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VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling van een 

product, zoals op deze verklaring vermeld, van 
 

 Inventum B.V. 
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

 

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017.  
 

De op de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen 

verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarde zoals die in 

tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 
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Spaarpomp 

 

OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref, HULPENERGIE WH;aux en  

ft;hp-on   TIJDFRACTIE  RUIMTEVERWARMING 

 

De Spaarpomp is een lucht/water warmtepomp die functioneert op uitsluitend afvoerlucht van de woning als 

bronmedium.  

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 , de hulpenergie WH;aux  en vermogen 

PH;hp;pr;θi   voor de functie ruimteverwarming van  het warmtepompsysteem, afhankelijk van: 

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

energiegebruik (WHE: QH;nd / Ag;tot > 150 MJ/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur θsup van het verwarmingssysteem. 

• De ventilatiehoeveelheid  

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

 

Het vermogen PH;hp;pr;θi   voor de functie ruimteverwarming staat in separate tabellen weergegeven. 

 

De waarden voor opwekkingsrendement, energiefractie, hulpenergie en vermogen zijn opgegeven voor de 

ventilatiehoeveelheden welke binnen het werkingsgebied van het toestel liggen. 

 

Opwekkingsrendement en energiefractie: 

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement 

en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 

7120. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren lineair 

worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 3.4, conform bijlage E van 

de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 30 juni 2017. 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met afvoerlucht (ventilatielucht) van de woning als 

bronmedium. 

Als uitgangspunt 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. 

 

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. 

 

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.  
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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; 

θsup  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; 

 

Het nominale verwarmingsvermogen van de Spaarpomp bedraagt 1,594 kW (bij EN 14511-conditie L20/W35 

en ventilatiehoeveelheid van 50 l/s) 

 

Het vermogen PH;hp;pr;θi   voor de functie ruimteverwarming staat in hoofdstuk 1 en 2 in separate tabellen 

weergegeven. 

 
In hoofdstuk 3 zijn de door de afzuigventilator opgenomen elektrische vermogens weergegeven. 
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Hoofdstuk 1 -  Woningen met een laag energiegebruik (WLE) 
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Hoofdstuk 2 -  Woningen met een hoog energiegebruik (WHE) 
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Hoofdstuk 3 - Hulpenergie ventilatie  

 
Tabel 1: Hulpenergie voor ventilatie zoals bepaald bij een drukverschil van 100 Pa  

Ventilatiedebiet 
[l/s] 

Pnom;el
 

[Watt] 

30 18,2 

40 22,4 

50 28,8 

60 36,1 

70 45,4 

80 54,4 

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

Ventilatiedebiet 
[l/s] 

Pnom;el
 

[Watt] 

30 8,0 

40 9,5 

50 12,5 

60 17,0 

70 24,0 

80 35,0 

 
 


