.
Het gebruik van een niet-programmeerbare rekenmachine is toegestaan.
De tijdsduur van dit examenonderdeel is maximaal 120 minuten.

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG
HEBBEN.

Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven.
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1
Bekijk onderstaande afbeelding.

De bewoner van deze twee-onder-een-kapwoning wil graag een hybride warmtepompsysteem met
een warmtepompaandeel van meer dan 5 kW. Hij wil liever geen installaties op de begane grond.
Boven de aan de woning grenzende garage bevindt zich een plat dak met houten dakconstructie.
Wat is de beste plek voor de plaatsing van de buitenunit van het warmtepompsysteem?
A
B
C
D

Aan de gevel van de woning door middel van beugels.
Op het platte dak aangezien geen geluidsoverlast zal optreden omdat het een garage betreft.
Op het platte dak als de buitenunit van het warmtepompsysteem wordt voorzien van
trillingsdempers.
Op het platte dak waarbij een warmtepomp met een laag geluidsvermogen wordt gemonteerd.

2
In een gerenoveerde woning is de verwarmingsinstallatie aangepast. Er is een monovalente luchtwaterwarmtepomp toegepast met buitenlucht als energiebron. De COP bij L7/W35°C is gegeven: 3,5.
De ontwerp-aanvoertemperatuur wordt op basis van de volgende stooklijn geregeld. Bij een
buitentemperatuur van -10°C bedraagt de aanvoertemperatuur 60°C, bij een buitentemperatuur van
10°C bedraagt de aanvoertemperatuur 45°C. De tussenliggende waarden worden door middel van
een lineair verband bepaald.
Welke van de onderstaande beweringen is waar?
Gebruik voor de berekening afbeelding 2.2 van ISSO-publicatie 98.
A
B
C
D

Bij een buitentemperatuur van 7°C is de COP 2,4. Bij een buitentemperatuur van 0°C is het
rendement lager.
Bij een buitentemperatuur van 7°C is de COP 2,4. Bij een buitentemperatuur van 0°C is het
rendement hoger.
Bij een buitentemperatuur van 7°C is de COP 3,5. Bij een buitentemperatuur van 0°C is het
rendement lager.
Bij een buitentemperatuur van 7°C is de COP 3,5. Bij een buitentemperatuur van 0°C is het
rendement hoger.
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3
In een woning is ventilatietype D (gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning) toegepast.
Welk type warmtepomp kan in deze woning geplaatst worden zonder dat aanpassing aan het
ventilatiesysteem noodzakelijk is?
A
B
C

Hybride lucht-waterwarmtepomp met binnen- en buitenlucht als energiebron.
Hybride lucht-waterwarmtepomp met binnenlucht als energiebron.
Hybride lucht-waterwarmtepomp met buitenlucht als energiebron.

4
Harry woont in een hoekwoning. De woning is gebouwd in 1950, de gevels zijn niet (na)geïsoleerd.
In 2001 is de woning geheel voorzien van dubbelglas en mechanische afzuiging (ventilatietype C).
Harry wil graag een lucht-waterwarmtepompsysteem.
Welk type warmtepomp kan het best geadviseerd worden?
A
B
C
D

Een hybride lucht-waterwarmtepomp met binnen- en buitenlucht als energiebron.
Een mono-energetische lucht-waterwarmtepomp met binnen- en buitenlucht als energiebron.
Een mono-energetische warmtepomp met buitenlucht als energiebron.
Een monovalente lucht-waterwarmtepomp met buitenlucht als energiebron.

Casus bij vraag 5 en 6
Anja woont in een rijtjeshuis met de volgende kenmerken:
 Type woning:
tussenwoning;
2
 Gebruiksoppervlak:
124,3 m ;
 Bouwjaar:
1970;
2
2
 Isolatiewaarde:
Rc-waarde 1,3 m K/W voor vloer en gevel, Rc-waarde 2,5 m K/W
voor dak;
 Type glas:
dubbelglas;
 Warmteverlies:
13 kW;
 Huidige opwekker:
cv-combiketel, die aan vervanging toe is;
 Huidig vermogen ketel:
28 kW;
 Afgiftesysteem:
vloerverwarming (begane grond), hoogtemperatuur radiatoren
(eerste en tweede verdieping);
 Ventilatiesysteem:
natuurlijke toevoer, mechanische afvoer (ventilatiesysteem C)
 Stookgedrag:
binnentemperatuur 20°C, alle kamers verwarmd, wel nachtverlaging.



