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IJSKELDER ALS ALTERNATIEF 

VOOR DIEPE BODEMBRONNEN

Een warmtepomp gekoppeld aan een ijsbuffer vormt een alternatief voor 

bodemcollectoren in kwetsbare gebieden of locaties waar de bodem 

onvoldoende energie levert. Door gebruik te maken van de grote hoeveelheid 

energie die vrij komt bij het bevriezen van water, heeft een ijsbuffer relatief 

bescheiden afmetingen. Het ijs wordt weer ontdooid met warmte van zon-

luchtabsorbers of collectoren die veel effectiever worden. Een regeling zorgt 

ervoor dat het ijs onder gecontroleerde omstandigheden ontstaat en voorkomt 

dat een te grote ijsklomp de betonnen kelder laat barsten.

Tekst: Richard Mooi
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Een SolarEis-project dat in maart 2014 werd opgeleverd voor de verwarming van een kantoorgebouw, productiehal en cleanroom.



49januari 2015

Deze buffer heeft een inhoud van 310 m³. 

Gra7ek 1.

REMBRANDTFLAT ZWOLLE

Een ijskelder is niet de enige techniek om zonnecol-

lectoren beter en langduriger te benutten. Op een 

�at in Zwolle is in 2009 een gasgestookte warmte-

pomp (40 kW) van Remeha gekoppeld aan een boi-

ler van 8 kuub, waarop 240 m2 aan zonnecollectoren 

is aangesloten. Het gaat om een ontwerp van Unica 

Installatietechniek. De reusachtige zonneboiler op de 

Rembrandt�at heeft twee functies: bereiding van tap-

water voor de 103 �atwoningen door het koude lei-

dingwater in de boiler (voor) te verwarmen, en in het 

stookseizoen fungeert de zonnebuffer ook als primai-

re bron voor de gasgestookte water/water-warmte-

pomp. De warmtepomp mag het water afkoelen tot 

minimaal zes graden. Is deze temperatuur bereikt 

dan slaat de warmtepomp uit. Door deze lage tem-

peratuur in de buffer, zullen de zonnecollectoren al 

bij een waterig zonnetje de buffer weer opwarmen. 

Zodra de collectortemperatuur in principe boven 

de zes graden is, vindt er opwarming van het buf-

fer plaats (indien die helemaal tot deze temperatuur 

is afgekoeld). Het systeem benut niet de vrieswarm-

te, anders zou het metalen buffervat openbarsten. Uit 

veiligheidsoogpunt is zelfs nog een forse marge aan-

gehouden. 
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Sluiten van de buffer.

Aanleg van het leidingnetwerk.Gra3ek 2.

Kunststofslangen vormen een warmtewisselaar.
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SOLAR FREEZER
Voor woningbouw is dit najaar het zonne-ijssys-

teem Solar Freezer gepresenteerd, een initiatief 

van pv-groothandel Solar Solutions Worldwide en 

warmtepompfabrikant Nrgteq. De ijskelder is bij 

dit initiatief vervangen door een rubberen waterzak 

waarin zich het ijs vormt. De ijszak bestaat uit een 

binnen- en buitenzak. De buitenzak bevat het water 

dat licht mag bevriezen, de binnenzak is gevuld met 

glycol, dat via twee aansluitingen eruit gepompt 

kan worden. Dit glycol wordt naar de warmtepomp 

verpompt of door de zonnecollectoren worden ge-

regenereerd. Solar Freezer is nog bezig met testen 

om de exacte grootte van de buffer te bepalen. 

IJsvorming in de buffer.

www.samsung-klimaat.nl

Samsung Electronics is wereldwijd marktleider op vele gebieden, variërend van monitoren en TV’s tot mobiele telefoons en geheugenchips. Via innovatieve en betrouwbare producten laat Samsung de wereld kennis maken met fantastisch nieuwe mogelijkheden. Zo ook op het gebied van klimaatbeheersing. 

De totaaloplossingen van Samsung klimaatbeheersing
Warmtepompen

 - Lucht-lucht

 - Lucht-water

 - Water-lucht

 - Water-water 

 - Lucht-lucht/water

 - Water-lucht/water

+ aansluiting op luchtbehandelingskasten

WTW ventilatie
- Enthalpieventilatie, vocht en temperatuur

 -  Zeer schone lucht door unieke F8 fi lters 

 -  Geen (elektrische) 

  voorverwarming nodig

Airconditioning
- Volledig assortiment binnendelen in diverse capaciteiten

Gebouwbeheersystemen
 - Geïntegreerde bedieningsoplossingen met de DMS2

 - Bediening, controle en monitoring op afstand via internet

 - Gebruiksvriendelijke toepassing

Meer informatie

SolarEis 

http://solareis.nl, 0481-451064


