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Voorwoord 

Dit rapport betreft het afstudeerproject in opdracht van ECN, unit DEGO te Petten. 
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consortium openbaar gemaakt worden. 
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1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de afstudeeropdracht omschreven. De opdracht betreft het ontwikkelen van een 
gereedschap dat het energiegebruik van energiezuinige woningen beoordeelt. Deze opdracht is uitgevoerd bij het 
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten. Allereerst zal de aanleiding voor deze opdracht 
beschreven worden. Vervolgens wordt de opdracht geanalyseerd en worden de probleemstelling en 
doelstellingen geformuleerd. Daarna is beschreven op welke wijze deze opdracht uitgewerkt is. Als laatste wordt 
de indeling van het rapport beschreven. 

1.1 Aanleiding 
De mens heeft sinds zUn ontstaan altijd energie 
gebruikt, in hoofdzaak werd deze gewonnen uit 
biomassa. Echter de laatste decennia is, door 
technologische ontwikkelingen, de vraag naar 
energie enorm toegenomen. Om in deze 
energievraag te voorzien wordt energie die 
opgeslagen zit in kolen, olie en aardgas gebruikt 
(zie figuur 1.1 ). Verbranding van deze fossiele 
brandstoffen heeft zeer schadelijke gevolgen voor 
het milieu: bodem, lucht en water raken vervuild. 
Daarnaast raakt de voorraad fossiele grondstoffen 
uitgeput. Het meest recente en grootschalige 
probleem is de klimaatverandering ten gevolge de 
stijging van het C02 gehalte in de atmosfeer. 
Om het voor toekomstige generaties mogelijk te 
maken onder dezelfde omstandigheden als de 
huidige op deze aarde te leven is de noodzaak 
ontstaan het energiegebruik terug te dringen. Dit 
kan gebeuren door het verminderen van de 
energiebehoefte (bijvoorbeeld door het ontwerpen 
van energiezuinige woningen), door gebruik te 

miljarden gigajoules per Jaar 

400.--.---.--.---.--.---.--.---.--. 

1900 1930 1960 1990 

Figuur 1.1 De groei van het primaire energiegebruik in de 
wereld van 1900 tot 1990. Bron: [28] 

maken van duurzame energievoorraden zoals zonne-energie, 
efficiënter gebruiken van de beschikbare energievoorraden. 

windenergie of bodemwarmte, en door het 

1.1.1 ECN-DEGO 
Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) richt zich met energieonderzoek op een veilige, efficiënte, 
betrouwbare en milieuvriendelijke energievoorziening. De belangrijkste punten hierbinnen zijn het terugdringen 
van de energievraag door energiebesparing, het opwekken van energie met duurzame energiebronnen en een 
efficiënt en schoon gebruik van fossiele brandstoffen (Meer informatie over de missie van ECN is te vinden op 
www.ecn.nl). 
Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving (DEGO) vormt één van de onderzoeksgebieden binnen het ECN 
en bestudeert en ontwikkelt de mogelijkheden voor de toepassing van duurzame energie in gebouwen, zowel 
woningen als utiliteitsgebouwen. Ongeveer een derde van ons energiegebruik wordt geconsumeerd in gebouwen. 
De afgelopen jaren zijn gebouwen wel steeds energie-efficiënter geworden, maar nog steeds ligt er een groot 
potentieel voor verdere verbetering door bijvoorbeeld isolatie, warmteterugwinning, efficiënte verlichting en 
"slimme" regelingen. Om in de resterende energievraag te voldoen kan gebruik worden gemaakt van duurzame 
energie. De gebouwde omgeving biedt hiervoor veel mogelijkheden. Zo kunnen daken gebruikt worden om 
duurzame warmte te maken met behulp van zonnecollectoren, en om duurzame elektriciteit op te wekken met 
behulp van zonnecellen (PV). Ook kan duurzame warmte aan de bodem worden onttrokken met behulp van 
warmtepompen. Door een combinatie van efficiënt omgaan met energie en het benutten van lokale duurzame 
energiebronnen kan een situatie worden bereikt waarin het grootste deel van het benodigde energiegebruik in 
gebouwen duurzaam wordt opgewekt. 
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1.1.2 Ecobuild Research 
Omdat vooral betaalbare, duurzame en energiezum1ge woonconcepten voor goedkopere koopwoningen, 
huurwoningen en de renovatiesector nauwelijks van de grond komen loopt sinds 2000 bij DEGO het Ecobuild 
Research project. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan in drie Ecobuild-testwoningen, gebouwd op het 
terrein van ECN (Van links naar rechts gezien: de eerste drie woningen in figuur 1.2). In elk van de testwoningen 

Figuur 1.2 Van links naar rechts Ecobuild-testwoningen A, Ben C. Woning D betreft een Domotica 
woning waar domotica toepassingen worden getest en gedemonstreerd. Deze woning maakt geen deel 
uit van de Ecobuild-testwoningen. 

is door middel van verschillende installatietechnische en bouwkundige maatregelen een ander energieconcept 
uitgevoerd. Van al deze installatietechnische en bouwkundige maatregelen wordt nagegaan in hoeverre ze 
toepasbaar, inpasbaar en te combineren zijn. Het onderzoek richt zich naast de beoordeling van het 
energiegebruik ook op de aspecten comfort, gezondheid, kosten/opbrengsten en milieubelasting. Het Ecobuild 
Research project bestaat uit twee fases. De eerste fase van het Ecobuild project is inmiddels afgerond en in deze 
fase is gemeten aan bouwkundige en installatietechnische maatregelen die een halvering van het energiegebruik 
ten opzichte van de huidige energieprestatie norm (EPC = 0,5) met zich meebrengen. In de tweede fase wordt de 
doelstelling voor wat het energiegebruik betreft verscherpt richting energieneutraal (EPC = 0). Energieneutraal 
wil zeggen dat het totale energiegebruik, bestaande uit een gebouwgebonden deel (verwarmen, koelen, 
ventileren, verlichten, wassen en douchen) en een gebruikersgebonden deel (televisie, radio, koelkast enz.) over 
een jaar gezien helemaal geleverd wordt door duurzame energiebronnen die met de woning verbonden zijn. 

1.1.3 Energie beoordeling 
Om een energieconcept voordat dit daadwerkelijk toegepast is te kunnen beoordelen, zijn er simulatiemodellen 
ontwikkeld. Voor het beoordelen van energieconcepten van gebouwen en de specifieke bouwkundige en 
installatietechnische maatregelen hierbinnen, bestaan verschillende simulatiemodellen. Deze zijn onder te 
verdelen in twee categorieën: 
1. Dynamische simulatiemodellen; deze geven een goed beeld van de verschillende energiegebruiken in een 

woning, maar ze vergen veel invoergegevens en vragen specifieke kennis over de progranunatuur. Hierdoor 
nemen deze modellen veel tijd in beslag voordat er betrouwbare resultaten mee verkregen worden. 

2. Statische simulatiemodellen; deze berekenen de energiegebruiken op basis van vereenvoudigde gegevens, 
zoals bijvoorbeeld een vast stookseizoen en jaargemiddelde temperaturen. Op deze manier zijn er minder 
invoergegevens nodig. Daarentegen zijn de resultaten van statische berekeningen een minder goede 
voorstelling van de werkelijkheid. 

Een voorbeeld van een eenvoudige berekeningsmethode is de Energie Prestatie Normering. (EPN) Dit is tevens 
de belangrijkste Nederlandse norm op het gebied van de energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen. 
De overheid gebruikt de EPN als middel om de mate van energiezuinigheid van gebouwen op te leggen. Dit 
gebeurt door in het bouwbesluit eisen te stellen aan de via de EPN berekende Energie Prestatie Coëfficiënt 
(EPC). De EPN heeft als nadeel dat deze (nog) niet voldoet voor zeer energiezuinige concepten en bovendien 
niet opgezet is als ontwerpgereedschap. 
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1.2 Probleemstem ng 

In het gebied tussen enerzijds complexe en anderzijds vereenvoudigde beoordelingsmetheden is er vraag naar 
een model dat op eenvoudige wijze energieconcepten kan vergelijken en dat daarnaast niet de beperkingen heeft 
van een EPN-achtige aanpak. Hierdoor luidt de probleemstelling als volgt: 

Het opstellen van een beoordelingsgereedschap waarmee energieconcepten van woningen beoordeeld kunnen 
worden. Hierbij dient gekeken te worden naar zowel het concept in zijn geheel als naar de installatietechnische 
en bouwkundige maatregelen die deze concepten tot stand brengen. 

1.3 Doelstelling(en) 

De eerste doelstelling is het ontwerpen van een model dat de volgende mogelijkheden heeft: 
• Bestaande energieconcepten te beoordelen als ook, 
• Nieuwe energieconcepten te ontwerpen. 
• Hierbij dient de methode van beoordelen overzichtelijk en eenvoudig uit te breiden te zijn. 
• De uitbreiding van het model mag niet veel tijd in beslag nemen. 
• Het model dient uit te breiden te zijn voor het beoordelen van de aspecten: 

comfort 
kosten/opbrengsten 
milieubelasting 

• Van alle van de in het model opgenomen bouwkundige en installatietechnische maatregelen dient bepaald te 
worden in welke mate deze het energiegebruik en de energiezuinigheid van een woning beïnvloeden. 

Op deze manier wordt het duidelijk in hoeverre de woningen binnen het Ecobuild Research project de beoogde 
doelstelling van energiezuinigheid en energieneutraliteit bereikt hebben. 
Daarnaast dient aangegeven te worden wat de invloeden van het buitenklimaat en het gedrag van bewoners op 
het energiegebruik van een woning zijn. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de nauwkeurigheid van het 
opgestelde energie beoordelingsmodel. 

11 
I eroen van Asseldonk - November 2003 



"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen" 

1.4 Werkwijze en structuur van het rapport 

De wijze waarop deze opdracht uitgewerkt wordt, is schematisch weergegeven in figuur 1.3; Op basis van de 
beoordelingsmethode van de EPN, de theoretische beoordeling van energiestromen en meetresultaten uit fase I 
van het Ecobuild project wordt een voorlopige beoordelingsmodel opgesteld. De benodigde energie voor 
klimatisering van de woning (ruimteverwarming, warm tapwater en koeling) wordt bepaald uit de energiebalans 
van een woning. Door deze benodigde energiestromen voor Ecobuild woning B te berekenen wordt het 
voorlopige model specifiek geldend voor de Ecobuild woning. Dit voorlopige model wordt vervolgens getoetst 
en gevalideerd met meetresultaten uit fase 11 van het Ecobuild project welke zijn verricht op basis van de 
kenmerken van dezelfde Ecobuild woning B. Hierdoor wordt het definitieve beoordelingsmodel opgesteld. 

EPN 

,--------------------., 
: Energiebalans : 
: Ecobuild-testwoning B : 
I I 
I I ---------,-----------

1 
I 
I 
I 

T 
Voorlopige 
~ idatie model _.. 

Theorie, 
Resultaten Ecobuild fase I 

, 
, , , 

r----------------------~ ,-------------- -, , 
, , 

I Kenmerken I I Meetresultaten I , 
I I 1-------.: V 

: Ecobuild-testwoning B : : Ecobuild fase 11 : 
I 1 I I 

~----------------------- ~--------------~ 

Figuur 1.3 Schematische voorstelling van de werkwijze. 

