Sanistage Heat Pump
Booster in de Hysoptsoftware
Met trots kondigen wij aan dat in de Hysoptsoftware nu ook de Sanistage Heat Pump
Booster van Thercon is geïntegreerd.

Systemen verduurzamen,
belangrijk onderdeel van de
Thercon-strategie
Europa wil tegen 2050 het eerste koolstofneutrale
continent ter wereld worden en de Europese
Commissie
wil
de
CO₂-uitstoot
tegen
2030 met minstens 55% verminderen. De
warmtepomptechnologie staat volledig op punt
om de uitdaging van het decarboniseren van de
verwarmingssector aan te gaan. Als leverancier
van warmtepompen en Heat Pump Boosters wil
Thercon het beste klimaatcomfort bieden met
een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.
“We willen onze klanten helpen om energiezuinige
installaties te ontwerpen die maximaal renderen,
om zo een verhoogde duurzaamheid te realiseren
en de levenscyclus van onze installaties te
verlengen”, aldus Benny Frans, Technical Director
bij Thercon. “Door gebruik te maken van digitale
ontwerptools zoals Hysopt die de prestaties van
een systeem in de ontwerpfase transparant
weergeven, kunnen we samen met onze klanten
een compleet systeem creëren dat optimaal
presteert en een maximale CO₂-besparing
oplevert.”

Sanistage HP booster
De Sanistage HP Booster is een unieke waterwaterwarmtepomp voor de productie van sanitair
warm water in combinatie met collectieve lage
temperatuur verwarmingssystemen of 5de
generatie warmtenetten.
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Dankzij de Hysopt-software komt de Sanistage
HP Booster in een geoptimaliseerde omgeving
terecht. Op basis van het thermische en
hydraulische gedrag van het complete systeem
kunnen HVAC-specialisten en studiebureaus snel
en eenvoudig de systeemprestaties evalueren op
basis van CO₂-uitstoot, de jaarlijkse energiekost,
comfort en de investeringskosten. Met de “Hysopt
Pareto Analysis” wordt de evaluatie met één druk
op de knop inzichtelijk gemaakt.

“Door gebruik te maken van
digitale ontwerptools zoals
Hysopt die de prestaties van
een systeem in de ontwerpfase
transparant weergeven,
kunnen we samen met onze
klanten een compleet systeem
creëren dat optimaal presteert
en een maximale CO₂besparing oplevert.”
Benny Frans
Technical Director bij Thercon

In de tweede fase kunnen installateurs met
het digitaal model een correcte selectie en
commissioning doorvoeren van de hydraulische
componenten van het gehele systeem. De
producten worden automatisch in de artikellijst
overgenomen, inclusief artikelnummers en

optimale preconfiguraties. Bovendien biedt
Thercon een inspiratiebibliotheek in de software
met sjablonen van systemen en subsystemen op
basis van de producten.

snel een keuze te kunnen maken uit de gewenste
reeks. Elk model bestaat uit een unieke set van
technische parameters die gebruikt worden in de
berekeningen.

Modelintegratie in de
Hysopt-software
Bij de integratie van fabrikantspecifieke
componenten worden
de juiste fysieke
parameters voorgeprogrammeerd in het Hysoptmodel, waardoor het fysisch gedrag van de
Sanistage HP Booster geëvenaard kan worden
aan de hand van dynamische simulaties. Het
Hysopt-model van de Sanistage HP Booster is
gevalideerd op basis van meetdata verkregen
volgens de Europese norm EN16147.
Met behulp van een Ecodesign (S – XXL)
tappatroon kan er sanitair warm water onttrokken
worden uit de Sanistage HP Booster net zoals
dit zou gebeuren in een reëel appartement.
Met de geïntegreerde regelstrategie wordt het
ontladen van de buffer gedetecteerd waarop de
warmtepomp zal aanschakelen om de buffer op
temperatuur te houden en de bewoner van het
nodige comfort te voorzien.

Dynamisch gedrag van de Sanstage HP Booster in de
Hysopt-software

Vanuit een catalogus kunnen de Sanistage HP
Boosters geselecteerd worden door de gebruiker
door gebruik te maken van intuïtieve filtering om
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Thercon catalogus in de Hysopt-software

Een duurzaam product
in een geoptimaliseerd
systeem
Havid El khaoui, R&D consultant bij Hysopt,
is heel blij met het nieuwe partnerschap: “De
vraag naar verduurzaming wordt steeds groter
in de maatschappij, niet enkel door de nieuwe
normen opgelegd door de overheid maar ook
door de bewustwording bij vastgoedeigenaren,
projectontwikkelaars en beleggers om te
streven naar een koolstofneutrale toekomst.
Met de Hysopt-software zorgen wij ervoor dat
een duurzaam product als de Sanistage HP
Booster terechtkomt in een geoptimaliseerde
omgeving. Op deze manier kan er gegarandeerd
worden dat het volledige systeem voldoet aan de
duurzaamheidseisen.”

Meer info en een folder over de
Sanistage HP Booster vindt u op
de website.

