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De geschiedenis van Ecoforest begint in wanneer de visionaire en 

vastberaden Jose Carlos Alonso een reis maakt naar de Verenigde 

Staten. Jose Carlos Alonso, Daar ontdekt hij pallets, een brandstof 

die op dat moment nog onbekend is in Europa. Ecoforest ontwikkelt 

zich dan ook tot de eerste distributeur van palletkachels in Europa. 

Daarmee legt Alonso de basis voor de huidige markt.

Jaren later, in de jaren negentig, gaan we een stap verder; we 

worden de eerste Europese fabrikant van palletkachelsen vinden 

de pellet-hydro-stove uit. Daardoor kunnen we ons internationaal 

positioneren als dé benchmark in de sector voor HVAC en 

hernieuwbare energie.

Na meer dan 7 jaar onderzoeken en experimenteren in 

samenwerking met de Universiteit van Vigo presenteren 

we in 2012 een nieuwe reeks producten: onze ecoGEO-

warmtepompen. Daarmee zijn we de eerste Spaanse fabrikant van 

aardwarmtepompen, Bovendien integreren we als eerste Europese 

fabrikant modulerende compressoren (omvormertechnologie) 

en 4-wegkleppen -voor de verwarming van kraanwater en voor 

koeling. Het blijkt een keerpunt in de sector.

Technologische differentiatie speelt in ons bedrijf een belangrijke 

rol. Daarom ontwikkelen we in 2013 onze luchtbron met water/

water- warmtepompen, het is een exclusief type luchtbron, waarin 

we deze innovatieve technologie introduceren, zoals ontdooien 

zonder compressor of de mogelijkheid van de hybridisatie van 

aanvoerbronnen, bijvoorbeeld lucht en grond. Zo combineren we 

het beste van twee werelden en kunnen we de prestaties en kosten 

van installaties optimaliseren.

In 2014 introduceren we een assortiment met krachtige 

warmtepompen. En in 2015 volgt onze trackingtechnologie 

waarmee cascadewerking kunnen optimaliseren.

Onze energiebeheerders voor de hybridisatie van onze 

warmtepompen beschikken over fotovoltaïsche systemen (de 

perfecte combinatie van heden en toekomst) die op een unieke en 

krachtige manier werken en door ons zijn gepatenteerd. En dan is 

er nog onze ecoAIR-serie met lucht/water-warmtepompen waarin 

we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van koudemiddelen 

(100% natuurlijk) toepassen.

Dankzij al deze technologische ontwikkelingen hebben we ons in 

de achterliggende jaren kunnen positioneren als een van de snelst 

groeiende Europese fabrikanten.

Onze geschiedenis

“Ecoforest biedt alle soorten HVAC-oplossingen die gebruikmaken van hernieuwbare energie, en is de 
enige Spaanse fabrikant van aardwarmtepompen en marktleider in Spanje.”

Ecoforest
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Elke dag komen we, zonder dat we het 
beseffen, allerlei vormen van groene energie 
tegen. Zo veel zelfs dat onze samenleving ze 
nooit allemaal nodig zal hebben. De meeste 
mensen kennen inmiddels de voordelen 
van zonnepanelen en windturbines, maar 
slechts weinig mensen beseffen dat we de 
technologie hebben om te profiteren van de 
aarde waarop we lopen, die we inademen.

Een groot deel van de energie die we in 
huis gebruiken gaat nu richting verwarming 
en koeling. Warmtepompen kunnen de 
energie die overal om ons heen aanwezig 
is gebruiken voor verwarming, kraanwater 
en zelfs koeling. Het kost onze planeet 
helemaal niets, waardoor de technologie 
van onschatbare waarde is voor de 
samenleving

Waarom betalen als 
het gratis is?
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INNOVATIE EN ONTWIKKELING

Onze medewerkers hebben een sterke technische en 
wetenschappelijke achtergrond. Hierdoor kunnen we onze 
eigen ervaringen en de resultaten van onze R&D-afdeling in 
de praktijk inzetten.

TECHNIEK EN KWALITEIT

Alle Ecoforest-warmtepompen ondergaan strikte 
kwaliteitscontroles vanaf de ontwerpfase tot de productie.