Definitieve 
model 

In hoofdstuk 2 is, aan de hand van alle in- en uitgaande energiestromen, de energiebalans van een woning 
opgesteld. Deze energiebalans bepaalt de energievraag voor ruimteverwarming, warm tapwater en koeling. 
In hoofdstuk 3 wordt de berekende energievraag voor Ecobuild woning B vergeleken met de energievraag die 
met behulp van een dynamisch simulatieprogramma bepaald is. Daarnaast is gekeken naar de invloed van het 
gedrag van bewoners en naar de invloed van het buitenklimaat om een idee te krijgen van de nauwkeurigheid 
van de totale energievraag. Aan de hand van de energievraag wordt het voorlopige beoordelingsmodel opgesteld. 
Het uitgangspunt voor het opstellen van dit beoordelingsmodel is de huidige EPN. In dit hoofdstuk zijn ook de 
resultaten van de eerste fase van het Ecobuild Research project bestudeerd en wordt gekeken op welke wijze de 
installaties volgens de theorie functioneren. Deze verschillende methodieken zijn vervolgens met elkaar 
vergeleken en van de installaties die niet of niet op juiste wijze beoordeeld zijn, wordt via modellering een 
beoordeling gemaakt. 
De kenmerken en getalwaarden van de installaties die in het voorlopige model opgenomen zijn, worden 
vastgelegd in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt het model vormgegeven en de nauwkeurigheid van het 
vormgeven model bepaald door te kijken naar de grootte van elk van de posten dat een aandeel heeft in de 
energievraag. 
Vervolgens is een meetplan voor de testwoning opgesteld zodat alle energiestromen die in de woning aanwezig 
zijn, bepaald worden. Dit meetplan is beschreven in hoofdstuk 5. Om bewoners te simuleren zijn er instellingen 
en bewonerspatronen (onder andere thermostaat instelling, warm tapwater gebruik en warmte afgifte van 
bewoners) gemaakt. 
De meetresultaten van de tweede fase van het Ecobuild Research project worden vergeleken met de kenmerken 
van de installaties zoals deze zijn vastgelegd in het voorlopige model. Aan de hand hiervan wordt het model 
gevalideerd en het definitieve model opgesteld. Dit alles wordt beschreven in hoofdstuk 6. 
De conclusies van de afstudeeropdracht worden in hoofdstuk 7 gepresenteerd. 
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In dit hoofdstuk wordt aan de hand van alle in- en uitgaande energiestromen de energiebalans van een woning 
opgesteld. Deze energiebalans bepaalt de energievraag voor ruimteverwarming, warm tapwater en koeling. Deze 
energievraag dient als basis voor het energie beoordelingsmodel dat in hoofdstuk 3 opgesteld wordt en is de 
reden waarom er in een woning klimaatinstallaties aanwezig zijn. 

Opbouw energiebalans 
In de rekenomgeving MathCAD is een model gemaakt waarmee de energiebalans kan worden opgesteld welke 
de jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarm ing. warm tapwater en koeling van een woning berekent. Op basis 
van maandgemiddelde invoerwaarden voor buitenluchttemperatuur, windsnelheid en zoninstraling maakt dit 
model de maandelijkse energiebalans. Door met maandgemiddelde waarden te rekenen is de methode 
nauwkeuriger dan de rekenmethode van NEN 5128 [4], waarin met een vast stookseizoen gerekend wordt. 
Daarentegen blijft de berekening overzichtelijker dan wanneer met bijvoorbeeld uurgemiddelde waarden 
gerekend zou worden. In de massa van een woning wordt energie opgeslagen, echter op jaarbasis wordt 
verondersteld dat de begin- en eindsituatie aan elkaar gelijk zijn en dus is deze energieopslag niet van invloed op 
de balans. De posten die van invloed zijn op de energiebalans van de woning worden beschreven aan de hand 
van figuur 2.1: 

Q zon passief 

Q elektrisch 

0 

Q vraag 
ruimteverwarming 

Figuur 2.1 De Energiebalans. 

Ingaande energiestromen 

Q intern 
bewoners 

t 

t 
Q vraag 
warm tapwater 

Q vraag 
koeling 

Q ventilatie 

Q transmiss ie 

Q infiltratie 

Q rest warm 
tapwater 

Deze energiestromen bestaan uit de passieve zonbijdrage, het koude leidingwater, elektriciteit en interne 
warmtelast van personen. 

Q zon passief 
Deze ingaande energiestroom bestaat uit de energie van zoninstraling die via de ramen de woning binnenkomt. 
Deze energiestroom wordt bepaald door de maandgemiddelde zonnestraling die op de ramen valt volgens het De 
Bilt Test Referentie Jaar. Het gedeelte van de zonnestraling dat op de ramen valt en daadwerkelijk de woning 
binnenkomt, wordt bepaald door de Zontoetredingsfactor (ZT A) van de verschillende ramen. 

Q leidingwater 
De energiestroom die een woning binnenkomt in de vorm van leidingwater, wordt berekend volgens 
onderstaande vergelijking: 

Q[eidingwater = v" I t . Pwater . Cp water . (Tbodem - Taanvoer water) 
apwa er - -
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Het aangevoerde leidingwater is afkomstig van een waterleiding die in grond gelegen is, voor de temperatuur 
van dit leidingwater wordt de temperatuur van de bodem op I meter diepte aangenomen (volgens het De Bilt 
Test Referentie Jaar). Dit betekent, doordat de temperatuur van de bodem in de zomer hoger is dan de 
temperatuur in de winter, dat de energievraag voor wann tapwater in de zomer kleiner is dan de energievraag in 
de winter, uitgaande van een constant tappatroon. 

Q elektrisch 
Deze ingaande energiestroom bestaat uit de energie die nodig is voor alle gebruikersgebonden apparatuur, zoals 
verlichting, koelkast en televisie. De grootte van deze energiestroom is bepaald aan de hand van de gegevens van 
het Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers [5] en hierbij is verondersteld dat deze energie in zijn 
geheel omgezet wordt in wannte en deze afgegeven wordt aan de woning. Naast deze gebruikersgebonden 
apparatuur wordt er elektriciteit verbruikt door gebouwgebonden apparatuur (bijvoorbeeld HR ketel of 
ventilatoren). De wannte die hierdoor vrijkomt wordt niet meegenomen in deze berekening. Het jaargemiddelde 
totale elektriciteitsverbruik bedroeg 3490 kWh in 1998, hiervan werd 645 kWh door gebouwgebonden 
apparatuur verbruikt. De spreiding in het totale jaarlijks elektriciteitsgebruik ligt volgens [5] tussen 2200 kWh 
voor de laagste sociale klasse tot 4200 kWh per jaar voor de hoogste sociale klasse. Deze sociale klassen zijn 
gebaseerd op de variabelen opleidingsniveau en beroep. 

Q intern bewoners 
Deze energiestroom bestaat uit de wannte die de personen in de woning afgeven (een zittend persoon staat 
ongeveer 58 W/m2 aan wannte at). Aan de hand van het gemiddelde metabolisme en de aanwezigheid van 
personen in de woning is de maandgemiddelde wannteafgifte bepaald. 

Uitgaande energiestromen 
Deze energiestromen bestaan uit de reststroom warm water en transmissie, ventilatie en infiltratie verliezen. 

Q transmissie 
Deze uitgaande energiestroom wordt berekend op basis van de grootte van de verschillende uitwendige 
scheidingsconstructies, bijbehorende warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarde) en het temperatuurverschil 
tussen binnen (Tbinnen) en buiten (Tbuiten): 

Qtransmissie = LA ·U · (Tbinnen - Tbuiten) 

De U-waarde wordt berekend door: 

waarbij: 

I 
U=-----

R; +Re+ Re 

R; Interne wannteweerstand (0, 13 m2K/W) 
Re Wannteweerstand constructie 
R. Externe wannteweerstand (zie figuur 2.2) 

Voor de binnentemperatuur zijn voor begane grond en eerste 
verdieping de minimum binnentemperaturen volgens NEN 
5128 [ 4] aangenomen, zie tabel 2.1. De buitentemperatuur is 
bepaald op basis van maandgemiddelde gegevens volgens 
het De Bilt Test Referentie Jaar. 

Tijd Woonzone 

Uur 0 

7 dagen per week werkdagen 
van 7 tot 17 19,0 16,0 
van 17 tot 23 21,0 16,0 
van 23 tot 7 16,0 14,0 

Tabel2.1 Minimum binnentemperaturen volgens NEN 5128. 
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Q ventilatie 
De uitgaande energiestroom door ventilatie van een woning is berekend door de gemiddelde volumestroom voor 

ventilatie (V ventilatie) te vermenigvuldigen met de dichtheid van de lucht (p1uchr), de soortelijke warmte van de 
lucht ( Cp_lucbr)en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten: 

Qventilatie = V• t'l t' · P lucht · c p lucht ·(Tb innen - Tbuiten) ven 1 a ze -

Binnen- en buitentemperaturen zijn dezelfde als bij de berekening van de energiestroom door transmissie. 

Q infiltratie 
De uitgaande energiestroom ten gevolge van infiltratie van buitenlucht wordt bepaald door de berekende 

gemiddelde volumestroom door infiltratie (V infiltratie) te vermenigvuldigen met de dichtheid van de lucht, de 
soortelijke warmte van de lucht en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten: 

Qinjiltratie = V• .. r.
11 1

. · Plucht · c p lucht · (Tbinnen - Tbuilen) 
m1 1 ra ze -

De berekende gemiddelde volumestroom door infiltratie is bepaald volgens NEN 2687 (12] waarin de gemeten 
volurnestroom bij 10 Pa drukverschil wordt omgerekend naar een berekende gemiddelde volumestroom. Deze 
omrekening vindt plaats op basis van omgevingsfactoren, maandgemiddelde windsnelheden ter plaatse van de 
woning en hoogte van de woning. Binnen- en buitentemperaturen zijn dezelfde als bij de berekening van de 
energiestroom door transmissie en ventilatie. 

Q rest warm tapwater 
De reststroom van warm tapwater bestaat uit de energiestromen die in de douche en de keuken het riool 
instromen en wordt voor ieder van deze stromen afzonderlijk berekend volgens onderstaande vergelijking: 

Qrest tapwater = v· I I I . Pwater . Cp water . (Ttapwater - Taanvoer water) - res _ apwa er - -

De warmte die het warme tapwater in de woning afstaat door leidingverliezen en doordat de temperatuur van het 
in het riool afgevoerde water lager is dan het water dat uit de verschillende kranen komt, wordt niet meegenomen 
in deze berekening. De gebruikte tapwater volumes en temperaturen in douche en keuken zijn afkomstig van de 
tappatroneninNEN 5128 [4]. De indeling in klassen is gebaseerd op tappatronen die variëren rond een basis 
tappatroon. Het enige verschil tussen de tapwater klassen is de taphoeveelheid voor douchen. Naast dit 
watergebruik voor douchen is het overige warm tapwatergebruik 80 liter per dag. Als referentie watergebruik 
wordt klasse 3 genomen (hierbij geldt een reststroom warm water van 11 ,3 GJ). De taphoeveelheden behorend 
bij de verschillende tapklassen zijn weergegeven in tabel 2.2. 

'Klasse 0 Kla5se 1 Klasse,2 Klasse3 Klasse 4 
geen do.uche· .. geringe •'matige "grote zeer grote 
gebruik l!phoeveelheid'' taphoeveelheid" taphoeveelbeid , taphoeveelheiër' 

Tjjd liter liter liter liter liter 
7.15 uur 0 0 47 73 100 
23.30 uur 0 47 47 73 100 

Tabel2.2 Dagelükse taphoeveelheden voor douchen per klasse. Bron: [4} 

Restvraag energie 
Deze energiestromen bestaan uit de warmtevraag voor ruimteverwarming, warm tapwater bereiding en koeling. 

Q vraag ruimteverwarming 
Deze energiestroom wordt berekend door de maandelijkse energieverliezen te verminderen met de maandelijkse 
energiewinsten van een woning. De energieverliezen bestaan uit de energiestromen transmissie, ventilatie en 
infiltratie. De energiewinsten bestaan uit de energiestromen zon passief, elektriciteit en interne warmte van 
bewoners. De jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming wordt vervolgens berekend door de som te nemen 
van de maandelijkse energievraag in de maanden dat er een positieve energievraag is. 
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De energievraag voor warm tapwater wordt berekend door het verschil te nemen van de energie die in de douche 
en keuken het riool instroomt (reststroom warm tapwater) en de energie die via het leidingwater de woning 
binnenkomt. 

Q vraag koeling 
Deze energiestroom wordt eveneens berekend door de maandelijkse energieverliezen te verminderen met de 
maandelijkse energiewinsten. Alleen wordt de jaarlijkse energievraag nu berekend door de som te nemen van de 
maandelijkse energievraag in de maanden dat er een negatieve warmtevraag (oftewel koelvraag) is. 
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3 Energie beoordelingsmodel voor Ecobuild woning B 
Een energie beoordelingsmodel bepaalt op welke manier de klimaatinstallaties van een woning de gevraagde 
energie voor ruimteverwarming, warm tapwater en eventueel koeling leveren. In dit hoofdstuk wordt aan de 
hand van de bouwkundige kenmerken tijdens fase 11 van het Ecobuild project deze energievraag voor Ecobuild 
woning B berekend. Op basis van deze energievraag en de klimaatinstallaties van deze woning, wordt het 
beoordelingsmodel opgesteld. Uitgangspunt voor de opstelling van het model is de Energie Prestatie Norm 
(EPN). De methodiek van de EPN zal in dit hoofdstuk bestudeerd worden. Ook wordt beschreven op welke 
wijze de aanwezige klimaatinstallaties theoretisch functioneren. Daarnaast zijn de resultaten van enkele relevante 
metingen in de eerste fase van het Ecobuild Research project, welke tot doel hadden de werking van 
verschillende klimaatinstallaties te beoordelen, opgenomen in dit hoofdstuk. Aan de hand van deze verschillende 
methodieken en meetresultaten zal het beoordelingsmodel opgesteld worden. 

