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Bij het omschakelen naar duurzame 
energie speelt de warmtepomp een 
onmisbare rol. Dit elektrische appa-
raat werkt in combinatie met een 
gasgestookte cv-ketel aan het ver-
warmen van je woning. Een warmte-
pomp vermindert je gasverbruik voor 
verwarming.

De Eneco WarmteWinner® 
Eneco heeft samen met Inventum een bijzondere 
warmtepomp ontwikkeld: de Eneco WarmteWinner®. 
Dit is een compacte ventilatie-warmtepomp die 
warmte recyclet, zodat je minder gas nodig hebt. 
Hij haalt warmte uit de ventilatielucht die normaal 
gesproken via je afzuigkanalen je huis verlaat. Met 
deze warme lucht verwarmt hij het water voor de 
centrale verwarming. De WarmteWinner werkt 
samen met iedere cv-ketel en komt in plaats van 
je mechanische ventilatiebox. De combinatie van de 
WarmteWinner met een cv- ketel op gas noemen we 
een hybride warmte-ecosysteem. Met deze hybride 
vorm van verwarmen zet je een grote stap naar een 
duurzaam huis.

De werking in 4 stappen

1 2 3 4

Verdamper
In de verdamper neemt het 
koudemiddel (stof die de 
WarmteWinner gebruikt 
voor het transport van 
warmte) de warmte van de 
lucht op. De temperatuur 
van het koudemiddel stijgt 
en het koudemiddel ver-
dampt hierdoor.

Compressor
Deze damp wordt de com-
pressor in geleid waar de 
druk en temperatuur door 
compressie sterk stijgen. 
Vervolgens stromen deze 
gassen door naar de con-
densor.

Condensor
In de condensor wordt de 
warmte van het gas af-
gegeven aan het centrale 
verwarmingscircuit.

Expansieventiel
Het expansieventiel ver-
laagt de druk, waardoor de 
temperatuur van het kou-
demateriaal daalt. Hierna 
begint de cyclus opnieuw.

Inleiding

Omgevingswarmte Nuttige warmte
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De WarmteWinner vormt samen met je cv-ketel en 
thermostaat je hybride warmte-ecosysteem. De 
WarmteWinner werkt het beste samen met de slim-
me thermostaat Toon. Tijdens de ontwikkeling van 
de WarmteWinner zijn Toon en de WarmteWinner 
volledig op elkaar afgestemd. Zo communiceren de 
WarmteWinner en Toon de huidige kamertempera-
tuur en de ingestelde kamertemperatuur. De Warmte-
Winner weet daardoor precies hoe hij maximaal kan 
bijdragen aan de gasbesparing. Is het klokprogramma 
van Toon ingesteld, dan weet de WarmteWinner dat 
hij eerder kan beginnen om het opwarmen van het 
huis alvast duurzaam te starten voordat de cv-ketel 
bijspringt. Indien de WarmteWinner het niet alleen 
redt, dan ondersteunt de cv-ketel om de kamer op 
het gewenste moment op temperatuur te hebben. 
Zodra de kamer de gewenste temperatuur heeft 
bereikt, stopt de cv-ketel en kan de WarmteWinner 
zelfstandig door met duurzame warmte leveren. 
Het vermogen van de WarmteWinner is lager dan 
de cv-ketel. Hierdoor stijgt de kamertemperatuur niet 
meer veel verder. Zodra de temperatuur meer dan 

0,7°C boven de ingestelde temperatuur komt, stopt 
ook de WarmteWinner. Door deze slimme regeling, 
samen met Toon, maakt de cv-ketel minder uren en 
is hij alleen nog bij piekbelasting nodig. Zo draagt 
de WarmteWinner maximaal bij aan de gasbesparing.

Op Toon bedien je ook de ventilatiestanden van het 
ventilatiesysteem van de WarmteWinner. Handig, 
als je even de badkamer wilt drogen of kookluchtjes 
uit de keuken wilt verwijderen. En uiteraard geeft 
Toon inzicht in je stroom- en gasverbruik. Door dit 
inzicht wordt energie besparen heel eenvoudig.

