
Waarom verwarmen
met airco?
Met airconditioning
kunt u goedkoop
verwarmen.

Waarom is verwarmen met airco energiezuinig? 
De warmtepomp in de airconditioning verplaatst warmte van buiten naar 
binnen. Deze warmtepomp heeft de eigenschap met heel weinig elektrische 
energie heel veel warmte te verplaatsen.

Voordelen van verwarmen met airco 

• Besparen op de hoge gasrekening

• Geen hoge aanschafkosten lucht/water-warmtepomp

• Snelle verwarming

• Eén apparaat geschikt voor koelen en verwarmen 

• Behouden van de CV installatie die in de toekomst  

mogelijk geschikt wordt voor waterstof

bespaarhonderdeneuro’s 

AANBIEDING
Koelen en verwarmen 
(geschikt voor de meeste woonkamers)

Mitsubishi Wandmodel SRK 35ZS-W

€ 1883,- incl. BTW & standaard montage
Scan de qr code voor de 
aanbieding met gratis wifi 
module.

nu met 

GRATIS
WIFI 

MODULE



Van Elderenlaan 3
5581 WJ Waalre
040 - 23 66 710
info@aircobrabant.nl
www.aircobrabant.nl

Hoe gebruik u de airco om te verwarmen?
Gebruik de CV om op te warmen tot 16-17 graden. De airco
kan vervolgens verwarmen tot de gewenste temperatuur.

Wat kunt u besparen? (laatste prijsupdate 6-7-2022)

Uit 1 m3 gas halen we ongeveer 10 kW aan warmte. 
1 m3 gas kost momenteel gemiddeld € 2,21

Om 10 kW warmte te maken met een airco met een S.C.O.P. van 4,5 hebben we 2,22 kW
elektrische energie nodig. 1 kW kost € 0,60 (gemiddeld in Nederland)
10 kW warmte uit uw airco kost volgens deze tarieven € 1,33
Verwarmen met airco is dus tot 60% goedkoper.

Het jaarlijks gasverbruik voor verwarming van een tussenwoning is gemiddeld 1162 m3.  
Gas voor verwarmen kost dan € 2570,-. Wanneer we dit doen met de airco zou dit  
€ 900,- zijn.

Omdat we verwarmen met de airco 
zal de CV toch nog voor 20% meedraaien 
voor de verwarming. Deze 310 m3 kost dan 
nog € 685,-. Dit maakt het totaal voor 
verwarmen € 1585,-.

Wat kost een airco installatie?
De aanschafkosten van een airco zijn relatief laag. Aircobrabant verkoopt uitsluitend 
installaties van het merk Mitsubishi of Daikin. Hiermee bent u verzekerd van een goed 
product met uitstekende garantievoorwaarden. Een goed onderhouden airco installatie 
gaat 15 tot 20 jaar mee. 

De kleinste airco koopt u al vanaf € 1694,- incl. BTW en standaard montage. 
Een airco voor een grote woonkamer is er al vanaf € 2316,- incl. BTW en standaard montage.

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte op maat. Laat u adviseren.  


