F1255-6 PC VAN NIBE ENERGIETECHNIEK
Verklaring voor de energieprestaties conform NEN 7120 (EPG), voor een individueel
verwarmingstoestel, niet behorend tot warmtelevering door derden.
-Nieuwbouw en bestaande bouwDe F1255-6 PC is een brine/water- en water/water- warmtepomp voor levering van
ruimteverwarming, warm tapwater en (passieve) koeling.
In aanvulling op een eerder afgegeven verklaring door KIWA, onder nummer 140600632,
dd. 9 maart 2016 betreft deze kwaliteitsverklaring de F1255-6 PC, specifiek:
1. Berekend als modulerende machine, gemeten volgens EN 14825 en EN 14511, door het
Austrian Institute of Technology (AIT).
2. Met als bron van thermische energie:
a. Gesloten bron met standaard temperaturen, conform NEN7120.
b. Gesloten bron met –mede door modulatie van de warmtepomp- hogere temperatuur, met een minimumwaarde voor momentaan gemiddelde brine-temperatuur van
5 °C en een maximum waarde van 13°C.
De gepresenteerde resultaten gelden tevens voor de technisch gelijkwaardige machines
F1155-6; F1155-6 PC en F1255-6.
Deze verklaring omvat de onderdelen:
1. Ruimteverwarming (nieuw, modulerende machine met standaard- en verhoogde
brontemperatuur).
2. Hulpenergie (conform KIWA).
3. Warm tapwater (conform KIWA).
Overige condities:
 Deze verklaring is opgesteld conform NEN 7120 (EPG), bijlage Q, inclusief
aanvullingenblad 2017.
 T.b.v. de verklaring op ruimteverwarming is gebruik gemaakt van de rekentool geleverd
door de DHPA 18-04-2016, ter beschikking gesteld door Nibe Energietechniek.
 Op basis van meetrapporten van AIT: EN 14825: 21 oktober 2014 en EN 14511;
27 oktober 2014.
 Voor toepassing van de verklaring met verhoogde brontemperatuur moet met een EEDberekening (Earth Energy Designer) of gelijkwaardig programma worden aangetoond dat
na een periode van 25 jaar de minimale, momentane gemiddelde brinetemperatuur
hoger is dan 5°C (februari) en 13°C (augustus), bij een maximaal ontwerptemperatuurverschil van 3K.
 Voor tussenliggende waarden in de tabellen mag lineair worden geïnterpoleerd.
Aldus verklaard,
Rhenen, donderdag 15 juni 2017
Dr. ir. J. van Berkel,
Entry Technology Support BV
Spoorbaanweg 15
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4906 CG Oosterhout

3911 CA Rhenen
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Ruimteverwarming: Gesloten bron met standaard temperatuur
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Ruimteverwarming: Gesloten bron met verhoogde temperatuur
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Hulpenergie
Het hulpenergiegebruik betreft hier het gebruik van de elektronica en CV-pomp t.b.v. van de
warmtepomp, exclusief het hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook.
In NEN 7120 wordt hulpenergie berekend met (NEN7120 aanvullingenblad 2017):
WH;aux = 3,6 * ( A * N + B * (EH;ci/( C * Bnom ))
WH;aux
A, B, C
N
EH;ci
fP;del;ci
Bnom

is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp)
ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar;
zijn de toestelafhankelijke waarden;
is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;
is de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie van energiedrager ci (=el) ten
behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ;
is de dimensieloze primaire energiefactor voor afgenomen energie, voor de
desbetreffende energiedrager ci (voor elektriciteit fP;del;ci = 2,56);
is de nominale elektrische belasting van het toestel, in kW.

Voor de warmtepomp F1255-6 PC gelden de volgende invoergegevens:
 A = 65,70 [kWhe]
 B = 0,014612 [kWe]
 C = 3,6 [-]
 Bnom = 0,721 [kWe]
De gegevens in deze verklaring zijn overgenomen uit de eerder genoemde verklaring
afgegeven door KIWA.
Voor toepassing in deze verklaring geldt dat de modulatie van de CV-pomp (nominaal 15 W)
gelijk verloopt met het elektrisch vermogen van de warmtepomp (nominaal 721 W).

Tapwater
Het opwekkingsrendement voor tapwater is voor de F1255-6 PC door KIWA bepaald voor de
tapklasse 4 volgens de in de NEN 7120 bijlage A gegeven normatieve methode voor
“Bepaling Opwekkingsrendement warmtapwatertoestellen”. Voor het opwekkingsrendement
op tapwater wordt dus uitgegaan van de standaard temperaturen van een gesloten bron.
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden
gegeven van de NEN 7120.
Het opwekkingsrendement voor tapwater is bepaald zonder het stand-by verbruik van de
elektronica dat al verdisconteerd is in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor
ruimteverwarming.

Bij lagere waarden van de warmtebehoefte QW;dis;nren;an moet het rendement ηw;gen;gi
worden gecorrigeerd conform NEN7120.
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