ADVIES

Het technische team van Ecoforest bestaat uit ingenieurs die u 
kunnen ondersteunen bij uitdagende en complexe projecten.

DIRECT BESCHIKBAAR

De apparatuur van Ecoforest, waaronder warmtepompen 
en biomassasystemen, zijn beschikbaar in software voor het 
ontwerpen van installaties en genereren van offertes.

MAATWERKTRAININGEN

De kwaliteit van onze producten wordt alleen geëvenaard 
door de training en kennis van onze professionals. Daarom 
organiseren we regelmatig workshops en trainingen, zodat 
we verzekerd zijn van efficiënte installaties en tevreden 
klanten.

SNELLE REACTIE

Of het nu gaat om klantenservice, onderhoud of 
probleemoplossing: Ecoforest heeft snelle reactietijden als 
handelsmerk. Ons team reageert razendsnel en dat levert u 
een geweldige voorsprong op uw concurrenten op.

Waarom Ecoforest?
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COMPRESSIE

VERDAMPING

UITBREIDING

CONDENSATIE

Hoe werkt een ecoGEO+ warmtepomp?

Het systeem is gebaseerd op de eenvoudige koelcyclus, die 

bestaat van het transporteren van energie in de vorm van 

warmte uit één omgeving lucht, water of aarde naar een andere 

omgeving. Wat maakt dit systeem zo efficiënt?

De warmtepomp heeft het vermogen om energie van buitenaf 

te absorberen. Daardoor kan het elektrische vermogen worden 

vermenigvuldigd dat nodig is om de compressor te bedienen 

en wordt bruikbare warmte op een zeer efficiënte manier 

getransporteerd.

De prestaties (COP, in verwarmingsmodus en EER, in 

koelmodus), leveren de stroom in gebouwen en voorzien in de 

elektriciteit die door de warmtepomp wordt gebruikt.

COP
VERKRIJGBAAR VERMOGEN

GEBRUIKTE STROOM

5 kW

1 kW
5

EER
TERMISCHE VERMOGEN GELEVERD

GEBRUIKTE STROOM

4 kW

1 kW
4

Invertertechnologie: de modulerende warmtepomp
Invertertechnologie regelt, in tegenstelling tot conventionele 

technologie, de snelheid van de compressor zodat wordt 

gevarieerd in het geproduceerde thermische vermogen en 

geabsorbeerde elektrische vermogen. De belangrijkste reden 

om invertertechnologie te gebruiken is dat de werking van de 

warmtepomp en het benodigde thermische vermogen kunnen 

worden afgestemd en op elk moment kunnen worden opgebouwd. 

Bovendien kunnen de prestaties worden geoptimaliseerd en neemt 

seizoensgebonden elektriciteitsgebruik af.

Wanneer de snelheid van de compressor wordt aangepast, neemt 

het vermogensverschil tussen de vraag van het gebouw en het 

vermogen van de warmtepomp af doordat de warmtepomp op 

elk moment het exacte vermogen kan leveren. Daardoor kunnen 

ook flexibelere installaties zich correct aanpassen en is slechts een 

fractie nodig van een conventionele installatie. Warmtepompen 

met invertertechnologie zijn dus niet alleen efficiënter, maar 

leveren ook een compactere en zuinigere installaite op.

Ecoforest heeft uitgebreide ervaring met deze technologie. Wij 

ontwikkelden immers al onze producten op basis van het allereerste 

model en zijn de enige fabrikant met een compleet assortiment 

inverterproducten.

Ecoforest warmtepompen

ecoGEO+

compressor
modulatie

Compressor
modulatie
met omvormer

Aan/uit 
compressor
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De voordelen

ZUINIG COMFORTABEL AFSTANDSBEDIENING INTEGRAAL BEHEER

GELUIDSARM MINIMAAL ONDERHOUD EFFICIËNT GEEN CO2-UITSTOOT

Afschrijving van de installatie versus traditionele 
verwarmingssystemen
De volgende vergelijking komt overeen met een huis en met een thermische vraag van 10 kW in Madrid. Afhankelijk van het type warmte, 

brandstof en prestatiegenerator, varieert het verbruik aanzienlijk en is ECOFOREST de meest ecologische en zuinige oplossing.