3.1 De energiebalans van Ecobuild woning B 
Binnen het Ecobuild Research project zijn een aantal woningen met 
een beoogd energiezuinig woonconcept gebouwd, meer informatie 
over dit project is te vinden in [37]. Eén van deze woningen, Ecobuild 
woning B wordt gebruikt om het in dit project opgestelde energie 
beoordelingsmodel te valideren. In deze paragraaf wordt, aan de hand 
van de bouwkundige eigenschappen, de energiebalans opgesteld voor 
Ecobuild testwoning B. De met deze energiebalans berekende 
warmtevraag voor ruimteverwarming voor deze woning wordt 
vergeleken met de resultaten die met behulp van het dynamische 
simulatieprogramma TRNsys zijn verkregen. Op deze manier wordt 
duidelijk hoe betrouwbaar de resultaten van deze "vereenvoudigde 
energiebalans" zijn. Vervolgens wordt één aspect van deze 
energiebalans, de energiestroom als gevolg van infiltratie, verder 
belicht, omdat de invloed hiervan op de energievraag groot is en er 
bovendien onduidelijkheid bestaat over de manier van berekenen van 
deze energiestroom. Daarnaast wordt door middel van een analyse van 
de berekende energievraag de ordegrootte bepaald van de invloeden 
van het gedrag van bewoners, het buitenklimaat en meetafwijkingen. 
De bouwkundige gegevens van Ecobuild woning B bestaan uit: 
• Volume en oppervlakken 
• Isolatiewaarden woningschil en gebruikte beglazing 

Figuur 3.1 Ecobuild woning B 

Ecobuild woning B is een goed geïsoleerde tussenwoning met een betonnen casco en een houten dakconstructie. 
De woning bestaat uit drie zones; begane grond, eerste verdieping en zolder. Begane grond en eerste verdieping 
worden verwarmd en geventileerd en zijn daarom gebruiksoppervlakken. Van de gesimuleerde bewoners wordt 
dan ook alleen verondersteld dat ze zich op deze oppervlakken begeven. De grootten van de oppervlakken en 
volumes staan vermeld in tabel 3.1. 

Bruto Volume 
Bruto Oppervlak 
Oppervlakte glas 

Begane grond 

Tabel3.1 Bouwkundige gegevens testwoning B. 
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De beglazing bestaat uit dubbelglas met Argon vulling (HR++) en enkel voorzetglas. De woning is aan de 
buitenkant afgewerkt met keramische tegels. Om het energiezuinige woonconcept te bereiken is de woning 
extreem goed geïsoleerd, zie tabel 3 .2. Hierin staan ook de gegevens van de beglazing vermeld. 

Re-waarde gevel 
Re-waarde dak 
Re-waarde vloer 
Re-waarde scheidende wand woning A 
Re-waarde scheidende wand woning C 
U-waarde beglazing 
U-waarde kozijnen 
ZT A-waarde beglazing 

Gegevens woning B Minima volgens bet bouwbesluit 

5,7 m2K/W 
5,7 m2K/W 
8,7 m2K/W 
2,3 m2KIW 
4,6 m2KIW 
0,84 W/m2K 
2,25 W/m2K 
0,39 

2,5 m2KIW 
2,5 m2KIW 
2,5 m2K/W 
2,5 m2K/W 
2,5 m2KIW 
geen minimum 
geen minimum 
geen minimum 

Tabel3.2 Bouwkundige gegevens woning B. 

De energievraag die op basis van de bouwkundige gegevens van Ecobuild woning 8 berekend zijn, staan 
vermeld in tabel 3.3. Bijlage II beschrijft de gevolgde berekeningswijze. 

Ruimteverwarming 
Warm tapwater 
Koeling 

Jtnergievraag 
GJ 

4,2 
13,9 
5,3 

Tabel3.3 Berekende energiebehoefte voor woning B 

De klimaatinstallaties welke in Ecobuild woning 8 deze energievraag leveren, de energiebronnen (bodem, zon, 
fossiele brandstoffen) die daarbij gebruikt worden en de teruggewonnen energie uit de restwarme van het 
afgevoerde warme water en ventilatielucht staan afgebeeld in figuur 3 .2. Aan de hand van dit schema zal het 
beoordelingsmodel opgesteld worden. 
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Figuur 3.2 Schema van de energiestromen in Ecobuild woning B 
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3.1.1 Vergelijking berekende energiestromen in MathCAD en TRNsys 

Naast de energiebalans, welke beschreven is in de voorgaande paragrafen en opgesteld is in de rekenomgeving 
MathCAD (zie bijlage ll), is er binnen DEGO een energiebalans opgesteld met behulp van het dynamische 
simulatieprogramma TRNsys. Dit programma berekent op basis van uurgemiddelde gegevens de in- en 
uitgaande energiestromen. Beide methoden berekenen de volgende energiestromen: transmissie, ventilatie, 
infiltratie, zoninstraling en interne warmte. De berekende energie die nodig is om de woning op de gewenste 
temperatuur te houden wordt gegeven in de post verwarming. De resultaten van de berekeningen met zowel 
MathCAD als TRNsys zijn weergegeven in tabel 3.4. Hierbij geldt dat in de eerste fase van het Ecobuild project 
de luchtdoorlatendheid van de woning 91 ,0 dm3 Is was [29] en dat deze in de tweede fase als gevolg van extra 
kierdichting 35,8 dm3/s is, zie hiervoor bijlage III,. Ook zijn in de tweede fase de Re-waarden van de 
woningscheidende oppervlakken hoger als gevolg van na-isolatie. De berekeningen in MathCAD zijn gemaakt 
voor zowel de klimaatomstandigheden in Den Helder [30] als voor de klimaatomstandigheden in het De Bilt 
Test Referentie Jaar. Bij de berekening is er vanuit gegaan dat er warmteterugwinning op de ventilatielucht 
plaatsvindt en dat het rendement van deze warmteterugwinning 95% is. 

F f FASE U 
DenFlr!ldér De Bilt De Bilt Den Hi!lder De Bilt De Bilt 
Mat M(((hC.4D TRNs s MathCAD MathCAD TRNs 

transmissie 7,9 8,2 10,1 7,9 8,2 10,9 
ventilatie 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 1 'l 
infiltratie 13 ,7 7,5 7,1 4,1 3,6 3,0 

zonbijdrage 4,0 4,0 2,7 4,0 4,0 2,7 
interne warmte 7,3 7,3 8,3 7,3 7,3 8,3 
verwarming 10,7 5,7 5,8 4,2 2,6 2,5 

Tabel3.4 Vergelijking van berekeningen in MathCAD en TRNsys. Getallen in GigaJoule (1 if Joule). 

Opmerkingen en conclusies 
Er valt op dat de post verwarming bij de berekening in MathCAD in grote mate wordt beïnvloed door de 
infiltratie verliezen. Dit komt voomarnelijk doordat de windsnelheid in de regio Den Helder ongeveer een factor 
twee hoger is dan in De Bilt. 
Daarnaast is de berekende warmtevraag voor verwarming, bij dezelfde klimaatomstandigheden, nagenoeg gelijk 
voor de dynamische berekening en de vereenvoudigde statische berekerung. Dit geldt voor zowel de berekening 
van de eerste fase als voor berekening van de tweede fase van het project. Als echter een vergelijking per post 
gemaakt wordt, valt op de energiewinsten in de vorm van zonbijdrage duidelijk verschillen. Dit komt doordat in 
de dynamische berekening rekening is gehouden met de benuttinggraad van de zoninstraling, bij de 
vereenvoudigde statische berekening is er vanuit gegaan dat de gehele zonbijdrage gebruikt wordt voor 
verwarming van de ruimte, terwijl op zeer zonnige dagen er zelfs in de winter kans is op verhoogde 
ruimtetemperatuur. Ook is er een duidelijk verschil in de post interne warmte tussen de dynamisch en statische 
berekening. Dit komt doordat er verschillende aannamen zijn gedaan voor de warmteafgifte van personen en 
apparatuur. Indien deze aannamen gelijk zouden zijn, zou dit resulteren in een andere warmtevraag. Er is een 
duidelijk verschil in de energieverliezen als gevolg van transmissie. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de 
aanname in de vereenvoudigde statische berekening om met maandgemiddelde binnen- en buitentemperaturen te 
rekenen. Op uurbasis kan het temperatuurverschil tussen binnen en buiten groter zijn dan op maandgemiddelde 
basis wordt verwacht en dit resulteert in een grotere transmissie verliezen. 
Dit wil zeggen dat, ondanks de grote overeenkomst in berekende warmtevraag, de aannamen die gedaan zijn een 
grote invloed hebben op de berekende energiestromen. Dit kan ook betekenen, dat bij andere aannamen de 
overeenkomst in berekende warmtevraag minder groot is dan bij de aannamen die hier gedaan zijn. 

3.1.2 Infiltratie van buitenlucht in de woning 

Uit de berekende energiebalans voor woning B blijkt dat de infiltratie een grote verliespost van energie is. De 
gemeten jaargemiddelde volumestroom infiltratie dient omgerekend te worden naar momentane volumestromen 
om te bepalen wanneer de grootste warmteverliezen optreden. Voor deze omrekening is het model van NEN 
2687 [12] gebruikt. In dit model wordt rekening gehouden met de invloed van de factoren windsnelheid, hoogte 
van de woning en omgeving. Echter, met factoren als windrichting en invloed van aangrenzende woningen is 
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geen rekening gehouden. Om een beter beeld te krijgen van deze energiestroom is er een vergelijking gemaakt 
tussen een aantal modellen die de werkelijke hoeveelheid geïnfiltreerde lucht simuleren. 

De gemeten volumestroom infiltratie wordt bepaald door middel van een zogenaamde Blowerdoor Meting. Dit 
gebeurt volgens NEN 2686 [13]. Hierbij wordt met behulp van een ventilator een drukverschil tussen woning en 
buitenlucht gecreëerd. Daarna wordt gekeken naar de hoeveelheid lucht die nodig is om het drukverschil bij zes 
verschillende drukverschillen tussen 15 en 100 Pa te behouden. De gemeten drukverschillen en bijbehorende 
volumestromen worden uitgezet in een dubbel logaritmische grafiek. Door deze punten wordt een rechte lijn 
getrokken en vervolgens wordt bepaald hoe groot de volumestroom bij een drukverschil van 10 Pa is. Deze 
waarde wordt qv 10 genoemd. Er wordt aangenomen dat 10 Pa op jaarbasis het gemiddelde drukverschil over een 
woning is. De resultaten van deze meting voor Ecobuild-testwoning B zijn weergegeven in bijlage 111. De 
momentane hoeveelheid buitenlucht die de woning infiltreert wordt bepaald door deze qv 10-waarde, maar ook 
door de windsnelheid, de windrichting, het temperatuurverschil tussen binnen en buiten de woning en de mate 
van beschutting. 
De geanalyseerde modellen kunnen verdeeld worden op basis van de rekenmethode: 

I. Empirische methode 
NEN 2687 [12] en ASHRAE Fundamentals Handbook [17] gaan uit van uit metingen bepaalde waarden: 

NEN 2687 [12]. Deze methode houdt rekening met het aanwezige ventilatiesysteem (in deze woning 
mechanische toe- en afvoer), de hoogte van de woning, windsnelheid, temperatuurverschil tussen binnen- en 
buitenlucht, mate van turbulentie van de lucht rond de woning, mate van beschutting (open ligging) en de 
verdeling van de luchtdoorlatendheid over de omhulling. 
ASHRAE Fundamentals Handbook [17] . Hierin wordt rekening gehouden met de hoogte van de woning, 
beschutting tegen de wind (Jicht beschut), windsnelheid en temperatuurverschil tussen binnen- en 
buitenlucht. 

