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GENIAAIR 5/2 van AWB 

 

Kwaliteitsverklaring voor de energieprestaties conform NEN 7120, voor een individueel 
verwarmingstoestel, niet behorend tot warmtelevering door derden. 

Nieuwbouw (WLE) en bestaande bouw (WHE) 

De GeniaAir 5/2 is een lucht/water-warmtepomp voor levering van ruimteverwarming, warm 
tapwater en koeling, met als thermische bron voor de verdamper buitenlucht. Voor levering 
van warm tapwater wordt de GeniaAir 5/2 gecombineerd met de ThermoBoiler FEW 200 ME 
(een vrijstaand 200 liter tapwatervat). 

 Opgesteld conform NEN 7120, inclusief aanvullingenblad dd. juni 2017. 

 T.b.v. de verklaring op ruimteverwarming is gebruik gemaakt van de rekentool 
"20170630 Rekentool NEN 7120 v3-4", geleverd door de DHPA, ter beschikking gesteld 
door Vaillant. 

 Als thermische bron wordt uitgegaan van: 
o Buitenlucht. 

 De prestaties van de warmtepomp zijn: 
1. Voor ruimteverwarming gemeten conform EN 14511, uitgevoerd  door VDE: 

aroTHERM 55/3 A level 1 VDE-testrapport ref.: 217157-AS9-1 dd. 2015-12-17. 
2. Voor tapwater afgeleid uit meetrapporten conform EN 16147 en NEN7120: 

 EN16147: Eurovent Certita Certification: 14 januari 2015 en 23 juni 2016. 

 NEN7120: KIWA Nederland BV: 21 maart 2015. 

 Deze kwaliteitverklaring is van toepassing op het deel van de woning dat is aangesloten 
op de warmtepomp. 

 Deze kwaliteitsverklaring omvat 2 onderdelen: 
1) Verklaring op ruimteverwarming inclusief hulpenergie, conform NEN 7120 bijlage E. 
2) Verklaring op tapwater, conform NEN 7120, bijlage A. 

 Voor tussenliggende waarden in de tabellen mag lineair worden geïnterpoleerd. 
 
Aldus verklaard, 
 
 
Rhenen, maandag 17 juli 2017  
  
  
  
  
  
Dr. ir. J. van Berkel, Vaillant Group Netherlands B.V. 
Entry Technology Support BV Paasheuvelweg 42  
Spoorbaanweg 15 1105 BJ Amsterdam 
3911 CA Rhenen  
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Ruimteverwarming:  WLE 
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Ruimteverwarming:  WHE 
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Tapwater 
 
Dit opwekkingsrendement voor de GeniaAir 5/2 is gebaseerd op de opwekkingsrendementen 
voor de GeniaAir 5/1 zoals gemeten, verklaard en onder nummer 150400399 gerapporteerd 
door KIWA dd. 29 september 2015. 
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden 
gegeven in de NEN 7120.  
Het opwekkingsrendement voor tapwaterbereiding is bepaald zonder het stand-by verbruik 
van de elektronica. Dit stand-by verbruik is verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de 
hulpenergie voor ruimteverwarming. 
 

 
 

1) Bij toepassing voor warmtebehoefte QW;dis;nren;an tussen klasse 2 en 4 mag voor het 
rendement ηw;gen;el lineair worden geïnterpoleerd. 

2) Bij toepassing voor lagere waarden van de warmtebehoefte QW;dis;nren;an dan 
klasse  2 moet het rendement ηw;gen;el worden gecorrigeerd met CW;gen volgens 
NEN7120. 

  


