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Verklaring voor de energieprestaties conform NEN 7120 (EPG) voor een individueel 

verwarmingstoestel, niet behorend tot warmtelevering door derden. 

Opwekkingsrendement, energiefractie & hulpenergie ruimteverwarming t.b.v. de NEN 

7120. 
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OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si;gpref en 

HULPENERGIE WH;aux RUIMTEVERWARMING 
 

Uitgangspunten 

 
• De DucoBox Eco Hybride is een lucht/water-warmtepomp voor levering van 

ruimteverwarming. 

 

• De ventilatiewarmtepomp (lucht/water-warmtepomp) DucoBox Eco, werkend als een 

modulerende machine met een mix van buitenlucht en afvoerlucht (ventilatielucht) van de 

woning als bronmedium. 

 

• Deze kwaliteitsverklaring is van toepassing op het deel van de woning dat is aangesloten op 

de ventilatiewarmtepomp (als eventueel de ketel). 

 

• Tijdens compressorbedrijf dient het minimum ventilatiedebiet van de woning (ook bij 

toepassing met CO2 – gestuurde ventilatie) groter te zijn dan het voor de DucoBox Eco 

benodigde debiet (10 m³/u). Totale debiet 600 m³/u als som van ventilatielucht aangevuld 

met buitenlucht. Het luchtdebiet is in compressorbedrijf steeds 600 m³/u, wat geen enkele 

invloed heeft op het ventilatiedebiet door een slimme klepsturing, hetzij 10 – 400 m³/u dmv 

ventilatieretourlucht, aangevuld met buitenlucht. 

 

• Bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle afgiftetemperaturen in 

bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp de 

warmtebehoefte niet kan dekken. 

 

• Met het oog op comfort moet er zorg gedragen worden voor een gelijkmatige verdeling van 

ventilatielucht in de woning, met een ingestelde binnentemperatuur van 20°C (exclusief 

nachtverlaging). Eventueel effect op de bruto warmtebehoefte van de woning moet worden 

verdisconteerd, conform NEN 7120. 

 

• De waarden voor opwekkingsrendement, energiefractie, hulpenergie en vermogen zijn 

opgegeven voor de ventilatiehoeveelheden welke binnen het werkingsgebied van het toestel 

liggen. 
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In de tabellen op de volgende pagina’s staat voor deze lucht / water – warmtepomp het 

opwekkingsrendement ηH;gen;si;hp, uitgedrukt als COP – waarde, de energiefractie FH;gen;si;gpref en 

hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van: 

▪ Woning met een laag energiegebruik (warmtebehoefte) (WLE: QH;nd / Ag;tot ≤ 150 MJ/m²) of 

met een hoog energiegebruik (warmtebehoefte) (WHE: QH;nd / Ag;tot > 150 Mj/M²); 

▪ De jaarlijkse bruto warmtebehoefte QH;dis;nren voor ruimteverwarming van de woning (van 2,5 

GJ tot 100 GJ); 

▪ De ontwerp aanvoertemperatuur (en afvoertemperatuur?) sup van het verwarmingssysteem 

conform het aanvullingenblad NEN 7120; 

▪ De ventilatiehoeveelheid van 10 tot 400 m³/u. 

De tabellen onder hoofdstuk 1 & 2 op de volgende pagina’s geven als output 

• Het opwekkingsrendement (op ruimteverwarming) van de ventilatiewarmtepomp; 

• Het aandeel van de warmtepomp in warmtelevering; 

• De energiefractie; 

• De hulpenergie voor verwarming (inclusief CV – pomp). 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;si;hp is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de 
elektrische warmtepomp in systeem si; 
 

FH;gen;si;gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming die de warmtepomp levert 

aan het systeem si; 

sup is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve 

van ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per 

jaar; 

WH;aux  is de hoeveelheid hulpenergie (stand – by verbruik elektronica en verbruik cv - pomp) 

ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar; 

Opwekkingsrendement en energiefractie 
 

De op de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen en energiefractie voor 

verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarde zoals die in tabel 14.13 van de NEN 

7120 worden gegeven. 

Voor tussenliggende waarden mogen de tabelwaarden voor (bruto) warmtebehoefte QH;dis;nren, 

ventilatiedebiet en temperatuurniveau lineair worden geïnterpoleerd.  

De resultaten moeten (eventueel na interpolatie) conform de norm naar beneden worden afgerond 

op een veelvoud van 0,025. 
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Hulpenergie 
 

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie WH;aux mogen 

worden gebruikt in NEN 7120. 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

▪ Het stand-by verbruik van de warmtepomp; 

▪ Het totale verbruik van de CV – pomp, inclusief voor – en nadraaitijd. 

De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats van de waarden welke 

kunnen worden berekend volgens 14.7.23 (CV – circulatiepomp) en 14.7.3 (stand – by elektronica) 

van de NEN 7120. 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp 

voor het gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het 

hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze 

verklaring. 

Vermogen 
 

In hoofdstuk 3 zijn de door de afzuigventilator opgenomen elektrische vermogens weergegeven.  

 

ONDERBOUWING RESULTATEN 

 
Voor de berekening is gebruik gemaakt van  

• De rekentool versie “20170630 Rekentool NEN 7120 v3-4”, geleverd door de DHPA, ter 

beschikking gesteld door Duco. 

De ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco is beoordeeld conform 

• NEN 7120+C2:2012/A1:2017.  

De ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco is door een gecertificeerd labo BRE (testrapport P112904-

1001 Issue 2) getest volgens 

• Norm NEN-EN 14511(-3:2013 & -4:2013); 

• Norm NEN-EN 14825. 

Deze verklaring is opgesteld conform / De berekening van opwekkingsrendement lucht-naar-water 

warmtepompen volgens 

• Bijlage E van NEN 7120 (EPG), inclusief aanvullingenblad juni 2017 / correctieblad C2 – C5, 

juli 2014.  
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Hoofdstuk 1 – Woningen met een laag energiegebruik QH;dis / Ag;tot =< 150 MJ/m² (WLE) 
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Hoofdstuk 2 – Woningen met een hoog energiegebruik QH;dis / Ag;tot  > 150 MJ/m² (WHE) 
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Hoofdstuk 3 – Hulpenergie ventilatie 

Tabel 1: Hulpenergie voor ventilatie zoals bepaald bij een drukverschil van 60 Pa 

Ventilatiedebiet (dm³/s) Ventilatiedebiet (m³/u) Drukval (Pa) Pnom;el (Watt) 

80 288 60 23 

 

Tabel 2: Hulpenergie voor ventilatie zoals bepaald bij een drukverschil van 25 Pa (NEN – EN 14511 

conditie) 

Ventilatiedebiet (dm³/s) Ventilatiedebiet (m³/u) Drukval (Pa) Pnom;el (Watt) 

30 108 25 13 

 