2. Theoretische methode 
Het Lawrence Berkeley Labaratory (LBL) model [10] en het Building Research Establishment (BRE) model 
[10] zijn twee modellen die uitgaan van vereenvoudigde theoretische berekeningen. Beide modellen zijn 
gevalideerd door het Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC) in Groot-Brittannië. Hierbij dient nog 
opgemerkt te worden dat het BRE model op twee manieren de infiltratie berekent, één manier rekent met 
waarden voor de invloed van wind en temperatuurverschil op de infiltratie afzonderlijk en neemt het kwadratisch 
gemiddelde hiervan, een andere manier combineert deze twee invloeden bij de berekening: 

LBL model. Hierbij wordt rekening gehouden met de mate van beschutting tegen de wind, windsnelheid en 
temperatuurverschil tussen binnen- en buitenlucht. 
BRE _I model. Bij deze methode wordt rekening gehouden met windrichting, windsnelheid, 
temperatuurverschil tussen binnen- en buitenlucht, type huis (hier: rijtjeshuis), hoogte van de woning. 
Hierbij valt op dat het effect van het temperatuurverschil bij een verschil van ooc tot 14 oe (in dit bereik 
liggen de gebruikte temperatuurverschillen) vervalt en dus alleen het effect van de windsnelheid mee wordt 
genomen bij de berekening. 
BRE_2 model. Dezelfde invloedsfactoren gelden hier als bij bovenstaande methode (BRE_1), alleen nu 
wordt het kwadratisch gemiddelde van de invloedsfactoren windsnelheid en temperatuurverschil genomen 
en vervalt het temperatuureffect niet. 
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Deze 4 modellen zijn vergeleken voor woning B op basis van gegevens uit Ecobuild fase l. Buitentemperaturen 
zijn afkomstig van het De Bilt Test Referentie Jaar en windgegevens van het weerstation de Kooy in Den Helder 
(in Den Helder is de windsnelheid over het algemeen hoger dan in De Bilt en hierdoor wordt de invloed van deze 
windsnelheid op de infiltratie duidelijker), voor zowel temperatuur als windsnelheid zijn maandgemiddelde 
gegevens gebruikt. De resultaten van deze vergelijking zijn weergegeven in figuur 3.3. Het rekenkundige 
gedeelte is te vinden in bijlage Ill. 

Qv1 voor verschillende modellen 
I I I I 

Q ASHR.A.E 
x 

O.ü5 r-

-- ·' .0.04. 
J I ~- -~"f--,~ I I 

0.04 0 
2 4 6 8 10 

.o. x 
Maanden 

Figuur 3.3Jnjiltratie in m3/s als functie van de maand. Op de x-as van 0 tot en met 11 resp. de maanden 
januari tot en met december. 

Opmerkingen en conclusies bij de bepaling van de infiltratie 

-

.11. 

Invoer parameters zoals mate van beschutting zijn zo mogelijk hetzelfde gekozen, dit was echter niet altijd 
precies mogelijk omdat de verschillende methoden de mate van beschutting anders defmiëren, één methode 
spreekt bijvoorbeeld over "open ligging", een ander over "licht beschut tegen wind". Hierdoor kurmen 
verschillen in berekende infiltratie optreden. In de methode van NEN 2687 wordt een coëfficiënt voor de 
verdeling van de luchtdoorlatendheid van vloer en gevels ten opzichte van de luchtdoorlatendheid van het dak 
gebruikt. Deze verdeling wordt niet bepaald bij de metingen van de luchtdoorlatendheid. Bij de vergelijking van 
de berekeningsmethoden is een gelijke verdeling van de luchtdoorlatendheid over de omhulling aangenomen. 
Als echter wordt aangenomen dat de vloer en gevels een grotere luchtdoorlatendheid hebben dan het dak, wordt 
de infiltratie op basis vanNEN 2687- methode bijna anderhalf maal groter. 
Ondanks het feit dat de vier methoden op beduidend verschillende manieren de infiltratie berekenen, is in de 
grafiek te zien dat het verloop van de infiltratie hetzelfde is. De genormeerde berekeningsmethode in Nederland 
voor de bepaling van de infiltratie van buitenlucht is NEN 2687. Met dit vergelijk van bepalingsmethoden is 
aangetoond dat de voorspelde infiltratie met behulp van de methode uit NEN 2687, aan de hand van het 
eenvoudige model dat de maandelijkse hoeveelheid energie voor ruimteverwarming berekent, een beeld geeft 
van de infiltratie dat overeenkomt met de overige geanalyseerde methoden. 
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3. 1.3 Analyse van de energiebalans 
In deze paragraafwordt de ordegrootte bepaald van de invloeden van het gedrag van bewoners, buitenklimaat en 
de invloed van meetafwijkingen en gemaakte aannames op de warmtevraag van Ecobuild woning 8. Deze 
ordegrootte bepaling vindt plaats op basis van de energiebalans die beschreven is in bijlage 11. Hierbij is 
uitgegaan van de gegevens van de woning tijdens de eerste fase van het Ecobuild project. 

Bewonersgedrag 
Het gedrag van bewoners bepaalt het gebruik van warm tapwater, de thermostaat instelling en het 
elektriciteitsverbruik. De invloed van ramen die door bewoners geopend en gesloten kunnen worden, wordt niet 
meegenomen, omdat deze mogelijkheid niet is opgenomen in de energiebalans. Er wordt hierbij onderscheid 
gemaakt in drie typen bewoners; 

"energie bewuste bewoners" 
"referentie bewoners" 
"bewoners met een hoog gewenst comfort" 

De "referentie bewoners" bestaan uit een gemiddeld Nederlands gezin van 2,4 personen. Deze gebruiken warm 
tapwater zoals opgesteld in tapwater klasse 3 (geclassificeerd als grote taphoeveelheid, zie tabel 2.2), hebben een 
gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3490 kWh (gebaseerd op [5]) en stellen hun thermostaat in op 
gemiddelde binnentemperaturen zoals vastgelegd in [4]. 

"Energie bewuste bewoners" worden verondersteld warm tapwater te gebruiken volgens tapwater klasse 2 
("matige taphoeveellieid"), minimum elektriciteit te verbruiken (2200 kWh per jaar, volgens [5]) en hun 
thermostaat gemiddeld 2 graden lager in te stellen dan de "referentie bewoner". 

"Bewoners met hoog gewenst comfort" worden verondersteld warm tapwater te gebruiken volgens tapwater 
klasse 4 ("zeer grote taphoeveelheid"), veel elektriciteit te verbruiken (maximum van 4200 kWh per jaar volgens 
[5]) en hun thermostaat gemiddeld 2 graden hoger in dan de "referentie bewoner". 

Van deze drie typen bewoners wordt de jaarlijkse energievraag voor verwarming en warm tapwater bereiding 
berekend om zo de ordegrootte van de invloed van de verschillende bewoners te bepalen. 

Buitenklimaat 
Om de invloed van het buitenklimaat op de warmtevraag te bepalen wordt gekeken naar de buitentemperatuur en 
zoninstraling van drie verschillende klimaatjaren. Hoewel de windsnelheid de infiltratieverliezen beïnvloedt, 
wordt deze niet meegenomen in de bepaling van de warmtevraag. De reden hiervoor is dat in het gekozen warme 
jaar de windsnelheid hoger is dan in het gekozen koude jaar en dit zou de verminderde warmtevraag ten gevolge 
van de hogere buitentemperatuur en zoninstraling teniet kunnen doen. De drie typen jaren zijn: 

"koud jaar'' 
"referentie jaar" 
"warm jaar" 

Op basis van [19] worden voor het "koude jaar" de klimaatgegevens van 1963 aangenomen. Het "referentie jaar" 
is het De Bilt Test Referentie Jaar en voor het "warme jaar" worden de klimaatgegevens van 1974 aangenomen. 
De buitentemperatuur is van invloed op de energiestromen als gevolg van transmissie, ventilatie en infiltratie. De 
zoninstraling beïnvloedt de energiestroom die via de ramen de woning binnenkomt. 
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Metingen in Ecobuild woning B 
Naast de invloeden van gebruikers en klimaat op de energievraag, beïnvloeden meetafwijkingen en gemaakte 
aannames de gemeten energiestromen. Voor elke afzonderlijke input variabele wordt de grootte van de invloed 
op de energievraag bepaald. Deze input variabelen zijn onder andere Re waarden en meetwaarden van gebruikte 
temperatuursensoren, warmtemeters, heaters en pyranometers. De geschatte minimale en maximale waarde van 
elk van de input variabelen wordt in de balans ingevoerd en zo wordt duidelijk hoe elk van de posten de 
warmtevraag beïnvloedt. De spreiding van de input variabelen en de invloed hiervan op de energievraag is 
weergegeven in tabel 3.5. 

Resultaten van de analyse van de energiebalans 
Bij de berekening van de warmtevraag tijdens gelijkblijvende klimaatcondities (weergegevens van het Test 
Referentie Jaar) wordt duidelijk dat zowel de warmtevraag voor ruimteverwarming als voor warm tapwater 
groter wordt bij "bewoners met een hoger gewenst comfort". Daarnaast is ook het elektriciteitsverbruik hoger. 

Warmtevraag 
30~~----------~-------------==-----· 

lil Ruimteverwarming 

25 • Warm tapwater 
o Totaal 
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S2. 15 -+-------1 
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Normaal -.erbruik 

TRJ 
Hoog -.erbruik, 
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Figuur 3.4 De invloed van het bewonersgedrag op de warmtevraag 

De invloed van het klimaat op de warmtevraag bij een gemiddelde bewoner is weergegeven in figuur 3.5. De 
warmtevraag voor warm tapwater blijft gelijk bij de verschillende klimaatjaren. Daarentegen varieert de 
warmtevraag voor ruimteverwarming wel. Hierbij valt op dat de invloed van de gebruikte klimaatjaren groter is 
dan de invloed van de gebruikte bewonerspatronen. De totale warmtevraag (voor zowel ruimteverwarming als 
warm tapwater) wordt echter meer be'invloed door de gebruikte bewonerspatronen dan door de gebruikte 
klimaatjaren. 

Warmtevraag 
30~~~======~r-~------~~=-~~-, 

• Ruimteverwarming 
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Figuur 3.5 De invloed van het klimaat op de warmtevraag 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 
24 



"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen 

Als gekeken wordt naar een "energie bewuste bewoner" tijdens een "warm jaar" en een "op comfort gerichte 
bewoner" tijdens een "koud jaar" zijn de extremen in de spreiding van de warmtevraag te zien. Hierbij wordt ook 
duidelijk dat de invloeden van bewoner en klimaat afzonderlijk niet gesommeerd mogen worden om de 
gecombineerde invloed te verkrijgen. 

Warmtevraag 
35 ~~-----===~--------------------~ 

Ruimteverwarming 
30 • Warm tapwater 

o Totaal 

~ 20 

a 15 -1-----------1 

10 --1-----1 

5 

0 

Laag verbruik, 
1974 

Normaal verbruik 
TRJ 

Hoog verbruik, 
1963 

Figuur 3.6 De combinatie van de invloeden bewonersgedrag en klimaatjaar 
op de warmtevraag 

Figuur 3.7 geeft de totale warmtevraag als gevolg van klimaat invloeden, bewoners gedrag en de combinatie 
daarvan weer. De referentie warmtevraag is 22,0 GJ (bij TRJ en "normaal verbruik"). 

Warmtevraag 
35 .-----------------------------------~ 

30 

Figuur 3.7 Totale warmtevraag als gevolg van klimaat- en bewoners invloeden. 