Besparen op je gas-
verbruik 
Met de WarmteWinner kun je zo’n € 285 per jaar 
besparen op je energierekening én draag je door 
minder gasverbruik direct bij aan de verduurzaming 
van Nederland.

Gemiddelde gasbesparing per jaar
(m3 besparing op ruimteverwarming)

Gasbesparing in m3

Op basis van 52 deelnemende huishoudens, gemeten in 2017 en 2018.

Samenwerking met  
cv-ketel en thermostaat

Gasbesparing 
(m3 besparing op ruimteverwarming)

gemiddelde besparing
gasverbruik: 308 m3
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https://www.eneco.nl/energieproducten/warmtepomp/warmtewinner/besparing/
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Dit meten we met behulp van het Coëfficiënt of 
Performance (COP). Het COP is het kengetal voor 
het rendement van warmtepompen. De COP-waarde 
geeft de verhouding aan tussen de elektrische hulp 
energie en de energie die is vrijgekomen aan de 
uitgaande kant van de warmtepomp. De Warmte-
Winner heeft een, in de praktijk gemeten, maximale 
COP-waarde van 5.3. Dat wil zeggen dat de Warmte-
Winner maximaal 5.3 delen warmte kan produceren 
met 1 deel stroom. Het COP van de WarmteWinner 
is afhankelijk van het type woning en het gedrag 
van de gebruiker. In de praktijk haalt 50% van de 
gebruikers een COP tussen de 3.7 en 4.2, en zit 
95% boven de 3.0.

Relatie COP en 
besparing 
Met de huidige prijsspreiding tussen stroom en gas 
haal je uit € 1 gas ongeveer 2 keer zoveel warmte als 
uit € 1 stroom, indien je rekent met een cv-ketel die 
een rendement heeft van 96%. Dat betekent dat de 
WarmteWinner vanaf een gemiddelde COP-waarde 
van 3.0 financieel gaat bijdragen aan een lagere 
energierekening. 

COP meten is weten

Stroomverbruik WarmteWinner in kWh

Op basis van 52 deelnemende huishoudens, gemeten in 2017 en 2018, met de toen geldende, lagere gastarieven.

Gemiddelde toename stroomverbruik per jaar
(kWh verbruikt door WarmteWinner)

Een hybride systeem met een WarmteWinner bespaart op gas en verbruikt (in 
verhouding weinig) stroom. Dit zou je ‘hulp energie’ kunnen noemen. Het is dus 
belangrijk om precies te weten wat de prestatie, ofwel het rendement van de 
WarmteWinner is. 

Stroomverbruik 
(kWh verbruikt door WarmteBesparing)

gemiddelde toename 
stroomverbruik 723 kWh
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Gemiddeld zien we een COP van 4 bij de woningen 
uit de testgroep. 50% Van de WarmteWinners uit de 
testgroep heeft een COP tussen 3.7 en 4.2. Slechts 2 
van de 52 WarmteWinners heeft een COP lager dan 
3. Omdat het COP in iedere situatie anders kan zijn, 

is op voorhand niet te voorspellen wat de Warmte-
Winner precies zal opleveren. We kunnen wel zeggen 
dat de WarmteWinner laat zien dat hij doet waar-
voor hij is ontwikkeld, namelijk gas besparen.

Test in de praktijk

De WarmteWinner is de afgelopen jaren uitvoerig in de praktijk getest bij 52 
pioniers. Uiteenlopende klanten van Eneco, met verschillende woningen en 
verschillende gezinssamenstellingen. 

Besparing op jaarrekening, plus/minus gemiddelde afwijking onder pilotklanten

Op basis van 52 deelnemende huishoudens, gemeten in 2017 en 2018 met de toen geldende, lagere gastarieven.

