
Uw huis onafhankelijk maken van fossiele brandstof 
lijkt toekomstmuziek, maar dat is het niet.
De WarmteWinMuur als warmtebron verwarmt uw 
hele woning op een duurzame, innovatieve en flexibele 
manier. De muur past naadloos in onze vernieuwende  
ToPlan-woning, die de koper naar eigen inzicht 
kan samenstellen. De ToPlan-woning wordt zo een 
WarmteWinWoning met een comfortabel binnen-
klimaat. Uw energierekening gaat flink naar beneden. 
Goed voor het milieu en de portemonnee!

Het WarmteWin-concept
WarmteWinMuur is ook toe te passen in scholen, 
kantoren en utiliteitsgebouwen. 

Energieneutraal of ‘Nul op de meter’ wordt de 
standaard voor huizen en gebouwen. U profiteert van 
de voordelen van nieuwe technieken in een traditioneel 
huis. Innovatief en vertrouwd. De innovatie is zo goed 
als onzichtbaar, het effect direct meetbaar.

De voordelen
• Slim antwoord op de vraag naar
 energiebesparing
• Gepatenteerde energiebesparende oplossing
• Robuust  en eenvoudig te bedienen systeem 
• Geen gasaansluiting 
• Energiebesparing tot wel 50%
• Zeer voordelig in het onderhoud
• Hoog wooncomfort 
• Energieprestatiecontract 

WarmteWinMuur
De muur als centrale duurzame warmtebron



Hoe werkt het?
De WarmteWinMuur onttrekt warmte aan de omge-
vingstemperatuur. Via glycolvoerende leidingen gaat 
de warmte naar een warmtepomp. Deze pomp onttrekt 
warmte (circa 4 graden) aan de leidingen. De vier 
graden koudere glycol gaat terug naar de muur en 
naar de buffer die is aangebracht onder de vloer. Door 
het onttrekken van de warmte geeft de warmtepomp 
energie af aan de vloerverwarming en wordt het tap- 
water verwarmd. Een slimme thermostaat bepaalt  
waar de warmte wordt onttrokken of naar toe gaat.  
Dit zorgt voor een optimaal binnenklimaat. Voor meer 
informatie: www.warmtewinmuur.nl

Hoe werkt het?
Het principe van de Muur is dat glycolvoerende leidin-
gen in de gevels warmte onttrekken aan de omgeving. 
Deze warmte wordt met behulp van een warmtepomp 
opgeslagen en zorgt op die manier voor energiezuinige 
woningen. Hierbij speelt niet zozeer de zon een rol, 
maar heeft juist de omgevingstemperatuur en belang-
rijke invloed. Een muur moet toch worden gebouwd. 
Waarom dan niet een muur gebruiken om energie op
te wekken!

www.janssendejongbouw.nl

Door het comprimeren geeft de warmtepomp energie af 
aan de vloerverwarming.

Tevens warmt de warmtepomp het water in de boiler 
op voor tapwater.

De slimme thermostaat regelt dit totale systeem
voor een optimaal binnenklimaat.

De WarmteWinMuur onttrekt warmte uit zijn omgeving. 
In deze muur bevinden zich glycolleidingen.

Door deze leidingen gaat de warmte naar de warmtepomp. 
De warmtepomp comprimeert dit glycol 4 graden lager.

Dit 4 graden koudere glycol gaat terug naar de muur.
En naar de buffer die onder het huis geplaatst is.