Jaarlijks energieverbruik (kWh)

Gasboiler

Olieboiler

Condensatieboiler

Warmtepompen ecoGEO+

Rendement (%)

Gasboiler

Olieboiler

Condensatieboiler

Warmtepompen ecoGEO+

De Ecoforest warmtepomp is de beste optie in vergelijking met de belangrijkste typen conventionele verwarmingssystemen. Het belangrijkste 

verschil is de oorsprong van de primaire energie die door de warmtepomp wordt gebruikt. Deze haalt namelijk een groot deel van zijn energie 

uit een hernieuwbare bron waarmee geen rekening wordt gehouden bij het berekenen van de efficiëntie. Hierdoor zijn de efficiënties die een 

warmtepomp haalt niet haalbaar voor andere systemen.

Ecoforest warmtepompen
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Productaanbod

Aardbron

Aardwarmtepompen maken gebruik van de aanwezige energie 

in de grond. De temperatuur van de ondergrond is het hele jaar 

door stabiel, waardoor het mogelijk is om zeer hoge prestatie te 

behalen ongeacht van weersinvloeden en condities.

ecoGEO+ warmtepompen zijn de aardwarmtepompen 

van Ecoforest. Deze warmtepompen beschikken over 

invertertechnologie en besturingsstrategieën, waardoor ze 

de meest efficiënte en compacte installaties op de markt te 

vormen.

Dit assortiment omvat producten voor huishoudelijke 

toepassingen, zoals ecoGEO+ Basic en ecoGEO+ Compact, en 

voor commerciële en industriële toepassingen, ecoGEO+ HP. Dit 

maakt van ons gamma het meest complete en geavanceerde 

assortiment aardwarmtepompen op de markt.

Fotovoltaïsche hybridisatie

De ecoGEO+ warmtepomp is uitgerust met hybride beheer 

en wint elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, waardoor het 

elektriciteitsverbruik wordt verminderd en de werking van de 

warmtepomp op een unieke manier wordt geoptimaliseerd. 

Dankzij dit exclusieve beheer kunnen Ecoforest-warmtepompen 

overtollige elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opslaan in 

de vorm van thermische energie, waardoor optimaal verbruik 

mogelijk wordt en elektriciteit uit het stroomnet wordt 

geminimaliseerd. Dankzij deze gepatenteerde technologie 

kunnen we de volledige potentie van hernieuwbare 

energiebronnen laten zien.

Dit unieke systeem maakt het ook mogelijk om het aantal 

batterijen dat nodig is in een conventionele installatie op 

zonkracht of windenergie te verminderen of zelfs uit te bannen.

Ecoforest warmtepompen
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Accessoires

Een warmtepomp moet comfortabele omstandigheden 

garanderen. Daarom moet bij de installatie rekening worden 

gehouden met alle details van de warmtepomp. De keuze voor 

de juiste elementen is net zo belangrijk als het bezit van een 

efficiënte warmtepomp 

Ecoforest voorziet haar klanten van de nieuwste accessoires 

voor warmtepompen. Deze zijn volledig aangepast aan onze 

producten, zodat we de meest efficiënte installaties kunnen 

garanderen.

Het assortiment met accessoires van Ecoforest is speciaal 

ontworpen voor het gebruik met ecoGEO+ warmtepompen. Alle 

accessoires van Ecoforest zijn getest om de beste oplossingen 

te bepalen voor de installaties.

Ecoforest warmtepompen
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Aardbron

ecoGEO+ Basic & Compact
Water/water-inverterpomp

Een compleet assortiment voor huishoudelijke installaties met 

compacte systemen die de meest geavanceerde technologie 

gebruiken om het beste comfort te garanderen.

ecoGEO+ HP
Water/water-inverterpomp

Een compleet assortiment voor installaties met meer 

thermisch vermogen, met systemen die gebruikmaken van 

de meest geavanceerde technologie om het beste comfort te 

garanderen. 
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Hoe werkt aardenergie?
De aardwarmtepomp haalt energie of water uit de grond voor 

verwarming, koeling en productie van sanitair warm water. De 

aardwarmtepomp gebruikt de thermodynamische cyclus om in 

deze verschillende behoeften te voorzien. Voor verwarming wordt 

warmte of water uit de grond gehaald, waarna deze warmte naar 

het gebouw wordt getransporteerd. Voor koeling wordt warmte 

aan het gebouw onttrokken en naar de aard- of waterbron 

getransporteerd.

