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In opdracht van Intergas is voor
de Kombi Kompakt HReco 36 en
HReco 30 ketels de berekeningswijze van het primair
hulp-energiegebruik voor
verwarming vastgesteld voor
gebruik in NEN 7120.
Deze berekeningswijze is
conform de in NEN 7120, bijlage
C, gegeven normatieve methode
voor “Bepaling elektrisch hulpenergiegebruik voor centrale
verwarming met individuele
toestellen”.
De hier gegeven waarde mag
worden gebruikt in plaats van de
waarde zoals die in hoofdstuk
14.7 wordt berekend op basis van
forfaitaire waarden. De waarde
mag worden gebruikt in formule
14.2 in hoofdstuk 14.1.2.
Op de volgende pagina is de
berekeningswijze van het
hulp-energiegebruik voor
verwarming van de hieronder
genoemde ketels weergegeven
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VERKLARI NG CONFORM N ORM
PRIMAIR HULPENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMING
Het totale elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming, W H;aux, wordt berekend volgens:

Het primaire hulpenergiegebruik voor verwarming E H;aux wordt berekend volgens:
EH;aux = WH;aux x fP;del;el
Waarin:
WH;aux

is de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte (elektrische) hulpenergie ten behoeve
van de energiefunctie verwarming, in MJ;
is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;
is de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie van energiedrager ci ten
behoeve van de energiefunctie verwarming, bepaald volgens hoofdstuk 14,
in MJ;
is de dimensieloze primaire energiefactor voor afgenomen energie, voor de
desbetreffende energiedrager ci (gas, olie, elektriciteit, …), bepaald volgens
tabel 5.4 in NEN 7120; voor aardgas bedraagt de waarde 1,0.
is de nominale belasting van het toestel, in kW.
is het primaire hulpenergiegebruik voor verwarming, in MJ/jr;
(deze post wordt niet afzonderlijk bepaald in NEN 7120 maar is hier ter
informatie toegevoegd);
is de dimensieloze primaire energiefactor voor afgenomen elektriciteit,
bepaald volgens tabel 5.4 in NEN 7120; voor elektriciteit bedraagt de
waarde 2,56 (inverse van het centrale rendement van 0,39).
zijn toestelafhankelijke constanten.

N
EH;ci

fP;del;ci

Bnom
EH;aux

fP;del;el

A, B, C

De dimensieloze toestelafhankelijke constanten hebben voor beide toestellen de volgende
waarden:
A

19,009

B

0,03151

C

2,556

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
Toestel

Nominale belasting
Bnom (Hs) in kW

Kombi Kompakt
HReco 36

22,0

Kombi Kompakt
HReco 30

19,4

De berekende waarde van W H;aux vervangt de waarde zoals die in 14.7 op basis van
forfaitaire waarden wordt bepaald. Alle termen en verwijzingen hebben betrekking op NEN
7120.
Ten aanzien van de geldigheid van de verklaring heeft het College van BCRG h et volgende
standpunt ingenomen:
Als er een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring is afgegeven is deze geldig totdat de
onderliggende norm wordt gewijzigd of het betreffende apparaat wordt aangepast. De
fabrikant is verantwoordelijk voor het feit dat apparaten voldoen aan de opgest elde
verklaring, jaarlijks moet hij een zogenaamde conformiteitsverklaring indienen bij BCRG.
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