Effect huistype op besparing Eneco WarmteWinner®

€ 0€ - 50 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250

Rijtjeshuis: € 139

Hoekwoning: € 144
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Besparing op jaarrekening, plus/minus gemiddelde afwijking onder pilotklanten

van € 38 tot € 240

van € 67 tot € 213

van € 8 tot € 177

van € -50 tot € 213

2-onder-1-kap: € 92

Vrijstaand: € 82
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Gemiddelde 
besparing
Op basis van de data uit Toon vooraf en tijdens de 
pilot bij onze pionierklanten, hebben we een ge-
middelde besparing van de WarmteWinner kunnen 
berekenen. Onze pionierklanten halen gemiddeld 
een besparing van 36% op het gasverbruik. In de 
meest gunstige gevallen loopt dit zelfs op tot 50%. 
Dit betekent echter niet dat dit de besparing is op 
de energierekening. Want, je verbruikt dus wel iets 
meer stroom. De netto besparing per jaar liep in de 
testgroep uiteen van enkele, tot honderden euro’s 
per jaar. 

Gemiddelde netto besparing op jaarbasis onder onze pionierklanten, 
tegen de in 2017 en 2018 geldende, lagere gastarieven:  

€ 286,24 - € 158,34 = € 127,90

Toename stroomverbruik 723 kWh
(723 kWh x € 0,219/kWh)

Gasbesparing 308 m3

Besparing op MW box: € 46
(308 m3 x € 0,78/m3) + € 46
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Bij vervangen van een oude 
stalen ventilatiebox (AC model)

Voorbeeldberekening van 
een gemiddelde besparing

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de actuele, gemiddelde, variabele Eneco-tarieven voor 
stroom (€ 0,34) en gas (€ 1,64) inclusief overheidsheffingen en btw, prijspeil maart 2022.

Oude situatie Verbruik Kosten

Verbruik oud ventilatiebox (40W) op jaarbasis 350,4 kWh

Gemiddeld gasverbruik HR ketel in Nederland 1.500 m3 €  2.460,00

Gemiddeld stroomverbruik in Nederland (inclusief oude ventilatiebox) 3.000 kWh €  1.020,00

Totale kosten per jaar €  3.480,00

Investering €  0,00

Met het vervangen van de ventilatiebox door de Eneco WarmteWinner® neemt het stroomverbruik 
toe, maar het gasverbruik af. Hierdoor is de terugverdientijd van de WarmteWinner interessant.

Nieuwe situatie bij vervangen ventilatiebox voor de Eneco WarmteWinner® Verbruik Kosten

Verbruik WarmteWinner® op jaarbasis 723 kWh

Gemiddeld gasverbruik WarmteWinner pilot klanten 1.192 m3 €  1.954,88

Gemiddeld stroomverbruik in Nederland (inclusief WarmteWinner en exclusief oude 
ventilatiebox)

3.373 kWh €  1.146,82

Totale kosten per jaar €  3.101,70

Aanschaf WarmteWinner €  2.845,00

ISDE subsidie €  2.250,00

Totale investering €  595,00

Besparing per jaar door WarmteWinner  € 3.480,00 - € 3.101,70 €  378,30

Terugverdientijd (zonder rente, prijsstijgingen etc.)  
Totale investering / besparing per jaar

  ± 1,5 jaar

Door de oude ventilatiebox te vervangen voor een nieuwe, energiezuinigere ventilatiebox, neemt het 
stroomverbruik af. Het gasverbruik blijft echter ongewijzigd, waardoor de terugverdientijd vrij lang is.

Nieuwe situatie bij vervangen ventilatiebox voor een nieuwe ventilatiebox Verbruik Kosten

Verbruik nieuwe ventilatiebox op jaarbasis 131,4 kWh

Gemiddeld gasverbruik HR ketel in Nederland 1.500 m3 €  2.460,00

Gemiddeld stroomverbruik in Nederland (incl. nieuwe ventilatiebox, zonder 
WarmteWinner)

2.781 kWh €  945,54

Totale kosten per jaar €  3.405,54

Investering nieuwe ventilatiebox €  499,00

Besparing per jaar door nieuwe ventilatiebox  € 3.480,00 - € 3.405,54 €  74,46

Terugverdientijd (zonder rente, prijsstijgingen etc.)  
Totale investering / besparing per jaar