Aardwarmtepomen worden ook wel water-naar-

waterwarmtepompen genoemd omdat ze warmte uit de grond- of 

uit waterbron halen via een watercircuit en deze energie over naar 

het gebouw transporteren via een waterciruit. Aardbronsystemen 

hebben geen visuele of akoetische impact. Aardbroninstallaties 

vereisen een hogere initiële investering dan luchtbronsystemen, 

vanwege de bijbehorende werkzaamheden met het inzamelcircuit.

Aan de andere kant hebben geothermische warmtepompen een 

hoger rendement dan lucht/water warmtepompen. Dit levert meer 

energiebesparingen op, waardoor aardbronsystemen op lange 

termijn kosteneffectiever zijn.

Soorten opvangsystemen

Verticale gesloten lus

Deze verzamelaars bestaan uit 

boorgaten die zijn gegraven op 

een diepte tussen de 80m en 

150m.

Horizontale 
gesloten lus

Deze boorgaten bestaan uit 

sondes die horizontaal zijn 

gegraven op een diepte van 1 

tot 2 meter.

Open lus

Dit systeem bestaat uit een 

open watercircuit. Water 

passeert een wisselaar, 

waardoor de warmtepomp er 

energie uit kan halen

Anders

G r o n d b r o n m a n d e n , 

thermoactieve palen, 

aardbronpijlers, ....

ecoGEO+-aardwarmtepompen van Ecoforest kunnen aan elk type opvangsysteem worden gekoppeld hun regelstrategieën die zich aanpassen 

aan de eigenschappen van elk type bron.

. . .

Aardbron
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ecoGEO+ Basic & Compact PRO
Water/water-inverterpompen                      
natuurlijk koudemiddel R290

 • Invertertechnologie

 • Vermogensbereiken: 1-6 kW

 • Verwarming, actieve koeling, passieve koeling, SWW 
en zwembad productie

 • Internetcontrole met de ecoSMART easynet kit

 • Natuurlijk koelmiddel in ecoGEO PRO-modellen met 
SWW productietemperaturen tot 75 °C

 • Geïntegreerd cascadebeheer tot 3 systemen

 • Enkelfasige voeding (230 V)

 • Geïntegreerde energie- en prestatiemeters

 • Regeling van externe hulpapparatuur (gasketels, 
verwarmingselementen, enz.)

 • Controle hybride inzamelsystemen

 • Recirculatieregeling kraanwater

Diensten Emissiesystemen

DHW Verwarming Koeling Zwembad

Installatiebeheer

R290

Radiatoren Ventiklatiesyste-
men

Vloerverwarmin-
g/-koeling

x1 x1x1

M

x2

Aardbron
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Modellen
ecoGEO+ 1-6 kW PRO

Cascade

Functies

ecoGEO+ PRO, het enige systeem met natuurlijk koudemiddel
De ecoGEO+ PRO warmtepomp is de enige aardwarmtepomp 

in de wereld die propaan (R290) als koudemiddel gebruikt. Het 

systeem kan zonder beperkingen binnen worden geïnstalleerd. dit 

is mogelijk door de lage koudemiddelvulling van deze system.

Het gebruik van propaan als koelmiddel maakt uitzonderlijke 

prestaties en warmwatertemperaturen boven 75°C mogelijk, bij 

gebruik van een natuurlijk koelmiddel.

De filosofie van Ecoforest voortechnologische innovaties voor een 

duurzame wereld vertaalt zich in een uniek product dat ideaal is 

voor de renovatie van bestaande systemen die dezelfde thermische 

prestaties kunnen garanderen maar met de typische efficiëntie van 

een aardbron.

165 l165 l

R290

Aardbron
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ecoGEO+ Basic & Compact

 • Invertertechnologie met Scroll-compressor

 • Vermogensbereiken: 1-9 kW / 3-12 kW / 5-22 kW

 • Verwarming, actieve koeling, passieve koeling, SWW 
en zwembad productie

 • Internetcontrole met de ecoSMART easynet kit

 • HTR-technologie voor de productie van warm water 
in huis

 • Geïntegreerd cascadebeheer tot 3 systemen

 • Enkelfasige voeding (230 V) of driefasige voeding 
(400 V)Geïntegreerde energie- en prestatiemeters

 • Regeling van externe hulpapparatuur (gasketels, 
verwarmingselementen, enz.)