Figuur 1

Plattegronden tussenwoning, respectievelijk begane grond, eerste verdieping, tweede verdieping
(bron: Referentiewoningen nieuwbouw, SenterNovem, december 2006)
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Figuur 2

Gevelaanzichten tussenwoning, respectievelijk voorgevel en achtergevel
(bron: Referentiewoningen nieuwbouw, SenterNovem, december 2006)

5
Wat is de jaarlijkse energiebehoefte voor ruimteverwarming?
Gebruik bij de berekening de correctiefactoren uit afbeelding 2.9 van ISSO-publicatie 98.
A
B
C
D

Circa 25.400 MJ per jaar.
Circa 29.700 MJ per jaar.
Circa 31.500 MJ per jaar.
Circa 36.900 MJ per jaar.

6
In de tussenwoning wordt een hybride lucht-waterwarmtepomp met buitenlucht als energiebron
toegepast. Het thermisch warmtepompvermogen bedraagt 5 kW. De warmtepomp schakelt uit bij een
buitentemperatuur lager dan -2°C.
Wat is de bijdrage van de warmtepomp aan de warmteopwekking voor ruimteverwarming?
A
B
C
D

38% van de totale warmtevraag.
43% van de totale warmtevraag.
67% van de totale warmtevraag.
85% van de totale warmtevraag.

7
Een bewoner heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar een monovalent
warmtepompsysteem. In dit onderzoek staat vermeld dat de warmtepomp 30.000 MJ per jaar aan
warmte levert voor ruimteverwarming en tapwater. Het vermelde elektriciteitsverbruik van de
warmtepomp bedraagt 3.000 kWh per jaar.
Wat is het jaarrendement van de warmtepomp (SPF) voor warmteopwekking van ruimteverwarming
en warmtapwater?
A
B
C
D

De SPF bedraagt 2,5.
De SPF bedraagt 2,8.
De SPF bedraagt 3,4.
De SPF bedraagt 10.
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8
Een woning heeft de volgende kenmerken:
 Warmtevraag ruimteverwarming 30 GJ;
 Warmtevraag warmtapwater 15 GJ;
 SPF lucht-waterwarmtepomp ruimteverwarming 3,6;
 SPF lucht-waterwarmtepomp warmtapwaterverwarming 1,4.
Hoeveel elektriciteit verbruikt de warmtepomp voor verwarmen en voor warmtapwater?
A
B
C
D

Circa 3.500 kWh.
Circa 5.300 kWh.
Circa 12.500 kWh.
Circa 19.000 kWh.

9
Hieronder staat een aantal onderwerpen van een Programma van Eisen.
Welke van de genoemde onderwerpen komt niet in een Programma van Eisen voor?
A
B
C
D

Hydraulisch schema.
Type afgifte.
Type regeling.
Type ventilatiesysteem.

10
Gegeven zijn de volgende resultaten van de warmteverliesberekening van een woning:
Vertrek

Woonkamer

Oppervlakte
(m2)

Afwerklaag

Wel/niet
verwarmd

Ontwerp binnentemperatuur
Өi (°C)

Фt (W)

30

Laminaat 8 mm (zonder ondervloer)

1

20

2.800

6

Tegels 5 mm

1

20

1.800

Slaapkamer 1

15

Laminaat 8 mm (zonder ondervloer)

1

20

1.250

Slaapkamer 2

12

Laminaat 8 mm (zonder ondervloer)

1

20

1.100

Slaapkamer 3

9

Laminaat 8 mm (zonder ondervloer)

1

20

1.100

Badkamer

6

Tegels 5 mm

1

22

950

Hal

7

Laminaat 8 mm (zonder ondervloer)

1

15

500

Berging

5

Tegels 5 mm

0

15

0

Keuken

….
Totaal Фrv

9.500

In de woonkamer wordt vloerverwarming toegepast. De hart-op-hartafstand van de leidingen
(diameter 20 mm) is 150 mm en het ontwerptemperatuurverschil bedraagt 5K tussen de aanvoer- en
retourtemperatuur.
Wat is de minimaal benodigde ontwerpaanvoertemperatuur? Voer de berekening uit met behulp van
het ontwerpdiagram in ISSO-publicatie 98.
A
B
C
D

