
 

 

 

 

Bewonersinstructie 

 

 

 

Uw woning is voorzien van een 

warmtepomp welke aangesloten is op 

een verticale gesloten 

bodemwarmtewisselaar. Deze 

gesloten bodemwarmtewisselaar 

bestaat uit een kunststof leiding welke 

verticaal in de bodem is aangebracht 

tot een diepte van circa 150 meter. 

Deze leiding wordt vanaf deze locatie 

horizontaal verplaatst naar de woning, 

waar deze leiding met behulp van een 

mantelbuis naar de opstellingsruimte 

van de warmtepomp wordt gebracht. 

Hier wordt de leiding aangesloten op 

de warmtepomp. De horizontale 

verplaatsing bevindt zich circa 80 cm 

onder het maaiveld.  Onderstaand een 

schematische weergave van de 

verticale bodemwarmtewisselaar met 

de horizontale versleping en de plaats 

van de warmtepomp in uw woning. 

 

De werking van de warmtepomp 

werkt volgens onderstaand principe.  

De verticale bodemwarmtewisselaar is 

gevuld met een vloeistof bestaande uit 

water en gemengd met circa 20% 

glycol, welke onschadelijk is voor mens 

en milieu.  

De glycol zorgt ervoor dat de warmtewisselaar in de warmtepomp bij temperaturen net boven nul niet 

tot schade kan leiden. Door de vloeistof rond te pompen kan energie in de bodem worden opgeslagen. 

Doordat de lussen zo diep worden geplaatst worden beschermde leemlagen in de bodem doorboord. 

Onder deze beschermde leemlagen bevinden strategische drinkwatervoorraden. 

De verticale bodemwarmtewisselaar wordt volledig afgeperst opgeleverd. Immers de leidingen van de 

verticale bodemwarmtewisselaar mogen niet lekken. Bij lekkage zal namelijk de warmtepomp op 

storing springen en zal de vloeistof in de bodem terecht komen wat schadelijk kan zijn.  
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Indien lekkage zich voor doet zal de warmtepomp op storing springen en dient u direct contact op te 

nemen met de gecertificeerde installateur. Zij gaan op zoek naar de oorzaak en zorgen dat de storing 

wordt verholpen op een verantwoorde manier. 

Het is niet toegestaan om zelf aanpassingen te verrichten aan de verticale bodemwarmtewisselaar 

danwel aan de horizontale verslepingen naar de woning.  

Wij wijzen u er nogmaals op dat indien lekkage zich voordoet in de verticale bodemwarmtewisselaar 

dan wel in de horizontale versleping naar de woning dit slecht is voor het milieu en u als eigenaar 

aansprakelijk bent voor eventuele bodemverontreiniging. 

Mocht in de toekomst, om welke reden dan ook, de verticale bodemwarmtewisselaar niet meer 

worden gebruikt dan dient u door een gecertificeerde installateur de vloeistof uit de verticale 

bodemwarmtewisselaar te laten pompen en zullen zij de leidingen afvullen met klei. 

Bij oplevering van de woning wordt een revisietekening aan u verstrekt met de plaatst van de verticale 

bodemwarmtewisselaar alsmede de horizontale versleping naar uw woning. Dit om schade te 

voorkomen tijdens eventuele graafwerkzaamheden op uw kavel. 

 

Uw gecertificeerde installateur voor uw woning is: 

Sankomij Installatietechniek B.V. 
De Plank 91 
5504 KA  VELDHOVEN 
Tel. 040 - 253 1327 



Verkorte instructie Opstook Protocol                              73 woningen Gerwen ZO 
 
Onderstaand in het kort een instructie op welke wijze het opstookprotocol in de 
warmtepomp geactiveerd kan worden; 
 
Aanzetten opstookprotocol 
Scroll met het bedieningswieltje naar sleuteltje, en druk 1 keer op het wieltje. 
Scroll naar beneden naar opwarmprogramma, en druk weer op het wieltje. 
Scroll naar beneden naar start opwarmprogramma, en druk op het wieltje. 
Dan 1 keer het vinkje aanzetten door hierop te klikken, en het programma start. 
 
Tijdens het opstoken is er geen warm water beschikbaar, en wordt het echt warm in 
de woning. 
 
Tevens dienen de ruimte thermostaten op 28 gr C. te staan, anders blijven de 
zonekleppen dicht staan 
 
Temperaturen en tijden 
Het protocol werkt vervolgens aaneengesloten de navolgende temperaturen af. Van 
begin tot eind in totaal dus 9 dagen; 
20 gr C. 24u (dag 1) 
25 gr C. 24u (dag 2) 
30 gr C. 24u (dag 3) 
35 gr C. 24u (dag 4) 
40 gr C. 24u (dag 5) 
35 gr C. 24u (dag 6) 
30 gr C. 24u (dag 7) 
25 gr C. 24u (dag 8) 
20 gr C. 24u (dag 9) 
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