 • Controle hybride inzamelsystemen

 • Recirculatieregeling kraanwater

Installatiebeheer

Diensten Emissiesystemen

DHW Verwarming Koeling Zwembad Radiatoren Ventilatiesystemen Vloerverwarmin-
g/-koeling

x1 x1x1

M

x3

Water/water-inverterpomp

Aardbron
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Modellen

Cascade

Functies

HTR, warmteterugwinning voor de beste prestaties
Het HTR-systeem (‘High Temperature Recovery’) systeem bestaat 

uit een warmteterugwinningssysteem dat de thermische energie 

terugwint die door de compressor wordt afgegeven wanneer het 

systeem verwarmt of koelt

Door deze warmteterugwinning is het mogelijk om huishoudelijke 

warm water tot 70°C te produceren. Deze unieke technologie 

maakt het ook mogelijk om gelijktijdig kraanwater te verwarmen 

en te verwarmen of koelen, en een aanzienlijk hoger rendement 

te behalen dan gebruikelijke warmtepompen. De productie 

vindt namelijk ‘gratis’ plaats door het terugwinnen van de hoge 

temperaturen bij de compressorafvoer.

Hierdoor, én door de invertertechnologie en bedieningsstrategieën 

van Ecorofrest, zijnd e ecoGEO+ Basic- en Compact-systemen de 

meest efficiënte aardwarmtepompen die er verkrijgbaar zijn.

165 l165 l ecoGEO+ 3-12 kW

ecoGEO+ 1-9 kW

ecoGEO+ 5-22 kW

PF
NUTTIGE THERMISCHE VERMOGENS

VERBRUIKT ELEKTRISCHE STROOM
4

4 kW

1 kW
PF

NUTTIGE THERMISCHE VERMOGENS

VERBRUIKT ELEKTRISCHE STROOM
9

5 kW + 4 kW

1 kW

+

Traditionele warmtepomp Warmtepompen ecoGEO+ con met HTR-technologie

Prestatiefactor (PF): Prestatiefactor (PF):

Aardbron
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ecoGEO+ HP

 • Invertertechnologie met Scroll-compressor

 • Vermogensbereiken: 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 
kW

 • Verwarming, actieve koeling, passieve koeling, SWW 
en zwembad productie

 • Internetcontrole met de ecoSMART easynet kit

 • Gelijktijdige productie van verwarming en koeling

 • Hybridisatie van aanvoerbronnen met de ecoSMART 
e-bron

 • Geïntegreerde cascaderegeling tot 6 systemen

 • Driefasige voeding (400 V)

 • Geïntegreerde energie- en prestatiemeters

 • Regeling van externe hulpapparatuur (gasketels, 
verwarmingselementen, enz.)

 • Recirculatieregeling kraanwater

Diensten Emissiesystemen

DHW Verwarming Koeling Zwembad

Installatiebeheer

Radiatoren Ventilatiesystemen Vloerverwarming 
/-koeling

x1 x1x1

M

x4

Water/water-inverterpomp

Aardbron
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Modellen

Cascade

Functies

Gelijktijdig koelen en verwarmen, de oplossing voor hoge eisen

De thermische behoeften van industriële, commerciële, agrarische, 

en andere gebouwen hebben een andere energiebehoefte dan 

residentiële gebouwen. Afhankelijk van het soort gebruik en de 

diensten die het gebouw moet leveren, kunnen deze flink variëren.

Het is gebruikelijk om in bepaalde soorten gebouwen, zoals 

hotels, sporthallen, spa’s, centraen landbouwfaciliteiten 

om bijna het hele jaar gelijktijdig aan de verwarmings- en 

koelingsbehoeften te voldoen. Bij dit soort toepassingen is een 

totale warmteterugwinningsinstallatie een ideale oplossing. 

Ecoforest ontwikkelde daarom een exclusieve technologie voor het 

beheer van dit soort installaties.

