
Dutch Heatpump Solutions

•	 	Geschikt	voor	nieuwbouw	én	renovatie

•	 	Geluidsarm,	zowel	binnen	als	buiten

•	 	Buitenunit	vrijwel	onzichtbaar

•	 	Installatie-	en	servicevriendelijk

DHS Hydrotop  
geavanceerde lucht/water-warmtepomp  
voor inbouw in (schuine) daken

warmtepompsystemen voor iedereenDoordachte



Dutch Heatpump Solutions

In een comfortabel én energiezuinig huis is de warmte-

pomp onmisbaar. Door benutting van omgevingsener-

gie zorgt dit toestel voor duurzame verwarming of koe-

ling. Samen met bijvoorbeeld vloerverwarming biedt 

een warmtepomp comfort, maar zorgt hij ook voor een 

lage energierekening. 

Goed inpasbaar
In de nieuwbouw is een warmtepomp vaak goed in te passen. 
Maar in de bestaande bouw - of in nieuwbouwprojecten waar 
men pas laat in het bouwtraject besluit om een warmtepomp te 
plaatsen - stuit men vaak op ‘lastige situaties’. Juist voor deze si-
tuaties, maar ook voor opdrachtgevers die van eenvoud houden, 
ontwikkelde Dutch Heatpump Solutions (DHS) de Hydrotop. Dit 
toestel neemt weinig ruimte in beslag en integreert naadloos in 
het dak van de woning. De warmtepomp haalt zijn energie uit 
de buitenlucht, waarbij de buitenunit en de binnenunit tot één 
toestel zijn geïntegreerd. Deze integrale aanpak heeft meerdere 
voordelen.

• Een minimale hoeveelheid installatiewerk. 
•  Geen leidingen tussen buitenunit en binnenunit, dus geen 

STEK-erkenning nodig.
•  Inregeling tussen buitenunit en binnenunit is in de fabriek 

optimaal afgesteld. 
• Buitenunit ligt vrijwel onzichtbaar op het dak.
• Geen of minimale geluidhinder, zowel binnen als buiten.

Plaatsing op zolder
De integrale combinatie wordt, alsof het een dakraam is, via 
een opening in het dak op zolder geplaatst. Het gedeelte dat 
energie uit de buitenlucht wint, steekt circa 20 centimeter boven 
het dak uit. 

Met of zonder hr-ketel
In combinatie met een nieuwe of bestaande hr-ketel zorgt de 
Hydrotop voor de basisverwarming en neemt de hr-ketel het 
laatste stukje piekverwarming voor zijn rekening. In een derge-
lijk systeem verzorgt de hr-ketel ook meteen het warm tapwater. 
Een andere optie is de plaatsing van een tapwaterboiler naast de 
Hydrotop. De Hydrotop verwarmt het tapwater in de boiler op 
de momenten dat de woning geen warmte nodig heeft. Zodra 
de bewoner wil douchen of in de keuken warm water wil gebrui-
ken, komt het warme water uit de boiler. Mocht het water niet 
warm genoeg zijn, dan wordt het water in de boiler eventueel 
elektrisch bijgewarmd.

Twee varianten
De Hydrotop is verkrijgbaar in twee varianten; een toestel met 
een verwarmingscapaciteit van 4,2 kW en een variant met een 
capaciteit van 7 kW. In de zomer kan de bewoner de Hydrotop, 
mits het afgiftesysteem geschikt is - bijvoorbeeld via ventilatie-
convectoren - ook voor koeling gebruiken. De koelcapaciteit van 
de kleine uitvoering is 3,6 kW en van de grote uitvoering 6 kW. *

Bijdrage aan energiebesparing

De Hydrotop zorgt voor:
•	 flinke	reductie	van	de	CO2-uitstoot,
•		 	tot	wel	40%	besparing	op	energiekosten,
•		 	in	de	bestaande	bouw	tot	twee	stappen	

verbetering	Energielabel,
•		 	in	de	nieuwbouw	een	EPC-reductie	 

oplopend	tot	0,18.

Meer weten?
 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.

0548 - 54 22 40 of info@dutchheatpump.nl

(On)zichtbaar genieten van energie uit de buitenlucht

*  Uitgebreide technische gegevens zijn beschikbaar en sturen wij u  
op verzoek graag toe: documentatie@dutchheatpump.nl www.dutchheatpump.nl
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