Er dient opgemerkt te worden dat de resultaten alleen gelden voor Ecobuild woning B. Voor andere woningen 
kan de invloed van de bewoner en klimaat op de warmtevraag verschillend zijn. Er geldt dat naarmate een 
woning beter geïsoleerd is, de woning beter beschermd is tegen de invloed van de buitentemperatuur. 
Daarentegen wordt de invloed van de zoninstraling groter, omdat de binnengehaalde energie beter in de woning 
vastgehouden wordt. Ook wordt de invloed van interne warmtelast door elektrische apparatuur groter, naarmate 
een woning beter geïsoleerd is. 
Geconcludeerd kan worden dat, op basis van het veronderstelde buitenklimaat en bewonersgedrag, de 
warmtevraag voor Ecobuild woning B in grote mate beïnvloed wordt door het gedrag van de bewoners en door 
klimatologische omstandigheden. De warmtevraag door de gecombineerde invloed van bewonersgedrag en 
klimaat varieert van een 36% kleinere vraag tijdens een "warm jaar" met "energie bewuste bewoners" tot een 
48% grotere vraag tijdens een "koud jaar" met "bewoners met hoog gewenst comfort" in vergelijking tot 
"gemiddelde gebruikers" tijdens het Test Referentie Jaar. Bovendien is het elektriciteitsverbruik afhankelijk van 
het bewonersgedrag. Dit betekent dat, ook al is de berekende warmtevraag voor een woning heel nauwkeurig, je 
in de praktijk voor dezelfde woning verschillende warmtevragen kunt krijgen. 
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"Een beoorde/ingsmode/ voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen 

Opvallend bij de gevoeligheidsanalyse is, dat de temperatuur van de buitenlucht van grote invloed is op het 
energiegebruik voor verwanning. Dit komt doordat de temperatuur van de buitenlucht van invloed is op zowel 
de posten transmissie, ventilatie als infiltratie. Voor de afwijking tussen de gemeten waarde en de werkelijke 
waarde is ± 2°C genomen. Ten eerste omdat de metingen worden verricht in een meteomast die zich op een paar 
honderd meter afstand van de woning bevindt en ten tweede omdat de temperatuursensoren zelf ook een 
onnauwkeurigheid hebben (deze is 0,5 °C). Om dit verschil tussen gemeten en werkelijke waarde te verkleinen 
kan de temperatuur dichter bij de woning gemeten worden. Voor de ventilatie is dit gemakkelijk, hierbij kan 
namelijk de temperatuur van de buitenlucht die de ventilatie-unit ingaat gemeten worden. Voor de transmissie 
geldt dat deze over de gehele woningschil optreedt en dus zou op diverse plaatsen de temperatuur gemeten 
moeten worden om een goed in zicht te krijgen van de temperatuur aan de woningschiL Het is niet precies 
bekend waar infiltratie plaatsvindt en dus is het niet mogelijk om de temperatuur van deze wanntestroom te 
bepalen. 

De windsnelheid heeft ook een grote invloed op het energiegebruik, dit komt voomarnelijk doordat de infiltratie 
van buitenlucht hier sterk door wordt beïnvloed. Deze invloed wordt berekend op basis van de methode uit de 
NEN 2687 [12]. 

Het rendement van de Hoog Rendement Unit (lucht - lucht wanntewisselaar) beïnvloedt ook de energievraag. 
De fabrikant geeft een waarde van 95% (op basis vanNEN 5138 [9]) voor de toegepaste wanntewisselaar, maar 
dit geldt alleen onder de testcondities, waarbij een constant temperatuurverschil tussen buitenlucht en 
ruimtetemperatuur geldt en bovendien de luchtvolume stromen voor aanvoer en afvoer gelijk zijn. Tijdens de 
meetperioden kan het rendement van de wanntewisselaar lager zijn, doordat het temperatuurverschil niet 
constant is. Ook kunnen de luchtvolume stromen niet in balans zijn door inschakeling van de vorstbeveiliging. 
Om deze onnauwkeurigheid te verkleinen dienen de in- en uitgaande luchtvolume stromen en alle in- en 
uitgaande temperaturen gemeten te worden, zodat het rendement altijd bepaald kan worden. 

De luchtvolume stroom door infiltratie (qv) wordt bepaald aan de hand van een blowerdoor meting volgens NEN 
2686 [13]. Volgens dezenonnis de maximale meetafwijking 10%. Een controle van de infiltratie wordt gedaan 
door co2 metingen, die op basis van de afname van het co2 percentage het infiltratievoud bepalen. 

De overige inputvariabelen hebben een onnauwkeurigheid ten opzichte van de referentiewaarde die kleiner is 
dan I 0%, dit betekent dat de afwijkingen van deze variabelen van zeer kleine invloed zijn op de uitkomst van het 
simulatiemodel. 

3.2 Gewenste output gegevens van het beoordelingsmodel 
Met het energie beoordelingsmodel dient, zowel voor een concept in zijn geheel als voor de 

installatietechnische en bouwkundige maatregelen die het concept tot stand brengen, een beoordeling van het 
jaarlijks energiegebruik gemaakt te worden. Een deel van deze gebruikte energie wordt duurzaam opgewekt in 
bijvoorbeeld zonnecollectoren of zonnecellen. De overige gebruikte energie in de vonn van elektriciteit is 
afkomstig uit het elektriciteitsnet en wordt opgewekt in elektriciteitscentrales door omzetting van fossiele 
brandstoffen in elektrische energie. Omdat deze opwekking niet volgens een ideaal proces verloopt, is een 
opwekkingsrendement van 39% aangenomen, bron [4]. Door dit opwekkingsrendement in acht te nemen wordt 
de hoeveelheid primaire energie, die nodig is om deze elektriciteit te verkrijgen, bepaald. De gebruikte energie in 
de vonn van aardgas is niet via een energie omzettingsproces verkregen en betreft dus ook primaire energie. Op 
deze manier is het mogelijk om energiegebruiken van elektriciteit en aardgas te vergelijken. Dit primair, jaarlijks 
energiegebruik wordt als output gegeven door het beoordelingsmodel (voorbeelden zijn gegeven in de figuren 
3.8 en 3.9). 
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Jaarlijks energiegebruik 
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Figuur 3.8 Jaarlijks energiegebruik warmtepomp 

30 

25 
=;" 20 
~ 
411 15 '§ 
411 10 c w 

5 

0 

Jaarlijks energiegebruik 

• aardgas 

• elektriciteit 

0 primaire 
_ ~nergie 

De energievraag van de woning bestaat uit energie voor ruimteverwarming, warm tapwater en koeling. 
Daarnaast is energie benodigd ter compensatie van leiding- en stilstandverliezen. Deze energievraag wordt 
geleverd door de installaties die in de woning aanwezig zijn. Deze installaties verkrijgen de benodigde energie 
uit bodem, zon en elektriciteit. Daarnaast wordt er warmte teruggewonnen uit ventilatielucht en restwater. Om 
deze energie op de juiste plaats en tijd in de woning te krijgen is hulpenergie, van bijvoorbeeld pompen, 
ventilatoren en regelingen benodigd. Een voorbeeld van de verdeling van de energievraag en energielevering in 
een woning is te zien in figuur 3.1 0. 
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Energievraag Energielevering 

Figuur 3.10 Energievraag en energielevering in een woning. 

De hulpenergie gebruiken worden opgesplitst naar verbruiksonderdeel om inzicht te krijgen waar de meeste 
energie gebruikt wordt. Op deze manier kan bepaald worden waar de grootste energiebesparing te behalen valt. 
Een voorbeeld van deze opsplitsing van hulpenergie gebruiken is weergegeven in figuur 3.11 . 

Hulpenergie gebruiken 
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Figuur 3.11 Hulpenergie per onderdeel. 
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Naast de beoordeling van het jaarlijkse energiegebruik wordt ook de energieneutraliteit van het 
energieconcept beoordeeld . Energieneutraal wil zeggen dat het totale energiegebruik, bestaande uit een 
gebouwgebonden deel (verwarmen, koelen, ventileren en verlichten) en een gebruikersgebonden deel (televisie, 
radio, wassen, douchen enz.) helemaal voorzien wordt door duurzame energiebronnen die met de woning 
verbonden zijn. De energieneutraliteit wordt uitgedrukt in de volgende verhouding van primaire energiestromen: 

Eniet duurzaam 
Energieneutraliteit = -------==--------

Eniet duurzaam+ Eduurzaam 

Hierbij betekent 0 dat het energieconcept geheel energieneutraal 
helemaal geen energie op duurzame wijze opgewekt is . 

is. Een berekende factor 1 betekent dat er 

3.3 Onderdelen in het beoordelingsmodel 
Deze paragraaf beschrijft welke onderdelen zich in Ecobuild woning B bevinden en welke onderdelen 
uiteindelijk in het model opgenomen worden. Ook is beschreven op welke wijze de koppeling met de aspecten 
comfort, gezondheid, kosten I opbrengsten en milieubelasting in het model aangebracht is. 

3.3. 1 Onderdelen in Ecobuild woning B 
Er zijn vele factoren die het energiegebruik van een woning beïnvloeden. Allereerst kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen bouwkundige en installatietechnische factoren. De bouwkundige factoren bestaan onder 
andere uit de opbouw van de schil van de woning; een goed geïsoleerde woning verliest minder energie via 
transmissie door de gevel en dus is er minder energie nodig om de woonruimten op de gewenste temperatuur te 
houden. De oriëntatie van de woning, de grootte van de ramen en het type raam bepalen de hoeveelheid zonne
energie die de woning binnenkomt. De bouwkundige factoren bepalen de energievraag voor ruimteverwarming 
en koeling van de woning. De grootte van deze energievraag is berekend in de mathCAD energiebalans (bijlage 
II). In bijlage I zijn de technische schema's opgenomen van de klimaatinstallaties van woning B. Deze 
klimaatinstallaties worden gebruikt bij de opstelling en de validatie van het energie beoordelingsmodel. 
Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste installatie aspecten van deze woning in fase II van het 
Ecobuild project: 
• Warmtepomp 
• Zonnecollector 
• Voorraadvat 
• Douche warmtewisselaar 
• Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning 
• Regelbare zonwering 

Warmtepomp 
De warmtepomp (type Itho WPU-6) zorgt voor de verwarming van de woning. De warmte wordt hierbij 
onttrokken aan de drie verticale bodembronnen en afgegeven aan óf het vloerverwarming- óf het 
wandverwarming afgifte systeem. Ook kan water dat door de zonnecollector is opgewarmd rechtstreeks aan het 
afgifte systeem geleverd worden. Warm tapwater is voor een deel afkomstig van water dat in het voorraadvat is 
opgeslagen en dat door zonnecollectoren verwarmd is. Het overige warm tapwater wordt door de warmtepomp 
geleverd welke de warmte onttrekt aan de verticale bodembronnen. Daarnaast wordt de woning gekoeld door 
"vrije koeling", dit gebeurt door water dat afkomstig is uit de bodembronnen rechtstreeks door het afgifte 
systeem te laten stromen. 

Koudemiddel 

Tabel3.6 Gegevens warmtepomp. Bron: [31} 

Zonnecollector 

lfho U-6 
3,51 
0,6 
5,85 
R134A 

kW 
kW 

Er bevinden zich drie Itho zonnecollectoren met ieder een oppervlakte van 5,5 m2 op het dak van de woning, 
deze zetten zonne-energie om in warmte. Deze warmte wordt via de warmtepomp naar het voorraadvat, de 
vloer/wand verwarming of de bodembronnen geleid. Warmte kan naar de bodembronnen worden gevoerd 
(regeneratie van de bodem) zodat de bodem energetisch niet uitgeput raakt. 
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Op de zolder van de woning staat een geïsoleerd boilervat met een inhoud van 200 liter. Hierin wordt water, dat 
door de zonnecollectoren verwarmd is, opgeslagen. Dit vat wordt op temperatuur gehouden door de 
warmtepomp. 

Douche warmtewisselaar 
Een douche warmtewisselaar maakt gebruik van de restwarmte van douchewater. Deze restwarmte varieert, 
afhankelijk van het warm water gebruik, van 4 tot 9 GJ per jaar. Gewoonlijk verdwijnt dit gebruikte warme 
water in het riool, echter de tegenstroom warmtewisselaar gebruikt een gedeelte van de warmte hiervan en draagt 
deze over aan het koude verse tapwater. Op deze manier hoeft de warmwater bereider minder warmte te leveren 
voor het douchen. 

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning 
De Itho ECO-fan HRU-3 heeft tot doel het optimaal ventileren van de woning met een mm1mum aan 
energieverlies. Er wordt lucht afgevoerd uit het toilet, de douche en de keuken. Verse lucht wordt toegevoerd aan 
de slaapkamers, de woonkamer en de keuken. Er wordt in totaal evenveel lucht afgevoerd als toegevoerd. De 
luchtstromen blijven strikt gescheiden en worden gefilterd. In dit apparaat wordt de warmte van de af te voeren 
lucht overgedragen aan de verse toe te voeren lucht. Bij een buitentemperatuur van 5°C, een ruimtetemperatuur 
van l8°C en gelijk aan- en afvoerdebiet gebeurt dit met een rendement van 95%, maar dit rendement is 
afhankelijk van de grootte van de in- en uitgaande luchtstromen en temperaturen. Deze tegenstroom 
warmtewisselaar heeft een traploze regeling. De vorstbeveiliging maakt gebruik van de traploze regeling en 
schakelt in indien de temperatuur van de buitenlucht onder het vriespunt ligt. De warmtewisselaar beschikt over 
een bypass en de functie hiervan is de verse buitenlucht de warmtewisselaar te laten omzeilen in het geval dat de 
warmte overdracht van de afgezogen lucht naar de verse toe te voeren lucht niet wenselijk is. 