40,0°C.
42,5°C.
45,0°C.
47,5°C.
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11
Een badkamer wordt voorzien van tegels met daaronder vloerverwarming. De badkamer, voorzien van
een bad (1.800 x 800mm), heeft een oppervlakte van 10 vierkante meter.
Gegeven zijn de volgende ontwerpparameters van de vloerverwarming:
 Warmteverlies:
550W;
 Ontwerpbinnentemperatuur:
22°C;
 Ontwerpaanvoertemperatuur:
35°C;
 Ontwerptemperatuurverschil tussen aanvoer en retour:
6K.
Wat is de hart-op-hart-afstand van de vloerverwarmingsslangen? Gebruik hiervoor het
ontwerpdiagram uit ISSO-publicatie 98.
A
B
C
D

10 cm.
15 cm.
20 cm.
25 cm.

12
Voor een nieuwbouwwoning is een laagtemperatuursysteem ontworpen met een ontwerpaanvoertemperatuur van maximaal 55°C en retourtemperatuur van 45°C. In een slaapkamer bedraagt
het warmteverlies 1.250 W bij een ruimtetemperatuur van 20°C.
Wat is het benodigd selectievermogen van de radiator van deze slaapkamer?
Voer de berekening uit met behulp van de selectiegrafiek radiatoren in ISSO-publicatie 98.
A
B
C
D

1.250 W.
1.950 W.
2.232 W.
2.500 W.

13
Anne heeft een twee-onder-een-kapwoning met een woonkamer, keuken, drie slaapkamers en een
badkamer (met bad). In het huis wonen twee personen. De woning wordt voorzien van een nieuwe
monovalente lucht-waterwarmtepomp met een thermisch vermogen van 7 kW.
Wat moet de inhoud van de boiler voor warmtapwater zijn conform ISSO-publicatie 98?
A
B
C
D

117 liter.
138 liter.
192 liter.
234 liter.

14
Bekijk de onderstaande kenmerken van een verwarmingsinstallatie.
 Monovalente lucht-waterwarmtepomp;
 Warmteverlies: 6,3 kW;
 Boilervat warmtapwater: 200 liter;
 Temperatuur warmtapwater: 55°C.
Wat is het aansluitvermogen van de warmtepomp?
A
B
C
D

6,3 kW.
6,9 kW.
7,2 kW.
7,5 kW.
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15
Een ontwerper ontwerpt een nieuwe monovalente lucht-waterwarmtepompinstallatie. De warmtepomp
met aan/uit-geregelde-compressor heeft een berekend aansluitvermogen van 6,3 kW.
Het afgiftesysteem en de regeling op de afgifte is weergegeven in onderstaande tabel. De ontwerp
aanvoer- en retourtemperatuur zijn respectievelijk 50°C en 45°C.
Vertrek

Regeling

Systeeminhoud [dm³]

Woonkamer

Kamerthermostaat

50

Keuken

Kamerthermostaat

15

Slaapkamer 1

Thermostatisch ventiel

17

Slaapkamer 2

Thermostatisch ventiel

15

Slaapkamer 3

Thermostatisch ventiel

15

Badkamer

Thermostatisch ventiel

6

Hal

Kamerthermostaat

5

Berging

Kamerthermostaat

5

Totaal

128

Wat is de inhoud van het parallel geschakeld schakelvat?
A
B
C
D

75 liter.
105 liter.
150 liter.
180 liter.

16
Voor een nieuwbouwwoning wordt een warmtepompsysteem ontworpen met de volgende
eigenschappen:
 vloerverwarming beneden, radiatoren boven;
 ontwerptemperaturen afgifte: 43/37°C;
 geen koeling;
 mono-energetische warmtepomp met schakelvat;
 boiler voor warmtapwater.
Bekijk onderstaande hydraulische schema’s.
Schema 1
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Schema 2

Schema 3

Welk hydraulisch schema past het best bij deze woning?
A
B
C

Schema 1.
Schema 2.
Schema 3.
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17
Bekijk onderstaand hydraulisch schema.

