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Opwekkingsrendement verwarming t.b.v. de NEN
5128:2004/A1:2008 voor de AWB MagnaGeo
warmtepompen 06 BPT, 08 BPT en 10 BPT
In opdracht van AWB CV-ketels BV
heeft TNO voor de functie ruimteverwarming het opwekkingsrendement
bepaald van de warmtepompen type
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Opwekkingsrendement
AWB MagnaGeo warmtepompen, type 06 BPT,
08 BPT en 10 BPT

MagnaGeo 06 BPT, 08 BPT en
10 BPT voor gebruik in de NEN
5128:2004/A1:2008.
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de waarden
die in paragraaf 8.4.2, tabel 18 worden gegeven.
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Op de volgende pagina is het opwekkingsrendement van de warmtepomp
weergegeven met de bodem als
warmtebron.
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Opwekkingsrendement ruimteverwarming t.b.v. de NEN 5128:2004/A1:2008

TNO Bouw en Ondergrond
Koude Warmte en Installaties

Opwekkingsrendement ηopw;ver
Verwarmingsinstallatie
Ontwerpaanvoertemperatuur θaanv < 35
[°C]

35 < θaanv < 45
[°C]

Individuele of collectieve elektrische warmtepomp, niet behorend tot warmtelevering door derden, met als bron:
MagnaGeo 06 BPT
– bodem

4,95 * ηel1)

4,72 * ηel1)

5,02 * ηel1)

4,78 * ηel1)

4,77* ηel1)

4,51 * ηel1)

MagnaGeo 10 BPT
– bodem
Waarin:
ηel
:
1)

:

Postadres
Postbus 342
7300 AH Apeldoorn
A.A.L. Traversari
T 088 86 62208
roberto.traversari@tno.nl
www.tno.nl

MagnaGeo 08 BPT
– bodem

Bezoekadres
Laan van Westenenk 501
7334 DT Apeldoorn

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

is de getalswaarde van het rendement van de elektriciteitsvoorziening,
volgens 15.2.
het resultaat van de vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond
naar een veelvoud van 0,025.

De resultaten voor ruimteverwarming zijn ook geldig voor toestellen van hetzelfde type zonder
warmtapwaterboiler. Het betreft hierbij het toestel MagnaGeo 10 T.
Zoals in de NEN 5128:2004/A1:2008 is aangegeven dient zo nodig het gewogen gemiddelde
van het opwekkingsrendement van de warmtepomp met bijstook te worden bepaald. Hiervoor
dient de methodiek van de normatieve bijlage B te worden gevolgd:
– Bepaal de beta-factor β volgens formule B.2. Voor de waarde Ppref in deze formule dient de
hieronder gegeven waarde te worden toegepast.
– Als β ≥ 1 dan vervangt de hierboven gegeven getalswaarde, zonder verdere correctie, de
forfaitaire waarde zoals die in 8.4.2 volgens tabel 18 wordt bepaald.
– Als β < 1 dan dient het opwekkingsrendement te worden bepaald als gewogen gemiddelde
volgens de methode van bijlage B.2 en formule B.1.
Hierbij dient fpref te worden afgelezen uit tabel B.3 voor de gevonden beta-factor.
De hiermee berekende waarde van het opwekkingsrendement van de warmtepomp plus bijstook vervangt de forfaitaire waarde zoals die in 8.4.2 volgens tabel 18 wordt bepaald.

Verwarmingsinstallatie

Nominaal vermogen
preferente opwekkingstoestel
P pref

Voor brijn/water warmtepompen: conditie 0B/W45
MagnaGeo 06 BPT

5,73

MagnaGeo 08 BPT

7,48

MagnaGeo 10 BPT

8,94

Alle termen en verwijzingen in deze verklaring hebben betrekking op NEN5128:2004/A1:2008.

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.

