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In opdracht van KODI B.V. is voor de
warmtepompboiler Vesttherm BLW
304-20 DWTE het opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding vastgesteld voor gebruik in
de NEN 5128:2001.
De hier gegeven waarden mogen
worden gebruikt in plaats van
forfaitaire waarden gegeven in tabel
18, pagina 73 en tabel 20, pagina 76
van de NEN 5128:2001.
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Op de volgende pagina is naast het
opwekkingsrendement ook het
primaire energiegebruik van de
ventilatoren weergegeven.
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Opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding BLW 304-20 DWTE
Rendement gemeten volgens

Klasse 4

Qbeh;tap;bruto;i

ηopw;tap;i

Qprim;vent;i

(MJ)

bij qv;wp1) = 39 dm3/s

(MJ)

≥ 14000

2,59 * ηel2)

1152 / ηel

Waarin:

Qbeh;tap;bruto;i
Qprim;vent;i
qv;wp
ηel
ηopw;tap;i
1)
2)

: is de bruto-warmtebehoefte voor warmptapwaterbereiding voor installatie i,
volgens 9.2.2;
: is de getalswaarde van het jaarlijkse primaire energiegebruik voor ventilatoren van
de woning of woongebouw van installatie i; volgens 10.4;
: is de getalswaarde van de luchtstroom bij de meting van het opwekkingsrendement van
de warmtepomp volgens 6.7.11
: is de getalswaarde van het rendement voor de elektriciteitsvoorziening, volgens 15.2
: is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van installatie i;
volgens 9.4
: deze grootheid moet worden gebruikt om de ovenventilatie (qv;over) bij warmtepompen
en ventilatieretourlucht als bron te bepalen, volgens 6.7.11
: het resultaat van de vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond naar een
veelvoud van 0,025, volgens 9.4.2.

Voor de tussengelegen waarden van Qvwh;tap;bruto;i mag rechtlijnig worden geïnterpoleerd.
De verwijzingen hebben betrekking op de paragrafen uit de NEN 5128:2001
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