De ecoGEO+ HP warmtepompen kunnen dit type installatie aan. 

Dankzij de controlstrategieën van Ecoforest en hun geweldige  

modulatiecapaciteit kunnen ze hun vermogen moduleren. 

Daardoor kunnen ze op elk moment aan de thermische vraag 

voldoen. Bovendien kunnen ze energie opslaan of afvoeren om in 

elke situatie voor de juiste thermische balans te zorgen.

Dit maakt deze oplossing de eenvoudigste, meest efficiënte en 

zuinige in zijn soort voor dit type installatie. En meer efficiëntie 

betekent: grotere besparingen en de garantie dat alles goed werkt.

ecoGEO+ 15-70 kW

ecoGEO+ 12-40 kW

ecoGEO+ 25-100 kW

Aardbron
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ecoGEO+ Basic & Compact

Aardbronoplossingen van Ecoforest

Eenvoud en veelzijdigheid
ecoGEO+ systemen units kunnen worden geïnstalleerd met 

een externe tank voor warm kraanwater, zodat de maat kan 

worden gekozen op basis van de behoeften van elke installatie. 

De circulatiepompen, expansie- en veiligheidskleppen en de 

driewegkraan voor kraanwater zijn in het systeem geïntegreerd, 

waardoor de installatie zeer eenvoudig en compact is.

Dit schema komt overeen met een installatie waarin behoefte 

is aan warm kraanwater en verwarming/koeling in één cicrcuit 

Omdat de warmtepomp voor circulatie zorgt en de pompen zijn 

ingebouwd, hoeft er geen buffertank te worden toegevoegd en 

zijn er geen extra hydraulische elementen vereist.

Het meest compacte alles-in-één systeem
De ecoGEO+ Compact-systemen bevatten een roestvrijstalen 

warmwatertank.

Dit compacte ontwerp kan voldoen aan de behoeften 

ten aanzien van kraanwater, verwarming, koeling en 

zwembadverwarming. Een verwarming met vier zones/koeling 

zou met andere warmtepompen zeer complex zijn, maar kan 

nu gemakkelijk worden gerealiseerd doordat de buffertank kan 

worden vermeden dankzij de hoge modulatiecapaciteit van de 

ecoGEO+-warmtepompen. Bovendien regelt de warmtepomp 

de verwarming van het zwembad.

Het meest compacte alles-in-één systeem
De ecoGEO+ Basic- en ecoGEO+ Compact-warmtepompen 

kunnen worden geïnstalleerd in een cascade van maximaal 

3 parallel geschakelde systemen, met een totaal modulerend 

vermogen tussen 5 kW en 66 kW in een enkele installatie. Dit 

vereist geen extra bedieningsapparatuur; het cascadebeheer 

is geïntegreerd in de regelstrategieën die door Ecoforest zijn 

ontwikkeld.

Deze regelstrategieën voor cascade-installaties hebben 

voordelen, aangezien het systeem nauwkeurig de operationele 

uren van het systeem kan beheren om de levensduur te 

verlengen, en altijd prioriteit geeft aan de werking bij halve 

belasting om de prestaties te optimaliseren. Bovendien wordt 

de beheercapaciteit vermenigvuldigd door het aantal eenheden 

in de cascade, waardoor installaties aan elke vraag kunnen 

voldoen.

Grondbron
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ecoGEO+ HP

De ideale oplossing voor een klassieke installatie
De ecoGEO+ HP-warmtepompen maken efficiëntere en eenvoudigere installaties voor industriële toepassingen mogelijk. Dit is ook van 

toepassing op woongebouwen met hoge thermische behoeften, dankzij het vermogen om tot 5 verwarmings-/koelzones te beheren, een 

geïntegreerde cyclusomkering en de mogelijkheid om een SWW-tank te installeren volgens de behoeften van elk gebouw. De systemen 

kunnen, kortom, aan elk type vraag worden aangepast.

Bovendien wordt er gebruik gemaakt van invertertechnologie met modulatiebereiken tot 80%. Hierdoor kan het benodigde volume aan 

buffertanks aanzienlijk worden verminderd of zijn zelfs helemaal geen buffertanks nodig.