Wat ontbreekt in het hydraulisch schema?
A. Bij de verdeler ontbreekt een circulatiepomp.
B. De inregelafsluiters ontbreken bij de groepen.
C. Er ontbreekt een bypassleiding bij de verdeler.
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18
Bekijk onderstaande afbeelding van een lucht-waterwarmtepompinstallatie met buitenlucht als
energiebron.

Wat is een risico bij de opstelling van deze buitenunits?
A. Geluidsoverlast van de ventilatoren.
B. IJsvorming onder de unit.
C. Vervuiling van de verdamper door aanzuiging van vuil en blad.

19
In een woning wordt een monovalente lucht-waterwarmtepomp gerealiseerd met verwarming en
koeling door middel van vloerverwarming.
Welke regeling past niet bij deze situatie?
A
B
C

Aan/uit thermostaat.
Dauwpuntsregeling.
Slimme ruimteregelingen voor alle ruimten.
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20
In een woning wordt een hybride lucht-waterwarmtepomp met een thermisch vermogen van 3,5 kW
geïnstalleerd met buitenlucht als energiebron. De additionele opwekker is een HR107-combiketel.
Welke interne regeling past het best bij deze situatie?
A
B
C

Bij een buitentemperatuur van 5°C heeft de HR-ketel een hoger rendement en moet de
warmtepomp uitgeschakeld worden.
De warmtepomp voorziet in de basislast en kan dus zoveel mogelijk bedrijfsuren maken.
Een aan/uitregeling voldoet in deze situatie.
Op basis van condensor- en verdampertemperatuur kan worden bepaald of het rendement van de
ketel hoger is dan de warmtepomp.

21
Albert heeft een nieuwe warmtepompinstallatie en vloerverwarming laten plaatsen in zijn woning.
Hij krijgt uitleg over de installatie.
Wat moet Albert in ieder geval over zijn installatie weten?
A
B
C

Dat de warmte van een warmtepomp minder behaaglijk aanvoelt dan bij radiatoren.
Dat het regelgedrag van vloerverwarming met warmtepomp anders is dan van meer gangbare
systemen.
Dat hij de thermostaat flink hoger moet zetten als hij het koud heeft, dan zal de woning snel op
temperatuur zijn.

22
Bekijk onderstaande tekening van een buitenopstelling van een lucht-waterwarmtepomp.

Welke fout is gemaakt in dit ontwerp?
A
B
C

De fundering is onvoldoende om trillingen te voorkomen.
Er is geen sifon aangebracht voor de afvoer van condenswater.
Er is kans op bevriezing van het condenswater.
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23
In een nieuwbouwwoning moet een monovalente lucht-waterwarmtepomp geselecteerd worden.
Het benodigde aansluitvermogen is 6,7 kW. De leverancier geeft aan dat er warmtepompen
beschikbaar zijn in de vermogens 6,0 of 8,0 kW.
Wat kan de ontwerper in deze situatie het best adviseren?
A
B
C
D

Kies de warmtepomp met het aansluitvermogen van 6,0 kW omdat dit het dichtst bij het
benodigde aansluitvermogen ligt.
Kies de warmtepomp met het aansluitvermogen van 8,0 kW omdat het thermisch vermogen boven
dat van het ontwerp aansluitvermogen moet liggen.
Onderzoek de consequentie van het selecteren van de warmtepomp met het aansluitvermogen
van 6,0 kW. hiervoor moeten de ontwerpstappen opnieuw worden uitgevoerd.
Onderzoek de consequentie van het selecteren van de warmtepomp met het aansluitvermogen
van 8,0 kW. hiervoor moeten de ontwerpstappen opnieuw worden uitgevoerd.

24
In het ontwerp is het warmteverlies van een woning berekend op 8,5 kW voor de plaatsing van een
mono-energetische lucht-waterwarmtepomp met buitenlucht als energiebron. In het ontwerp is een
infiltratiewaarde meegenomen van 0,625 dm²/s.m². In de uitwerking blijkt dat de werkelijke
infiltratiewaarde hoger is dan het ontwerp, namelijk 1,15 dm²/s.m². De aanvoertemperatuur van de
vloerverwarming moet in verband met de afgifte gemaximeerd worden tot 45°C. De vloerverwarming
is gelukkig overgedimensioneerd waardoor de aanvoertemperatuur gelijk blijft.
Wat is een mogelijke consequentie als de hogere infiltratiewaarde niet in het ontwerp wordt
meegenomen?
A
B
C

De compressor zal hierdoor een lager rendement hebben dan in het ontwerp berekend.
De warmtepompregeling zorgt voor compensatie door middel van de regeling.
Het elektrisch element zal vaker in bedrijf zijn dan in het ontwerp berekend.
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25
Bekijk onderstaande afbeelding van een hybride warmtepompinstallatie.