Zonwering 
De woning is uitgevoerd met geregelde zonwering. Op de eerste verdieping (slaapvertrekken) zijn zogenaamde 
sereens geplaatst, dit zijn verticale schermen die voor de ramen worden getrokken. In verband met het uitzicht 
(comfortaspect) en vanwege de naar buiten openslaande tuindeuren, is op de begane gronde een uitvouw scherm 
geplaatst. De zonwering wordt aangestuurd op basis van zoninstraling en windsnelheid 

3.3.2 Afbakening en keuze van onderdelen 
De onderdelen in Ecobuild woning B dienen allemaal opgenomen te worden in het energie beoordelingsmodel. 
Daarbij wordt verondersteld dat de warmtepomp samen met het bronsysteem (de verticale 
bodemwarmtewisselaar) één gezamenlijk systeem is. De thermostaat in de woning bepaalt wanneer er een 
energievraag voor warmte danwel koude is, hierbij wordt in het model uitgegaan van een ideale thermostaat 
welke precies energievraag en energielevering aan het afgiftesysteem (bestaande uit wand- en vloerverwarming) 
op elkaar afstemt. 

Daarnaast wordt er een HR combiketel in het model opgenomen. Op deze manier is het mogelijk om een 
"zogenaamd energiezuinig" installatieonderdeel in de vorm van een warmtepomp te vergelijken met een 
conventioneel apparaat dat voorziet in warmtelevering. 

3.3.3 Koppeling met onderdelen comfort, gezondheid, kosten/opbrengsten en 
milieubelasting 

Naast een beoordeling van het aspect energie worden de woningen in het Ecobuild project ook beoordeeld op de 
aspecten comfort, gezondheid, kosten/opbrengsten en milieubelasting. Bij de inleiding is al vastgesteld dat het te 
ver voert voor deze opdracht om een beoordeling van alle aspecten te maken. Echter een koppeling met de 
overige aspecten dient zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Deze koppeling bestaat eruit dat het energie 
beoordelingsmodel overzichtelijk en open opgebouwd is, zodat een ieder eenvoudig inzicht kan krijgen in de 
werking van het model en dat hierdoor het model uitgebreid kan worden met een beoordeling van de overige 
aspecten. Om een goede uitspraak te kurmen doen over het comfort in de woning dienen minimaal 
uurgemiddelde waarden voor bijvoorbeeld binnentemperatuur en relatieve vochtigheid bekend te zijn. Het model 
is gebaseerd op een warmtevraag welke berekend is met behulp van maandgemiddelde waarden voor 
bijvoorbeeld buitentemperatuur en zoninstraling. Hierdoor kan geen goede uitspraak gedaan worden over het 
comfort. Indien de warmtevraag echter op basis van uurgemiddelde waarden berekend zou worden, is het model 
uit te breiden en kurmen ook uurgemiddelde waarden voor binnentemperatuur en relatieve vochtigheid berekend 
worden. 
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3.4 Energie beoordelingsmethode EPN 

De energieprestatie van een woning volgens NEN 5128, ook Energie Prestatie Nonn (EPN) genoemd, wordt 
uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De EPC wordt bepaald door het berekende jaarlijkse 
verbruik van fossiele brandstoffen te delen door een genonneerd gebruik. Het genonneerde gebruik wordt 
bepaald aan de hand van de grootte van het gebruiksopperv1akte en het verliesoppervlakte van de woning. Het 
verbruik van fossiele brandstoffen wordt berekend aan de hand van de bouwkundige eigenschappen van een 
woning alsmede aan de hand van de klimaatinstallaties die zich in de woning bevinden. Schematisch is de 
opbouw van de nonn te zien in figuur 3.12. Het verbruik van fossiele brandstoffen wordt opgesplitst in de posten 
ruimteverwarming, wann tapwater, hulpenergie, ventilatie, verlichting, koeling en bevochtiging. Hierop wordt 
de opgewekte elektriciteit met behulp van PV systemen in mindering gebracht. Het energiegebruik voor 
verwanning wordt berekend door de netto wanntebehoefte (als gevolg van de posten transmissie, ventilatie, 
infiltratie, interne wannte en zoninstraling) te vennenigvuldigen met het systeem-, distributie en 
opwekkingsrendement van de verwanningsinstallatie verminderd met de bijdrage van zonnecollectoren voor 
ruimteverwanning. Het energiegebruik voor wann tapwater bereiding wordt berekend door de netto 
warmtebehoefte (afhankelijk van het ingestelde tappatroon) te vennenigvuldigen met het systeem- en 
opwekkingsrendement van de wannwater bereider venninderd met de bijdrage van zonnecollectoren voor wann 
tapwater. De overige energiegebruiken worden berekend uit kentallen die afhankelijk zijn van het 
gebruikersoppervlakte van de woning. Per installatie zal gekeken worden op welke wijze deze binnen de EPN 
gekarakteriseerd is. 

3.4.1 Elektrische warmtepomp 
De karakterisering van een elektrische wanntepomp vindt plaats op basis van energiegebruik voor opwekking 
van wann water voor ruimteverwarming en energiegebruik voor opwekking van wann tapwater. 

Ruimteverwarming 
Een wanntepomp wordt gekenmerkt door één getal; het opwekkingsrendement. De hoogte van het 
opwekkingsrendement is afhankelijk van de bron van de wanntepomp en de benodigde aanvoer temperatuur van 
het wannte afgiftesysteem. In dit rendement is ook de hulpenergie voor de bronpomp opgenomen. 
Als wordt verondersteld dat de zonnecollectoren de opgewekte wannte in eerste instantie bijdragen aan wann 
tapwater en in tweede instantie aan ruirnteverwanning (in de NEN 5128 kan niet gekozen worden voor een 
systeem waarbij de wannte van de zonnecollectoren ook voor bodemregeneratie gebruikt wordt, zoals wel in 
woning B gedaan wordt) wordt het opwekkingsrendement van de wanntepomp berekend volgens tabel 3.7 

Ontwerp aanv.otrteml)frataur Oeanvoer!!i: 35'C 3SOC < 0,.11roer ~ 4SC'C 45°C < 0-r~ S5°C 

Bron 
Bodemwarmtewisselaar 3,8 3,4 3,1 

Grondwater 4,5 4,1 3,6 
Buitenlucht 3,7 3,3 2,9 

Tabel3. 7 Opwekkingsrendement warmtepomp volgens N EN 5128. 

De benodigde energie voor ruimteverwanning wordt berekend met de volgende fonnule: 

Q 
. . _ Qbruto_warmtevraag - Q zon_ruimteverwarming 

rutmteverwarmmg -
Ylopwekking 
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Figuur 3.12 Opbouw beoorde/ingsmethode EPN 
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Er is echter een gelijkwaardigheids verklaring (bijlage IV) opgesteld voor de geïnstalleerde warmtepomp (Itho 
WPU-6) waarin de rendementen voor ruimteverwarming door TNO gemeten zijn. Deze vervangen de 
opwekkingsrendementen uit NEN 5128 en hierdoor gelden voor het rendement van de warmtepomp in woning B 
de volgende waarden: 

Oltt1vc:rp aanvoertemperatuur 

Bodemwarmtewisselaar 
Grondwater 
Buitenlucht 

&,.11 ott:S:3S'C 

5,8 
6,0 

5,7 
5,8 

Tabel3.8 Opwekkingsrendement warmtepomp volgens gelijkwaardigheiels verklaring. 

Warm tapwater 

4~C < 8, .. ,.,-:S: SS"C 

5,4 
5,5 

De netto warmtevraag voor warm tapwater wordt bepaald aan de hand van de tapwater klasse en bijbehorend 
tappatroon. De bruto warmtevraag (Qbruto_wann_tapwater_vraag) voor warm tapwater wordt bepaald door het 
systeemrendement, dit rendement is afhankelijk van de leidingverliezen. De benodigde energie voor warm 
tapwater bereiding wordt vervolgens berekend met onderstaande formule: 

Q 
_ Qbntto-warm_tapwater_vraag -Qzon_warm_tapwater 

warm _tapwater -
ti warm _tapwater _opwekking 

Voor de bereiding van warm tapwater met een warmtepomp veronderstelt NEN 5128 een opwekkingsrendement 
van 1,4 (dit geldt voor een combi warmtepomp met andere bron dan ventilatie-retourlucht), hierin is het 
elektriciteitsverbruik van de pomp opgenomen. Uitgaande van een rendement voor elektriciteitsvoorziening van 
39% wordt het rendement van warm tapwater bereiding 0,525. Voor de warmtepomp opgesteld in woning B is 
een gelijkwaardigheidverklaring (zie bij lage IV) opgesteld door TNO. Deze mag de waarde van de NEN 5128 
vervangen en hiervoor geldt een opwekkingsrendement van 2,54. Met in acht neming van het rendement voor 
elektriciteitsopwekking wordt dit 0,975. Bij dit rendement zijn het hulpenergiegebruik evenals de 
stilstandverliezen inbegrepen. Dit opwekkingsrendement is bepaald bij een bepaalde tapwater klasse en indien de 
warmtepomp wordt toegepast bij een andere klasse dient het rendement gecorrigeerd te worden. Dit gebeurt 
volgens onderstaande tabel: 

--~------~~~------------~~----------~~~~~--------Klasse 1 (CW-1) 
Klasse 2 (CW-2) 
Klasse 3 (CW-3) 
Klasse 4 (CW-4/5/6) 

1 
0,925 
0,867 

1 
0,933 

Tabel 3.9 Correctiefactor voor opwekkingsrendement van warm tapwater door warmtepompen (cwp) volgens 
NEN 5128. 

De hulpenergie die benodigd is voor de circulatiepompen die in het warmtepomp systeem aanwezig zijn, wordt 
op de volgende wijze berekend: 

Het gaat hier om het energiegebruik van de pomp voor de aanvoer van de wand- of vloerverwarming en de pomp 
van de zonnecollectoren, het energiegebruik van de bronpomp en de pomp voor de aanvoer van het warm 
tapwater zijn al bij de opwekkingsrendementen van de warmtepomp inbegrepen. 

De leidingverliezen van de warm tapwaterleidingen worden opgenomen in een bijdrage aan het 
systeemrendement van de installatie. Dit systeemrendement is afhankelijk van de lengte en diameter van de 
leidingen en het bepaalt de bruto warmtevraag voor warm tapwater. Voor ruimteverwarming worden de 
leidingverliezen niet meegenomen, omdat er vanuit gegaan wordt dat de leidingen buiten de verwarmde ruimten 
"adequaat" geïsoleerd zijn. De verliezen van leidingen die binnen de verwarmde ruimten gelegen zijn, dragen bij 
aan de verwarming van deze ruimten en worden daardoor niet beschouwd als verliezen. 
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3.4.2 Zonnecollector 
NEN 5128 verondersteld dat de warmte die opgewekt wordt in een zonnecollector in eerste instantie bijdraagt 
aan warm tapwater en pas in tweede instantie bijdraagt aan ruimteverwarm ing. 

Warm tapwater 
De bijdrage van de warmte van een zonnecollector aan warm tapwater is afhankelijk van de opvallende straling 
(Qopvallend) en het rendement van de zonnecollector (TJcollectoren). In de NEN 5128 worden deze als volgt 
gedefmieerd: 

Qbijdrage _warm_tapwaler ='I collee/oren · Qopvallend 

Qopvallend = z jaar · rjaar · Aco/lec/oren · 2800 

Zjaar en rjaar zijn kentallen die afhankelijk zijn van beschaduwing en oriëntatie. Accueetoren staat voor het 
oppervlakte van de zonnecollectoren. Het rendement van het zonne-energie systeem wordt bepaald aan de hand 
van de verhouding tussen bruto warmtevraag en de opvallende zonnestraling, zie tabel3.10 . 

Vtrhouding warmt$Yraag 
mnaanbod 

<0,38 

0,38 
0,80 
1,20 
> 1,60 

.-rrendement 

0,63 x bruto warmtevraag voor warm tapwater I 
opvallende zonnestraling 
0,24 
0,30 
0,36 
0,40 

Tabel 3.10 Jaarrendement zonnecollector als gevolg van de verhouding warmtevraag/zonaanbod volgens NEN 
5128. 