Trapsgewijze en gelijktijdige productie
De ecoGEO+ HP-warmtepompen kunnen in cascades van maximaal 6 systemen parallel worden geïnstalleerd. Deze beheercapaciteit is 

mogelijk dankzij het gebruik van de ecoSMART Supervisor, die een gelijkmatige verdeling van bedrijfsuren van elk systeem in de cascade 

mogelijk maakt, Dit resulteert in deelbelasting van alle warmtepompen, waardoor hun levensduur en efficiëntie worden verlengd.

Bovendien kunnen deze warmtepompen warmteterugwinningsinstallaties beheren, gelijktijdige verwarmen en koelen met unieke prestaties 

dankzij de exclusieve controlestrategieën die door Ecoforest zijn ontwikkeld.

Deze twee kenmerken maken de ecoGEO+ HP ideaal voor installaties waar verwarming en koeling vaak gelijktijdig plaatsvindt en een 

aanzienlijk thermisch vermogen wordt gevraagd. Bovendien wordt de beheerscapaciteit van de ecoGEO+ HP-warmtepompen vermenigvuldigd 

met het aantal systemen in de cascade, waardoor dit systeem completer is.

Aardbron



Fotovoltaïsche hybridisatie
Unieke hybridisatie met fotovoltaïsche installatie
De ecoGEO+ warmtepompen maken gebruik van hybridisatiebeheer 

met elektriciteitsopwekkingssystemen uit hernieuwbare 

energiebronnen. Deze verminderen het elektriciteitsverbruik 

verminderen en optimaliseren tegelijkertijd de werking van de 

warmtepomp op een unieke manier.

Deze technologie optimaliseert de beschikbare middelen om 

zelfconsumptie te bereiken. Bij overmatige elektriciteitsopwekking 

wordt de warmtepomp geactiveerd en zal deze zijn vermogen 

moduleren om alleen de overtollige elektriciteit te verbruiken en 

een ‘nulbalans’ te bereiken tussen productie en consumptie.

De hybridisatie is compatibel met alle soorten installaties en 

systemen.

Dit is alleen mogelijk dankzij de geavanceerde besturingsstrategieën 

van Ecoforest en de prestatie- en modulatiecapaciteit van de 

ecoGEO+ warmtepompen. 

Hoe werkt het?
De warmtepomp is aangesloten op een energiemeter die de 

elektrische balans tussen het net en het huis leest.

Wanneer de aanvoerwaarde overeenkomt met voldoende 

elektrische stroom om het systeem te starten zal de warmtepomp 

overschakelen naar de ‘overschotmodus’, waardoor het overschot 

aan energie wordt omgezet in thermische energie. Met het 

overschot aan energie wordt de boiler en/of woning als een 

thermische batterij gebruikt Er wordt dus niet teruggeleverd aan 

het stroomnet.

Het overtollige vermogen is variabel en kan in de loop van de 

tijd veranderen. Dat maakt het hoge modulatievermogen van de 

ecoGEO+ warmtepompen zo belangrijk. De warmtepomp past zijn 

verbruik aan om alleen de overtollige energie te verbruiken die op 

een bepaald moment beschikbaar is.

Zodra er geen overtollige energie meer beschikbaar is, zal de 

warmtepomp terugkeren naar de normale bedrijfsmodus. De 

opgeslagen energie is dan beschikbaar als thermische energie. Zo 

kunnen de diensten op een later tijdstip geleverd worden zonder 

dat de warmtepomp hoeft te worden ingeschakeld, waardoor maar 

weinig stroom wordt gebruikt.

DHW Verwarming Koeling Zwembad

Instelwaarden voor gebruikstemperaturen

Normale bedrijfsmodus

Overmatige bedrijfsmodus

45 ºC

60 ºC

35 ºC

55 ºC

15 ºC

7 ºC

26 ºC

32 ºC

Compatibele modellen

ecoGEO+ Basic ecoGEO+ Compact ecoGEO+ HP
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Eplucon is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze catalogus en behoudt zich het recht voor om op elk moment 
en zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die het wenselijk acht om technische of commerciële 
redenen. De beschikbaarheid van het materiaal moet steeds door Ecoforest worden bevestigd. Hun aanwezigheid in deze 
catalogus vormt geen garantie voor onmiddellijke beschikbaarheid.


