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In opdracht van 
Apparatenfabriek 
Warmtebouw B.V. is 
voor de zonneboiler 
HelioSet 150 met 
2 collectoren het jaar-
rendement voor 
warmtapwater-
bereiding vastgesteld 
voor gebruik in de 
NEN 5128:2004.
De hier gegeven waar-
den mogen worden 
gebruikt in plaats van 
de forfaitaire waarden gegeven 
in tabel 32, bladzijde 101 van de 
NEN 5128:2004.

Op de volgende pagina is het 
jaarrendement van het hieronder 
beschreven systeem weergegeven.



Jaarrendement zonneboiler HelioSet 150 met 2 collectoren

 Verhouding Jaarrendement
 Warmtevraag/zonaanbod
 Qbeh;tap;bruto;j / Qze;tap;opv;i 

ηze;tap;i
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 0,33 0,20
 0,39 0,24
 0,45 0,26
 0,51 0,30
 0,57 0,32
 0,63 0,34
 0,69 0,38
 0,75 0,40
 0,81 0,40
 0,87 0,40
 ≥0,93 0,44 

waarin:

ηze;tap;i is het jaarrendement van het desbetreffende zonne-energiesysteem i voor 

tapwaterverwarming;

Qbeh;tap;bruto;j is de bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding (gebaseerd op 

leidingwater van 10°C en warmwater van 60°C) voor installatie j waaraan 

het zonne-energiesysteem is gekoppeld, bepaald volgens 9.2.2, in MJ;

Qze;tap;opv;i is de jaarlijkse hoeveelheid op de zonnecollectoren van het desbetreffende 

systeem i vallende straling, bepaald volgens formule (77), in MJ;

i  is het ranggetal van het desbetreffende zonne-energiesysteem;

j  is het ranggetal van de desbetreffende installatie voor wamtapwater.

Voorwaarden

–  De zonneboiler is identiek aan het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld.

–  Qbeh;tap;bruto;j heeft een waarde tussen 6,1 GJ/jaar en 15,3 GJ/jaar.

–  Het vlak van de collector is georiënteerd tussen zuidoost en zuidwest (over zuid) en 

heeft een helling tussen 30° en 60° met het horizontale vlak.

–  Een verkregen getalswaarde voor de verhouding van warmtevraag en zonaanbod moet 

naar beneden worden afgerond tot een in de tabel opgenomen waarde. Het hiermee cor-

responderende jaarrendement bepaalt de bijdrage van het zonne-energiesysteem aan 

Qbeh;tap;bruto;j.

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.


