MEMO – Invoeren EPA-W in VABI software
Bijgaande memo heeft als doel om de Inventum Ecolution Modul-AIR ALL-E ventilatiewarmtepomp
correct in te voeren in de EPA-W software. De memo dient als hulpmiddel.
BCRG
Voor u start is het altijd raadzaam om naar de laatste kwaliteitsverklaring te kijken op de website van
Bureau CRG (www.bcrg.nl). in de database vindt u de meest up to date verklaring die u kunt
gebruiken bij het invoeren van de EPA-W. In onderstaand figuur een voorbeeld.

Als u vervolgens de Ecolution Modul-AIR selecteert krijgt u het volgende scherm.

Hierin ziet u de volgende codes die u kunt gebruiken bij het invoeren van uw EPA.
Verwarming: 20191334GGRVWB
Tapwater:
20191335GKTPWB

VABI
In VABI kunt u van te voren diverse installaties configureren. In bijgaande voorbeeld wordt een
Inventum Ecolution Modul-AIR weergegeven. Bij Installaties maakt u als eerst een ‘nieuwe installatie’
aan.

Bij Ventilatie kiest u C1 Mechanische afvoer, handmatige bediening. Installatiejaar na 1998,
gelijkstroom. Zie onderstaand voorbeeld.

Bij verwarming kiest u het individuele systeem.
De preferente opwekker is een Warmtepomp Elektrisch met een vermogen van 1.50 kW. Voor
bijstook kunt u diverse systemen kiezen. In geval van een ALL-Electric uitvoering zal de Ecolution
Modul-AIR kiest u voor bijstook voor “Elektrisch” Als afgifte kunt u LT (laag temperatuur) of ZLT (zeer
laag temperatuur) kiezen. Bij convectoren en radiatoren wordt over het algemeen LT gekozen en bij
vloerverwarming/wandverwarming ZLT.
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Als bron dient Buitenlucht gekozen te worden (sinds het Nader Voorschrift is binnenlucht/retourlucht
niet meer te selecteren als bron).
Overige gegevens invoeren conform aanwezige maatregelen (regeling warmteafgifte. Isolatie
verdeler/verzamelaars, etc.). In onderstaand figuur een voorbeeld hoe in te voeren.

De volgende stap is het invoeren van het rendement, fractie en hulpenergie van de preferente
opwekker. Dit dient op basis van de kwaliteitverklaring bepaald te worden. Deze is, zoals in de eerste
stap is weergegeven, terug te vinden in de BCRG database. De verklaring ziet er als volgt uit:
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In deze notitie is gekozen voor een LT-systeem (50 °C < θsup =< 55 °C). Voor het rendement, fractie
en hulpenergie dient hierbij gekeken te worden.
VABI geeft, nadat de gehele woning bouwkundig correct ingevoerd is, automatisch de
‘Energiebehoefte Verwarming’ in MJ aan (QH;dis).(zie volgende afbeelding.

In deze memo wordt uitgegaan van een woning, QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m² (WHE).De bruto
warmtebehoefte van de woning bedraagt 15876 MJ en Ventilatiedebiet van 33 dm3/s . Deze dienen
opgezocht te worden in de kwaliteitsverklaring.
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In het rekenvoorbeeld (zie hieronder) is Qh;dis = 15876 MJ en Ag = 90 m2. Conform de
kwaliteitsverklaring en na interpoleren vind je de volgende waarden voor:
Rendement
:5,169 .
Fractie
:0,980
Hulpenergie
:223,8
Deze kunnen ingevuld worden bij in het volgende velden.

Wanneer meer gegevens bekend zijn over het niet preferente toestel kan er gekozen worden om ook
de hulpenergie verder in te vullen.
Voor de Ecolution Modul-AIR dient ook het warmtapwater ingevoerd te worden. De gegevens die
hiervoor ingevoerd dienen te worden zijn eveneens terug te vinden op de kwaliteitsverklaring van
Inventum.
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Net als bij het opwekkingsrendement voor verwarmen geeft VABI ook hier automatisch aan wat de
‘Energiebehoefte tapwater’ is in MJ (Qw;dis).
Er kan gekozen worden voor één systeem. Bij tapwatersysteem 1 vervolgens selecteren voor welk
deel van de woning het tapwatersysteem toegepast wordt. Vaak is dit ‘Voor badkamer/hele woning’.
Type opwekker voor de Ecolution is ‘Individueel toestel’ en ‘Warmtepomp Elektrisch
(ventilatieretourlucht)’ met een Comfortklasse van CW4.
Net als bij ruimteverwarming dient ook hier op de kwaliteitverklaring gekeken te worden naar het
opwekkingsrendement. In het rekenvoorbeeld (zie hieronder) is QW;dis = 6861 MJ en Ag = 90 m2.
Conform de kwaliteitsverklaring, en na interpoleren vindt u het rendement van de Ecolution Modul-AIR
met 100 liter boiler 2,727. De fractie is 1,0, voor het bepalen van de tapfractie ook bij toepassing
van een 150L of 180L boiler graag contact opnemen met salessupport@inventum.com
De code, zoals op de website van BCRG gevonden, voor tapwater dient bij code verklaring ingevoerd
te worden. Deze is 20191335GKTPWB

Omdat de Ecolution Modul-AIR ALL-E een All-Electric oplossing is dient er naast de Ecolution
Modul-AIR een niet preferent toestel geselecteerd te worden. Voor het preferente toestel (de Ecolution
Modul-AIR) dient bij Brandstof ‘Elektriciteit’ geselecteerd te worden. Bij bijstooktype selecteert u
“Geen”.
Met deze laatste stap heeft u de Ecolution Modul-AIR ALL-E correct ingevoerd in de VABI software.
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