  6,7 jaar
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Voor installatie Overige energie bespaarproducten

Na installatie

WarmteWinner klant  
van het eerste uur

Voorbeeldsituatie 
familie Smoorenburg

Marcel Smoorenburg is WarmteWinner klant van het eerste uur. Hij schakelde met 
zijn keuze voor de WarmteWinner om naar duurzame energie. Goed voor het milieu 
en zijn portemonnee, want hiermee bespaart hij circa 52,3% op zijn gasverbruik voor 
verwarming. Hij koos daarbij voor de installatie van zonnepanelen (17 stuks á 290 
Wp) omdat hij ook zijn stroomverbuik volledig wil compenseren.
 
De ventilatiewarmtepomp is een laagdrempelige oplossing voor energiebesparende maatregelen. De WarmteWinner 
heeft bovendien een compact formaat, is eenvoudig te installeren en integreert met de cv-ketel en slimme thermostaat 
Toon. Slimme stekkers en led verlichting werken ook samen met Toon. Wil je, net als Marcel, nog een stap verder gaan 
in verduurzaming, dan zijn zonnepanelen een goede investering.
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Wat was de beginsituatie van  
Marcel Smoorenburg.

Uitgangspunten (voor plaatsing)
• Woning is al goed geïsoleerd.
• Stroomverbruik is ca. 4.250 KWh.
• Gasverbruik is ca. 1.350 m3.
• HR 107 combiketel voor verwarmen en warm 

water.
• Door verkregen inzicht met Toon ontdekt dat 

ventilatiebox erg veel stroom verbruikt, ca. 
500 kWh.

• Er is onderhoud aan ventilatiesysteem nodig en 
ventilatiebox is eigenlijk aan vervanging toe.

Wensen
• Voldoende zonnepanelen om stroomverbruik 

volledig te compenseren.
• Ventilatiebox vervangen door zuinigere ventilatie-

box en kanalen reinigen.
• Besparen op gasverbruik met behulp van een 

warmtepomp.

Afwegingen
• Hybride lucht-water warmtepomp verbruikt (te) 

groot deel van de opgewekte zonne-energie.
• Kleine buitenruimten, geen geschikte plek voor 

buitenunit aan de gevel (opstelplaats, geluid).
• Aanschaf nieuwe ventilatiebox inclusief het 

reinigen van kanalen is op zichzelf al een dure 
maatregel.

Conclusie
• De WarmteWinner vervangt ventilatiebox, draagt 

bij aan gasbesparing en lager energieverbruik dan 
lucht-water warmtepomp.

• Opmerking: in combinatie met laag temperatuur 
verwarming wordt rendement (besparing) nog 
hoger (tot 50% besparing mogelijk).

WarmteWinner klant  
van het eerste uur

Voorbeeldsituatie 
familie Smoorenburg
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• Isolatiegraad van de woning: bij goed geïsoleer-
de woningen hoeft de kachel zelf minder warm te 
worden om het toch 20 graden te krijgen in huis. 
Hierdoor kan de WarmteWinner meer bijdragen 
aan de totale warmtevraag. 

• Lage temperatuur verwarming: woningen die 
gebruik maken van lage temperatuurverwarming 
- een manier van verwarmen waarbij de aan-
voertemperatuur relatief laag wordt gehouden, 
bijvoorbeeld bij vloerverwarming - leveren met 
de WarmteWinner over het algemeen het beste 
resultaat. Alle systemen die werken met een 
watertemperatuur van rond de 35°C zijn ideaal 
voor de WarmteWinner. 

• Gasverbruik: de WarmteWinner kan theoretisch 
maximaal 700 m3 gas besparen voor de  
verwarming van je woning (bij 24h per dag 
draaien gedurende complete het stookseizoen).  
Dit heeft te maken met de maximale capaciteit 
van de WarmteWinner. Verbruik je gemiddeld 
1.700 m3 gas per jaar, en 1.400 m3  hiervan is 
voor de verwarming, dan kun je dus tot de helft 
op je gas besparen. 