Via deze hybride warmtepompinstallatie moeten de prestaties van de warmtepomp gemeten worden.
Op welke posities moeten de temperatuuropnemers geplaatst worden?
A
B
C
D

Positie 1 en 2.
Positie 1 en 5.
Positie 2 en 5.
Positie 3 en 5.

26
Er worden bepaalde eisen gesteld aan het monteren aan installaties waarbij gewerkt moet worden
met koudemiddelen.
In welk document worden vanuit de wet- en regelgeving eisen aan gesteld aan het monteren?
A
B
C

In de regeling Lekdichtheidsvoorschriften (RLK-2006).
In de STEK-regeling.
In het F-gassenbesluit.

27
Een bestaande maisonettewoning wordt gerenoveerd. De oude HR-ketel wordt vervangen door een
hybride systeem met een lucht-waterwarmtepomp op binnen- en buitenlucht. De huidige afgifteinstallatie (radiatoren) wordt niet vervangen. De installateur komt er achter dat de installatie niet goed
ingeregeld is. Er zijn echter geen installatietekeningen van de ingestorte leidingen in deze woning
beschikbaar.
Welke methode voor het opnieuw inregelen kan de installateur het best hanteren?
A
B
C

Debietmethode.
Temperatuurmethode.
Voorinstelmethode.
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28
Een woongebouw is voorzien van een toestel met een lucht-waterwarmtepomp. Bij alle
appartementen is de vloerverwarming op de verdeler ingeregeld. In onderstaande afbeelding is een
inregelrapportage opgenomen.

Welke essentiële punten ontbreken in deze inregelrapportage?
A
B
C

De naam van de meet- en regeltechnicus en de inregeldatum.
Merk en plaats van de inregelafsluiters en de pompen.
Ontwerp massastromen en ontwerp aanvoer- en retourtemperaturen.

29
Welke documenten moeten bij de oplevering van een lucht-waterwarmtepompinstallatie overhandigd
worden aan de gebruiker?
A
B
C

Gebruikshandleiding, garantievoorwaarden en rendementsberekening van warmtepompsysteem.
Gebruikshandleiding, inregelrapport en berekening van het energieverbruik.
Opleverprotocol, gebruikshandleiding, onderhouds- en bedieningsvoorschriften.

30
Bekijk onderstaande monitoringsgegevens van een hybride lucht-waterwarmtepompsysteem.
Omschrijving

Energiemeting
warmtepomp

Ruimteverwarming

Energiemeting
ketel

28.800 MJ

Warmtapwater

-

Koeling

Geen koeling

Elektriciteitsmeting
warmtepomp

Elektriciteitsmeting
ketel

2.490 kWhe

105 kWhe

1.580 MJ
7.910 MJ
-

-

35 kWhe
-

Wat is de SPF voor verwarming van de warmtepomp?
A
B
C
D

De SPF is 2,6.
De SPF is 3,2.
De SPF is 4,0.
De SPF is 11,6.
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31
Jan woont in een hoekwoning. De woning is geheel voorzien van vloerverwarming. Zijn HR-ketel
wordt vervangen voor een hybride warmtepompsysteem met buitenlucht als energiebron.
Verder zijn de volgende gegevens bekend:






Het systeem heeft de mogelijkheid om actief te koelen met een vermogen van 5 kW;
De vloerverwarming kan maximaal 2,5 kW aan koude afgeven;
De installatie-ontwerper heeft aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met
500 vollasturen bij afgifte via de vloerkoeling;
De EER van de nieuwe installatie is 2,5;
Het elektriciteitstarief is € 0,24.

Hoeveel extra kosten moet Jan jaarlijks betalen?
A
B
C
D

75 euro.
120 euro.
240 euro.
300 euro.
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