Ruimteverwarming 
De bijdrage van de zonnecollector aan ruimteverwarming is afhankelijk van de opvallende straling en het 
rendement van het zonne-energiesysteem. De opvallende straling is gedurende het stookseizoen beschouwd en 
wordt als volgt berekend: 

Qbijdrage_ruimteverwarming = 'lcollectoren · Qopvallend 

Qopvallend = z jaar · r jaar · Acollec/oren · 1200 

Het rendement van de zonnecollector is afhankelijk van de opvallende zoninstraling, de warmtebehoefte voor 
ruimteverwarming én de warmtebehoefte voor warm tapwater en wordt gegeven volgens onderstaande tabel 3. 11 

Verhou idg Verhouding bruto warmtebthoefte /~naanbod ruimteverwarming 
Warm'Uvraag I zonaanbod 
~ w te erwarmlng 
.<::: 0,25 
0,40 
0,60 
0,80 
2: I ,0 

< 
0 
0 
0 
0 
0 

0,20 
0,18 
0, 15 
0,05 
0 

0,30 
0,25 
0,20 
0,10 
0 

0,35 
0,30 
0,25 
0, 10 
0 

Tabel3.11 Jaarrendement van zonne-energiesysteem voor ruimteverwarming volgens NEN 5128. 

3.4.3 Voorraadvat 

>2,::::;.5 __ _ 
0,40 
0,35 
0,30 
0,15 
0 

In het opwekkingsrendement voor warm tapwater bereiding zijn de stilstandverliezen van het voorraadvat 
inbegrepen. 

3.4.4 Douche warmtewisselaar 
Deze is niet opgenomeninNEN 5128 [4]. 
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3.4.5 Gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning 
Hierbij wordt het rendement aangenomen zoals dat behaald is uit metingen volgens NEN 5138 [9]. Voor de in 
woning B aanwezige gebalanceerde ventilatielucht warmtewisselaar (Itho HRU-3) geldt een rendement van 
95%. Het jaarlijks energiegebruik van de ventilatoren en regeling wordt beoordeeld door per (gelijkstroom) 
ventilator die aanwezig is het gebruiksoppervlakte van de verwarmde zones te vermenigvuldigen met 4,2. 

3.4.6 Regelbare zonwering 
Er wordt vanuit gegaan dat warmeer de ruimtetemperatuur 24 °C bereikt, de bewoners de overvloed aan warmte 
afweren of afvoeren via zonwering, ventilatie of een combinatie van beiden. Het effect van schakelbare 
zonwering is meegenomen in de benuttingsfactor voor de bijdrage van directe zoninstraling. Deze 
benuttingsfactor bepaalt hoeveel van de directe zoninstraling wordt gebruikt om de warmtebehoefte terug te 
dringen. 

3.4. 7 (Vrije) koeling 
Koeling wordt in de EPN beoordeeld op basis van het opgestelde vermogen van de koelmachine. In woning B 
wordt echter gekoeld door water uit de bodem warmtewisselaar direct door de vloer- of wandverwarming te 
laten stromen, hiervoor is alleen energie nodig om de pomp te laten werken. De opbrengst en het bijkomende 
energiegebruik van deze vrije koeling kurmen dus niet berekend worden. 

3.4.8 HR Combiketel 
Het opwekkingsrendement voor zowel ruimteverwarming als voor warm tapwater bereiding is weergegeven in 
de tabellen 3.12 en 3.13. 

Verwarmingsinsfa11àtie Opwe.kkin~ren.d~ment 

------------------~~----~~·"~~·~<~5~5-oc~----~uru~~--~~----~ 
Conventionele ketel 0,75 0,75 
VR-ketel 0,80 0,80 
HR-1 00 ketel 0,925 0,90 
HR-1 04 ketel 0,95 0,925 
HR-1 07 ketel 0,975 0,95 

Tabel3.12 Opwekkingsrendement verwarmingsinstallatie volgens NEN 5128. 

De rendementen uit tabel 3.10 gelden indien het verwarmingstoestel binnen de begrenzing van de EPC 
berekening is geplaatst. Is dit niet het geval dan dient het rendement met 0,05 verlaagd te worden. 

Gasgestookt warmwater- of combitoestel 
Gasgestookt warmwatertoestel CW 
Gasgestookt combi-toestel CW 
Gasgestookt combi-toestel HR/CW 

OpwelddngsMtdément 

0,30 
0,40 X Ctap 

0,50 x Ctap 

0,60 X Ctap 

Tabel3.13 Opwekkingsrendement van een toestel voor warmtapwater bereiding 
volgens NEN 5128. 

In tabel3.13 staan de aanduidingen CW (Comfort Warm water) en HR/CW voor toestellen die voldoen aan door 
Gaskeur voor deze aanduidingen bepaalde minimale opwekkingsrendementen. De aanduiding Ctap is een 
correctiefactor die wordt bepaald uit de bruto warmtebehoefte en de toepassingsklasse (zie tabel3.9). 
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3.5 Theoretische karakterisering gekozen installaties 

In deze paragraaf zal de theoretische werking van de installaties die in het beoordelingsmodel opgenomen zijn, 
beschreven worden. 

3.5.1 Warmtepomp 
Een (compressie) warmtepomp onttrekt warmte aan een bron, dat is in dit geval een bodembron bestaande uit 
een stelsel van verticale buizen dat zich in de bodem bevindt. 
Deze warmte wordt via een warmtewisselaar overgedragen 
aan een koudemiddel, hierdoor verdampt het koudemiddel 
(schematisch is dit weergegeven in figuur 3.13). Een 
compressor drukt vervolgens het verdampte koudemiddel 
samen. Hierdoor stijgt de druk en temperatuur. In de 
condensor condenseert de damp tot vloeistof en staat hierbij 
via een warmtewisselaar warmte af. Na de condensor stroomt 
het vloeibare koudemiddel door het expansieventiel, 
waardoor de druk afneemt. Hierna kan het kringproces 
opnieuw doorlopen worden. De verhouding tussen de 
hoeveelheid geleverde energie en de aandrijfenergie die 
hiervoor nodig is geeft de prestatie van de warmtepomp aan. 
Deze factor wordt de Coefficient Of Performance (COP) 
genoemd. De aandrijfenergie bestaat hierin alleen uit het 
energiegebruik van de compressor. Om de prestatie van een 
totaal warmtepomp systeem aan te geven, wordt de Seasonal 
Performance Factor (SPF) gebruikt. Hier zit ook de gebruikte 
energie voor circulatiepompen en regeling inbegrepen. Dit 
kengetal van een warmtepomp zou dus beter geschikt zijn om 
een warmtepomp systeem te beoordelen. Dit kengetal is 
echter vrijwel nooit bekend en kan dus niet gebruikt worden 
om verschillende warmtepomp systemen met elkaar te 
vergelijken. De COP van een warmtepomp is wel altijd 
beschikbaar. Hierdoor wordt de COP gebruikt als maat voor 
de prestatie van een warmtepomp systeem en dient het 
energiegebruik van circulatiepompen en regeling apart 
beoordeeld te worden. Indien het kringproces binnen een 

Hoge druk 
Hoge tempe~tuur 

Lnge druk 
Llge temperatunr 

Wanneebron 

Figuur 3.13 Schema compressie 

warmtepomp "ideaal" (dus zonder verliezen) zou verlopen wordt dit een Camot proces genoemd; de COP van 
een "ideaal" Camot warmteproces wordt berekend volgens onderstaande vergelüking: 

waarbij: 
T afgifle 

Tbron 

COP - Tafgifte 
carnot -

Tafgifte - Tbron 

Temperatuur van het afgifte systeem 
Temperatuur van het bron systeem 

[KJ 
[KJ 

Het camot rendement van een warmtepomp wordt beschreven door de verhouding tussen de COP van de 
warmtepomp en de COP van het ideale camot warmteproces: 

COP warmtepomp 
1'/ carnot = COP 

carnot 

Voor een ideale, verliesvrije warmtepomp geldt: llcamot = 1. Dit camot-rendement ligt in de praktijk als gevolg 
van allerlei verliezen aanzienlijk lager dan 1. Voor een warmtepomp kan, indien COP, afgifte- en 
brontemperaturen bekend zijn, het camot-rendement bepaald worden door de twee voorgaande vergelijkingen te 
combineren: 

T.r. ifi -Tb = COP. a1 g1 te ron 
1'/carnol T 

afgifte 

Dit camot-rendement wordt verondersteld constant te zijn. De COP geeft de prestatie van een warmtepomp met 
betrekking tot het opwaarderen van warmte aan, terwül het camot-rendement een maat is voor de efficiency van 
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een warmtepomp als apparaat en is in tegenstelling tot de COP niet afhankelijk van de temperaturen van het 
bron- en afgifte systeem. 

3.5.2 Zonnecollector en voorraadvat 
Een zonnecollector vangt zonlicht op en zet deze om in 
warmte. Een zonnecollector bestaat uit een donker 
gekleurd buizenstelsel waarop zich een absorber en een 
glasplaat bevinden. De absorber neemt de zonne-energie 
op en geeft deze in de vorm van warmte af aan de 
vloeistof die door het buizenstelsel stoomt. Het warme 
water wordt bewaard in een voorraad omdat het tijdstip 
van productie van de warmte met behulp van een 
zonnecollector veelal niet gelijk is aan het tijdstip van de 
warmtevraag. Als het water niet warm genoeg is, dan 
brengt een naverwarmer het water op de gewenste 
temperatuur. Het water dat door de collector verwarmd 
wordt, kan gebruikt worden voor zowel warm tapwater 

collector 

vat 

koud water 
Figuur 3.14 Schema zonnecollector en voorraadvat 

als ruimteverwarming. De bijdrage van een collector aan de warmtevraag is afhankelijk van de energieopbrengst, 
de grootte van het voorraadvat en het afuamepatroon en hoeveelheid. De energieopbrengst wordt bepaald door 
de grootte, de hellingshoek en de oriëntatie (azimut) van de collector. 

3.5.3 Douche warmtewisselaar 

Een douche warmtewisselaar (douche wtw) maakt gebruik van de restwarmte van douchewater. Gewoonlijk 
verdwijnt het gebruikte warme water in het riool, echter de tegenstroom warmtewisselaar gebruikt de warmte 
hiervan en draagt deze (gedeeltelijk) over aan het koude verse tapwater. Op deze manier hoeft de warmwater 
bereider minder warmte te leveren. De energiebijdrage van een douche warmtewisselaar is afhankelijk van het 
douchegedrag (tijdsduur van douchen), het maximale thermische rendement, en de wijze waarop de douche wtw 
aangesloten is. Het thermisch rendement van de warmtewisselaar wordt bepaald door onderstaande vergelijking: 

Taanvoer na wtw - Taanvoer voor wtw 
1Jdouche wtw = 

- Tafvoer _voor_ wtw - Taanvoer _voor_ wtw 

3.5.4 Ventilatielucht warmtewisselaar 

Een ventilatielucht warmtewisselaar draagt warmte over van de afgevoerde binnenlucht aan de verse 
aangevoerde buitenlucht en voorkomt hiermee dat koude buitenlucht rechtstreeks de woning binnenkomt. De 
aan- en afgevoerde volumestromen worden veroorzaakt door ventilatoren. De efficiency (thermisch rendement) 
van een warmtewisselaar wordt met onderstaande formule uit [9] berekend: 

Taanvoer na wtw- Taanvoer voor wtw ·(/>toevoer 
1Jventilatie lucht wtw= - - - -

- Tafvoer _voor_ wtw- Taanvoer _voor_ wtw ·(/>afvoer 

Deze efficiency wordt bepaald bij een constant temperatuurverschil en constante aan- en afvoerdebieten. 
Gedurende hetjaar variëren de binnen- en buitentemperaturen echter en ook de debieten variëren als gevolg van 
het inschakelen van de vorstbeveiliging. Door middel van het verminderen van de hoeveelheid aangevoerde 
buitenlucht, wanneer de temperatuur van de buitenlucht onder het vriespunt ligt, voorkomt deze vorstbeveiliging 
dat de warmtewisselaar bevriest. 

3.5.5 Koeling en zonwering 

Zonwering houdt een groot gedeelte van de zoninstraling buiten de woning op momenten dat deze energie niet 
gewenst is. Het gedeelte van de zoninstraling die zonwering doorlaat, is uitgedrukt in de ZTA-factor. Hierdoor 
wordt de energie die nodig is om de woning onder de gewenste maximumtemperatuur te houden verminderd. De 
woning wordt gekoeld door koud water dat afkomstig is uit de bodembronnen rechtstreeks door het afgifte 
systeem te laten lopen. 

