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OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING
t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Itho Daalderop
warmtepompen, type WPU 55, WPU 65 en WPU 75
In opdracht van Itho Daalderop
heeft TNO voor de functie
ruimteverwarming het
opwekkingsrendement bepaald van
de warmtepompen type WPU 55,
WPU 65 en WPU 75 voor gebruik in
de NEN 7120:2011.
De hier gegeven waarden mogen
worden gebruikt in plaats van de
waarden die in paragraaf
14.6.4.3.1, tabel 14.13 worden
gegeven.
Op de volgende pagina is het
opwekkingsrendement van de
warmtepomp weergegeven met
grondwater en de bodem als
warmtebron.
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OPWEKKINGSRENDEMENT ηH,gen WPU 55, WPU 65 en WPU 75
Verwarmingsinstallatie
Ontwerpaanvoertemperatuur

θsup < 30

30 < θsup < 35

35 < θsup < 40

35 < θsup < 45

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

Individuele of collectieve elektrische warmtepomp,
niet behorend tot warmte-levering door derden, met als bron:
WPU 55
– bodem (met water gevuld)1)
– grondwater
– buitenlucht

6,44 x c source
6,63 x c source
-

6,32 x c source
6,51 x c source
-

6,11 x c source
6,30 x c source
-

5,90 x c source
6,10 x c source
-

WPU 65
– bodem (met water gevuld)1)
– grondwater
– buitenlucht

6,41 x c source
6,61 x c source
-

6,22 x c source
6,42 x c source
-

6,00 x c source
6,19 x c source
-

5,78 x c source
5,98 x c source
-

WPU 75
– bodem (met water gevuld)1)
– grondwater
– buitenlucht

6,45 x c source
6,63 x c source
-

6,18 x c source
6,35 x c source
-

5,95 x c source
6,12 x c source
-

5,72 x c source
5,90 x c source
-

Waarin:
θsup

c source

1)

:
:

:

ontwerpaanvoertemperatuur
indien van toepassing, correctiefactor voor collectieve warmtebron of regeneratie van een individuele bodemwarmtewisselaar, volgens bijlage D van
NEN 7120:2011. Indien dit niet van toepassing is c source = 1,0.
Voor projecten waar een gelijkwaardigheidsverklaring wordt gebruikt welke
betrekking heeft op een met water gevulde bodemwarmtewisselaar zal
moeten worden aangetoond dat het water in de bodemwarmtewisselaar niet
zal gaan bevriezen.
Dit moet worden aangetoond met berekeningen met het programma EED
(Earth Energy Designer) of een gelijkwaardig programma waaruit blijkt
dat na een periode van 25 jaar de minimale gemiddelde aanvoer- en
retourtemperatuur van de bron niet onder de 5 °C komt bij een maximale
ontwerptemperatuurverschil van 3 K.
Indien van een met water gevulde bodemwarmtewisselaar gebruik wordt
gemaakt, dient de berekening hiervan bij de verklaring te worden gevoegd.

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.

TNO.NL

Het resultaat van de vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond naar een
veelvoud van 0,05.

Zoals in de NEN 7120:2011 is aangegeven dient in situaties met meer dan één
opwekkingstoestel de energiefractie van de warmtepomp te worden bepaald. Hiervoor
dient de methodiek van paragraaf 14.6.3 te worden gevolgd:
Verwarmingsinstallatie

Nominaal verwarmingsvermogen preferente
opwekkingstoestel PH;gen;gpref [kW]

Voor brijn/water warmtepompen:
conditie 10W/W45
WPU 55
WPU 65
WPU 75

5,42
6,48
7,48

Alle termen en verwijzingen in deze verklaring hebben betrekking op NEN7120:2011.
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