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OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING
voor AWB GeniaAir RM 05 /01 lucht-water
warmtepompsysteem t.b.v. NEN 7120
In opdracht van AWB heeft TNO voor de functie ruimteverwarming het
opwekkingsrendement bepaald van de warmtepomp type GeniaAir
RM 05 /01 ten behoeve van NEN 7120.
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de
betreffende in paragraaf 14.6.4.3.1, tabel 14.13 gegeven forfaitaire
waarden.
Op de volgende pagina is het opwekkingsrendement van de warmtepomp
weergegeven met buitenlucht als warmtebron.
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OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMINGSINSTALLATIE
Onder de voorwaarde dat de bruto warmtevraag niet boven de 55 GJ/jaar komt, wordt
voor de AWB GeniaAir RM 05 /01 het opwekkingsrendement ηH;gen gegeven door
onderstaande waarden.
Verwarmingsinstallatie

Opwekkingsrendement, gr elektriciteit
ηH;gen

Woning met laag energiegebruik (QH;nd / A g;tot < 150 MJ/m2)
Ontwerpaanvoertemperatuur θsup

θsup < 35
[°C]

35 < θsup < 45
[°C]

45 < θsup < 60
[°C]

60 < θsup
[°C]

4,15

3,40

45 < θsup < 60
[°C]

60 < θsup
[°C]

4,35

3,60

Individuele of collectieve elektrische warmtepomp,
niet behorend tot warmte-levering door derden, met als bron:
– buitenlucht

4,60

4,50

Woning met hoog energiegebruik (QH;nd / A g;tot > 150 MJ/m2)
Ontwerpaanvoertemperatuur θsup

θsup < 35
[°C]

30 < θsup < 45
[°C]

Individuele of collectieve elektrische warmtepomp,
niet behorend tot warmte-levering door derden, met als bron:
– buitenlucht

4,75

4,65

Deze getalswaarden zijn alleen geldig voor een bivalent systeem (systeem van een
warmtepomp met bijstook) met de volgende afschakelcriteria:
Minimale intrede temperatuur verdamper:
3 °C
Maximale uittrede temperatuur condensor:
55 °C
De energiefractie van de warmtepomp wordt gegeven door onderstaande waarden:

Deze verklaring is tot stand gekomen door een
eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
eigenschappen van een exemplaar van een product
of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
product of van andere uitvoeringen van systemen.
Deze verklaring geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is
de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Energiefractie
FH;gen;si,gpref
Type bouw
Woning met laag energiegebruik (QH;nd / A g;tot < 150 MJ/m2)
Woning met hoog energiegebruik (QH;nd / A g;tot > 150 MJ/m2)

0,54
0,62
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