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Verlaag de CO2 uitstoot van 
uw woningvoorraad met
de Eneco WarmteWinner®

De voordelen van 
de WarmteWinner op een rij 

 Tot de helft minder gasverbruik voor verwarming.

 Geschikt voor ieder type cv-ketel en alle
 temperatuurafgiftesystemen.

 De WarmteWinner is fl uisterstil.

 Gezonder binnenklimaat door betere ventilatie

 Een compacte hybride warmtepomp
 zonder buiten-unit

Door woningen duurzamer te verwarmen, besparen we gas. WoonEnergie biedt daarom, als 

onder deel van Eneco, de Eneco WarmteWinner® aan. Dit is een ventilatie warmtepomp die naast

de cv-ketel hangt en de bestaande MV box vervangt. De combinatie van de WarmteWinner met een 

cv-ketel op gas, noemen we een hybride warmte-ecosysteem. De WarmteWinner vermindert het 

gasverbruik voor verwarming tot 50%. Daarmee verlaagt de CO
2
 uitstoot van uw woningvoorraad 

en besparen uw huurders op hun energierekening.

De WarmteWinner doet precies wat hij zegt: warmte terugwinnen. De mechanische ventilatie 

ververst de lucht in huis: oude lucht eruit, nieuwe lucht erin. De WarmteWinner haalt warmte uit 

de oude ventilatielucht die nu met warmte en al het huis verlaat. Hij gebruikt de warme lucht om 

het water in de leidingen van de verwarming op temperatuur te brengen.

Het stookgedrag
In moderne, goed geïsoleerde woningen -en dat zijn de woningen na 1980 steeds meer- gebruiken we 

centrale verwarming heel anders. Het gebruik schuift steeds meer op van puur centraal verwarmen 

naar lokaal verwarmen. De woonkamer moet warm zijn, dat is duidelijk, dus vaak verwarmen we 

deze met twee radiatoren. Verder gebruiken we vooral de verwarming in de keuken en in de 

badkamer. Slaapkamers en andere ruimten in huis verwarmen we nog maar zelden. Dit veranderde 

stookgedrag is juist gunstig voor het verwarmen met de WarmteWinner. De WarmteWinner zorgt 

voor warmte waar we die het liefst hebben.

Samenwerking WarmteWinner,
cv-ketel en thermostaat
De WarmteWinner doet z’n werk het best als hij kan samenwerken met andere apparaten. 

Hij zet warme lucht om in warm water en pompt het verwarmde water direct via de 

leidingen naar de radiatoren. Zo hoeft de cv-ketel minder hard te werken en wordt er 

minder gas verbruikt. Indien de WarmteWinner het niet alleen redt, dan ondersteunt de 

cv-ketel de WarmteWinner om de kamer op het gewenste moment op temperatuur te 

hebben. De thermostaat is het brein van het systeem. Hij schakelt slim tussen de 

WarmteWinner en cv-ketel om het huis warm te houden.

Warmte uit de lucht
De WarmteWinner werkt als mechanische ventilatiebox 

binnen ventilatietype C (natuurlijke lucht in, mechanische 

lucht uit). Als er ongeveer 20 °C warme lucht binnenkomt, 

gaat deze de WarmteWinner pas weer uit met een 

temperatuur van ongeveer 0 tot 7 °C.



Verwarmen
De WarmteWinner werkt het best bij goed geïsoleerde huizen en 

als hij het huis zo lang mogelijk op gelijke temperatuur houdt. 

Door overdag of ’s nachts de temperatuur maximaal 1 tot 2 graden 

te verlagen, verlaagt het energieverbruik dus alleen maar meer. 

En omdat het huis op temperatuur blijft, hoeft bij thuiskomst niet 

lang gewacht te worden tot het huis warm is. De warmte is in de 

lucht blijven hangen.

Inzicht in het totale energieverbruik met de
slimme thermostaat Toon
WoonEnergie biedt de WarmteWinner aan in combinatie met de slimme thermostaat Toon en een 

5-jarig abonnement op Toon. Toon weet precies hoe hij de WarmteWinner aan moet sturen om het 

beste rendement te halen.

Met de Toon thermostaat wordt de verwarming bediend en is precies te zien hoeveel energie er 

wordt verbruikt en wat het kost. Toon geeft inzicht in het energieverbruik per dag, week of maand. 

Of per apparaat, met de Verspillingschecker. Met dit inzicht wordt energie besparen steeds 

gemakkelijker. Met toestemming van de huurder is het mogelijk om u als woningcorporatie ook 

inzicht te geven in de werkelijke energiebesparing.

Er zijn inmiddels al meer dan 300.000 Toons in Nederland geplaatst die gebruikers inzicht geven 

en helpen energie te besparen. Goed om te weten: uw huurders zijn vrij in hun keuze voor een 

energieleverancier.

Hoe Toon werkt
Toon wordt via een beveiligde verbinding aangesloten op het 

wifi -netwerk. Hij leert eerst het huis kennen, en weet daardoor

hoeveel tijd nodig is om het huis op de juiste temperatuur te 

krijgen. Dat scheelt al energie. Ook is Toon verbonden met 

de meters voor stroom en gas, waardoor precies inzichtelijk 

is hoeveel energie er wordt verbruikt.



Max. opgenomen elektrisch vermogen watt 620

Gemiddeld opgenomen elektrisch vermogen watt 300

Geleverd thermisch vermogen kWh 1,7

COP (20 °C - 45 °C) 4,2

Max. aanvoertemperatuur °C 60

Ventilatievolume warmtepompbedrijf m3/h 100 - 230

Ventilatievolume stand 1 m3/h 60 - 120

Ventilatievolume stand 2 m3/h 80 - 150

Ventilatievolume stand 3 m3/h 100 - 250

Geluidsniveau bandbreedte dBa 47

Aansluitingen

Luchtinlaat cm 15

Luchtuitlaat cm 15

Afmetingen en gewicht

Hoogte cm 57

Breedte cm 50

Diepte cm 50

Gewicht kg 45

De feiten

De toegevoegde waarde 
van WoonEnergie

Ondersteuning bij het 
enthousiasmeren van uw huurders
Kiest u voor de WarmteWinner en Toon? Dan wilt u uw huurders hiervan op de hoogte brengen 

of hen overtuigen ook voor de WarmteWinner en Toon te kiezen. WoonEnergie ondersteunt 

u bij het ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen of organiseren van bijvoorbeeld 

bewonersavonden. Samen bekijken we wat de beste manier is om uw huurders te enthousiasmeren 

en middels een co-creatie ontwikkelen we diverse middelen en eventuele campagnes.

Een webpagina specifi ek voor 
uw woningcorporatie
Wij maken een WarmteWinner webpagina specifi ek voor uw woningcorporatie. Uw huurders 

kunnen hier terecht voor meer informatie over het aanbod en hebben ook de mogelijkheid om zich 

direct aan te melden voor een WarmteWinner en Toon + 5-jarig abonnement op Toon.

Begeleiding bij eerste plaatsing
Tijdens de eerste installatie van de WarmteWinner en Toon gaat een monteur van Eneco 

Installatiebedrijven met u mee. Zo bent u verzekerd van een probleemloze installatie. Alle 

WarmteWinners worden door een Eneco monteur in bedrijf gesteld voor een optimaal rendement.