• Ventilatiegedrag: belangrijk is dat de woning 
geventileerd wordt volgens de bouwnorm; in 
de praktijk is dit op ventilatie stand 2 van het 
ventilatiesysteem. Gebeurt dit niet, dan doet 
de WarmteWinner dit wel, waardoor een toena-
me in zowel stroomverbruik als warmtevraag te 
zien zal zijn. De besparing met de WarmteWinner 
zal hierdoor lager zijn dan bij huishoudens waar 
altijd al volgens de bouwnorm werd geventileerd. 
Ook is het belangrijk om te ventileren via het 
ventilatiesysteem en niet via ramen en deuren. 
Dus ramen kortstondig open en daarna weer 
dicht. Langdurig ramen en deuren open laten 
staan in de winter komt de WarmteWinner niet 
ten goede.

• Gedrag en stookpatroon: een warmtepomp 
werkt het best als hij continu op hetzelfde ver-
mogen kan blijven draaien. Hoe minder veran-
deringen de kamerthermostaat te verwerken 
krijgt, hoe beter de WarmteWinner zal presteren. 
Wij adviseren in de meeste gevallen om een 
nacht verlaging van 2 á 3 graden  toe te passen. 
Bij woningen met vloerverwarming kan het in 
sommige gevallen beter zijn om geen nacht verla-
ging toe te passen.

Wat de WarmteWinner voor jou kan betekenen, hangt 
af van je woon- en leefsituatie. Dat hij een belangrijke 
rol speelt in de omschakeling naar duurzame energie 
is een feit. Met de WarmteWinner maak je een stap 

naar de toekomst, waarin we steeds meer elektrisch 
en vanuit duurzaam opgewekte bronnen zullen gaan 
verwarmen.

Wat betekent dat voor jou?

Invloed op prestaties
Een aantal factoren kunnen de prestaties van de WarmteWinner positief of negatief beïnvloeden.
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Het slimme apparaat is voor veel huishoudens een laagdrempelige oplossing. Voor-
al door het compacte formaat, de eenvoudige installatie (de WarmteWinner kan 
zowel hangend als staand geplaatst worden, afhankelijk van de situatie), en de 
integratie met elke cv-ketel en met Toon. De gasprijs is in 2021 al verhoogd en het 
is mogelijk dat in de nabije toekomst de tarieven en belasting voor gas verder zullen 
stijgen en voor stroom zullen dalen. Na installatie profiteer je meteen van een bespa-
ring op je gasverbruik. Indien de gasprijs in de toekomst stijgt, of de elektriciteitsprijs 
daalt, wordt wordt de besparing uiteraard hoger. 

Aantrekkelijker

Specificaties

Vooraanzicht Bovenaanzicht Zijaanzicht
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Algemeen Eenheid Aantal

Max. opgenomen elektrisch vermogen Watt 620

Gemiddeld opgenomen elektrisch vermogen Watt 300

Maximaal geleverd vermogen kWth 1,7

COP (20ºC - 45ºC) 4,2

Geluidsniveau dBA <47

Maximale aanvoertemperatuur ºC 60

Ventilatievolume warmtepompbedrijf m3/h 100 - 250

Ventilatievolume stand 1, 2 en 3 m3/h 50 - 350

Aansluitingen Eenheid Aantal

Luchtinlaat cm 15

Luchtuitlaat cm 15

Afmetingen en gewicht Eenheid Aantal

Hoogte cm 57

Breedte cm 50

Diepte cm 50

Gewicht kg 45

Kijk hier voor de gelijkwaardigheidsverklaring Eneco WarmteWinner®

https://www.eneco.nl/~/media/content/pdf/energieproducten/warmtewinner/warmtewinner-gelijkwaardigheidsverklaring.ashx/
https://www.eneco.nl/~/media/content/pdf/energieproducten/warmtewinner/warmtewinner-gelijkwaardigheidsverklaring.ashx/
https://www.eneco.nl/~/media/content/pdf/energieproducten/warmtewinner/warmtewinner-gelijkwaardigheidsverklaring.ashx/

