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Opwekkingsrendement warmtapwater 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
B.V. is voor de warmtepompen
MagnaGeo 06 BPT, 08 BPT en
10 BPT het opwekkingsrendement vastgesteld voor gebruik in
de NEN 5128:2004/A1:2008.
Dit opwekkingsrendement
is bepaald volgens de
NEN5128:2004/A1:2008,
bijlage C gegeven normatieve
methode voor “Bepaling
Opwekkingsrendement
warmtapwatertoestellen”.
De hier gegeven waarde mag
worden gebruikt in plaats van de
forfaitaire waarde gegeven in
tabel 29, pagina 96 van de
NEN5128:2004/A1:2008.
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Opwekkingsrendement voor AWB MagnaGeo 06 BPT, 08 BPT en 10 BPT
Rendement gemeten volgens

Qbeh;tap;bruto;i

ηopw;tap;i

(MJ)

(-)

06 BPT

Bodem

Klasse 4: >14000

2,20 * ctap * ηel1)

08 BPT

Bodem

Klasse 4: >14000

2,27 * ctap * ηel1)

10 BPT

Bodem

Klasse 4: >14000

2,20 * ctap * ηel1)

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

Waarin:

Qbeh;tap;bruto;i :
ηel

Bezoekadres
Laan van Westenenk 501
7334 DT Apeldoorn

:

ηopw;tap;i

:

1)

:

ctap

:

is de bruto-warmtebehoefte voor warmptapwaterbereiding voor
installatie i, volgens 9.2.2;
is de getalswaarde van het rendement voor de elektriciteitsvoorziening,
volgens 15.2
is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van
installatie i; volgens 9.4
het resultaat van de vermenigvuldiging moet naar beneden worden
afgerond naar een veelvoud van 0,025, volgens 9.4.2.
is de correctiefactor voor de toepassingsklasse volgens 9.4.3 van de
NEN 5128:2004/A1:2008.

Voor de tussengelegen waarden van Qvwh;tap;bruto;i mag rechtlijnig worden geïnterpoleerd. De
verwijzingen hebben betrekking op de paragrafen uit de NEN 5128:2004/A1:2008.

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.