3.5.6 HR combiketel 
Een HR ketel verkrijgt warmte uit aardgas door het te verbranden. De efficiency van de omzetting van deze 
fossiele brandstof in warmte wordt uitgedrukt in een rendement. Het verschil tussen een Hoog Rendement ketel 
en een conventionele ketel is, dat een HR ketel energie uit de rookgassen die normaal rechtstreeks afgevoerd 
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worden gebruikt om het koude water voor te verwarmen. Deze energie wordt benut door de waterdamp die 
aanwezig is in deze rookgassen te laten condenseren. De maximale energie die geleverd kan worden bij 
verbranding van aardgas is 31,68 MJ/m3

, ook wel onderste verbrandingswaarde genoemd. Indien ook de energie 
uit de rookgassen gebruikt wordt, is de maximale energie die uit aardgas gewonnen kan worden 35,10 MJ/m3

• 

Dit wordt de bovenste verbrandingswaarde van aardgas genoemd (genoemde getallen gelden voor Gronings 
aardgas [21 ]). 

3.6 Praktijkwaarden gekozen installaties 
In deze paragraaf zullen enkele resultaten gepresenteerd worden die in de eerste fase van het Ecobuild Research 
project door middel van metingen bepaald zijn. Deze metingen hadden tot doel installaties te beoordelen op 
energetisch rendement. 

3.6.1 Warmtepomp 
Uit Ecobuild meetverslag prestatie warmtepomp woning C [25] blijkt dat de Seasonal Performance Factor (SPF) 
van de opgestelde warmtepomp tijdens de meetperiode van 32 dagen I ,8 is. Terwijl uit laboratorium metingen 
volgens de gelijkwaardigheidverklaring van dezelfde warmtepomp [26] het opwekkingsrendement bepaald is op 
4,95. Het verschil tussen de SPF en het opwekkingsrendement van een warmtepomp is dat naast het 
energiegebruik van de compressor en bronpomp in de SPF ook het energiegebruik van de CV pomp en regeling 
verdisconteerd is. Deze verschillen in acht nemend is het verschil tussen het rendement onder laboratorium 
omstandigheden en het praktijkrendement van deze warmtepomp groot. Voor andere typen warmtepompen geldt 
daarom ook dat een theoretisch bepaald opwekkingsrendement of COP niet betekent dat de warmtepomp in de 
praktijk dit hoge rendement hoeft te behalen. 

3.6.2 Douche warmtewisselaar 
Uit Ecobuild meetverslag warmteterugwinning douchewater (24] blijkt dat de energiebesparing van een douche 
warmtewisselaar, zoals aanwezig in de Ecobuild woningen, ongeveer 15% van de energievraag voor warm 
tapwater is. Praktijkmetingen van Gastee [23] blijken een langdurig thermische rendement van ongeveer 30% te 
geven. 
Hierbij dient gezegd te worden dat het thermisch rendement van de warmtewisselaar niet betekent dat dit ook 
hetzelfde percentage aan energiebesparing oplevert. Dit komt o.a. doordat een gedeelte van het water dat door de 
douche warmtewisselaar is opgewarmd naar de boiler stroomt en hierbij treden leidingverliezen op. Ook is hierin 
het effect, dat het even duurt voordat de warmtewisselaar in thermisch evenwicht is, niet meegerekend. 
Bovendien zijn leidinglengtes, lengte van de warmtewisselaar en taptijden van de metingen bij ECN en Gastee 
verschillend. 
Deze verschillen in acht nemend, mag er niet vanuit gegaan worden dat het thermisch rendement van een douche 
warmtewisselaar betekent dat hetzelfde percentage jaarlijks aan energieopwekking vermeden wordt. 

3.7 Opbouw beoordelingsmodel voor woning B 
In deze paragraaf zullen de opbouw van het model en de eigenschappen van de installaties die in het model 
opgenomen zijn, beschreven worden. In de beschrijving van de werkwijze is gesteld dat het uitgangspunt voor 
het opstellen van het beoordelingsmodel de huidige EPN is. De EPN is echter niet zuiver een natuurkundige 
benadering van de energiebeoordeling van een woning, zoals blijkt uit voorgaande paragrafen. Daarom is bij het 
opstellen van het beoordelingsmodel ook gekeken naar de theoretische werking en naar uit praktijkmetingen 
bepaalde kenmerken van de aanwezige klimaatinstallaties. 

Opbouw model 
Het beoordelingsmodel berekent de hoeveelheid jaarlijks benodigde energie om aan de energievraag voor 
ruimteverwarming, warm tapwater en koeling te voldoen. De klimaatinstallaties leveren de benodigde 
energiebehoefte aan de woning, waarbij deze energie afkomstig is van de energiebronnen (zon, bodem en 
elektriciteit). Het model geeft als output de jaarlijkse hoeveelheid primair gebruikte energie en de 
energieneutraliteit Hierbij wordt verondersteld dat de benodigde hoeveelheid elektriciteit geleverd wordt via het 
Nederlandse elektriciteitsnet. Het rendement van deze elektriciteitsvoorziening is 39%. Schematisch zijn de 
energiestromen in Ecobuild woning 8 weergegeven in figuur 3.2. Aan de hand van dit schema zullen de 
onderdelen waaruit het model bestaat, beschreven worden. 
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De benodigde energie voor ruimteverwarming wordt geleverd door de ventilatielucht warmtewisselaar, de 
zonnecollector en de warmtepomp. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de ventilatielucht wtw in bedrijf is indien 
de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur en dat, indien er zowel warmtevraag als zonaanbod op 
de collector is (welke niet benodigd is voor warm tapwater), deze warmte gebruikt wordt voor 
ruimteverwarming. De overige warmte wordt geleverd door de warmtepomp. 
De ventilatielucht wtw wint warmte terug uit de afgevoerde ventilatielucht en warmt hiermee de aangevoerde 
ventilatielucht op, voor de aandrijving van de ventilatoren en regeling is daarnaast elektriciteit benodigd. De 
zonnecollector verwarmt door zonne-energie water en via het afgifte systeem (wand- of vloerverwarming) wordt 
deze warmte aan de woning afgestaan, om deze warmtestromen te transporteren is daarnaast elektriciteit 
benodigd voor de pompen. De warmtepomp levert eveneens warmte aan het afgifte systeem, hierbij wordt 
warmte uit de bodembronnen gebruikt en is er elektriciteit benodigd voor compressor, pompen en regeling. 

Ventilatielucht warmtewisselaar 
De hoeveelheid energie die een ventilatielucht warmtewisselaar kan overdragen van de afgevoerde binnenlucht 
aan de aangevoerde buitenlucht wordt uitgedrukt in een thermisch rendement (95% in Ecobuild woning B). De 
EPN rekent rechtstreeks met het door de fabrikant gegeven rendement voor warmteterugwinning. Hierin is geen 
rekening gehouden met het feit dat het rendement afhankelijk is van temperatuurverschillen tussen binnen- en 
buitenlucht en de grootte van de volumestromen van de ventilatielucht. Bovendien is in de EPN geen rekening 
gehouden met de invloed van de vorstbeveiliging. Deze vermindert de warmteterugwinning juist op het moment 
dat de energiewinst van de warmtewisselaar het grootste is, namelijk op de momenten dat de buitentemperatuur 
het laagst is. 

Vorstbeveiliging 
De warmtewisselaar beschikt over een vorstbeveiliging, deze voorkomt dat de lucht in de warmtewisselaar 
bevriest. Dit gebeurt door middel van het verlagen van het debiet van de aanvoerlucht Hierdoor zijn de lucht 
volumestromen door de warmtewisselaar in onbalans en omdat er op dat moment meer lucht afgevoerd dan 
aangevoerd wordt, kan dit verschil in luchthoeveelheid gedeeltelijk gecompenseerd worden door een grotere 
hoeveelheid infiltratie. De temperatuur van de buitenlucht die de woning als gevolg van infiltratie binnenkomt is 
lager dan de temperatuur van de lucht die via de warmtewisselaar de woning binnenkomt en dit betekent dat er 
extra energie nodig is om deze lucht op te warmen. Het aantal uren dat per jaar de vorstbeveiliging inschakelt 
hangt af van het thermische rendement van de warmtewisselaar. Indien dit rendement namelijk laag is, wordt er 
minder warmte aan de afvoerlucht onttrokken en zal de temperatuur in de warmtewisselaar minder snel onder het 
vriespunt komen. Bij een rendement van 95% is de temperatuur van de afgevoerde ventilatielucht gedurende 900 
uren lager dan 2 °C (de temperatuur waarbij de vorstbeveiliging inschakelt), volgens [20]. De benodigde energie 
die ter compensatie van de vorstbeveiliging nodig is, indien uitgegaan wordt van volledige compensatie van de 
volumestroom door infiltratie, staat in figuur 3.15 weergegeven. Hierbij is gekeken naar twee verschillende 
waarden van debietverlaging. 

Energie ter compensatie van vorstbeveiliging 
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Daarnaast wordt het rendement van de warmteterugwinning verlaagd doordat er een onbalans ontstaat tussen 
aan- en afgevoerde hoeveelheid ventilatielucht. Het energieverlies dat hierdoor ontstaat wordt berekend door de 
volumestroom te vermenigvuldigen met het gemiddelde temperatuurverschil tussen binnenlucht en buitenlucht 
tijdens ingeschakelde vorstbeveiliging, de tijdsduur van inschakeling van de vorstbeveiliging en de 
rendementsvermindering. De tijdsduur van inschakeling van de vorstbeveiliging is afuankelijk van het thermisch 
rendement van de warmtewisselaar. Volgens [20] is dit 100 uur bij een rendement van 80% en 900 uur bij een 
rendement van 95%. De verminderde hoeveelheid teruggewonnen energie als gevolg van de onbalans in 
volumestromen varieert van 85 MJ, warmeer het thermisch rendement van de warmtewisselaar 80% is, tot 745 
MJ indien het thermisch rendement 95% is. 

Hulpenergie 
Het energiegebruik van de ventilatoren wordt berekend door de bedrijfsduur te vermenigvuldigen met het 
vermogen. Er wordt van uitgegaan dat de HRU het gehele jaar ingeschakeld is en dat tijdens het inschakelen van 
de vorstbeveiliging en bypass het opgenomen vermogen van de ventilatoren gelijk blijft. Het energiegebruik van 
de regeling wordt gedurende het gehele jaar constant verondersteld, hiervoor wordt 5 Watt aangenomen. 

Zonnecollector 
De zonnecollector kan alleen energie bijdragen aan ruimteverwarming indien op het moment dat er warmtevraag 
is, er ook een zonaanbod is. De hoeveelheid warmte die de collector bijdraagt aan ruimteverwarming is 
afuankelijk van de hoeveelheid op het collectoroppervlak vallende zonnestraling ten tijde van warmtevraag voor 
ruimteverwarming, de warm tapwater afname en de warmtevraag voor ruimteverwarming. Op identieke wijze als 
inNEN 5128 [4] wordt, aan de hand van zowel de verhouding tussen warmtevraag en warmteaanbod van warm 
tapwater als van de verhouding tussen warmtevraag en warmteaanbod van ruimteverwarming, berekend wat het 
rendement van de zonnecollector is voor ruimteverwarming (zie tabel 3.11). Door dit rendement te 
vermenigvuldigen met de op de collectoren vallende straling gedurende de maanden dat er warmtevraag is wordt 
de collectorbijdrage voor ruimteverwarming bepaald. 

Hulpenergie 
Wanneer de warmte die afkomstig is van de zormecollectoren büdraagt aan ruimteverwarming, hoeft de 
warmtepomp op dat moment geen warmte te leveren. Bij de berekening van het energiegebruik van de 
warmtepomp is er echter vanuit gegaan dat alle warmte door de warmtepomp geleverd wordt en is ook in het 
hulpenergiegebruik de circulatiepomp opgenomen. De hulpenergie gebruiken ten tijde van warmtelevering door 
zonnecollector of warmtepomp worden gelijk verondersteld en omdat deze dus al bij de warmtepomp verrekend 
zijn, worden ze hier niet opgenomen. 

Warmtepomp 
In de EPN wordt een warmtepomp met één waarde gekenmerkt, het opwekkingsrendement. In dit getal is naast 
het energiegebruik van de compressor ook het energiegebruik van bronpomp en regeling opgenomen. 
Theoretisch wordt een warmtepomp gekarakteriseerd door de Coefficient of Performance (COP) waarin alleen 
het energiegebruik van de compressor is opgenomen. De COP is geen jaargemiddelde waarde van het rendement 
van een warmtepomp, maar slechts een momentane (maximum) waarde en afhankelük van de 
bodemtemperatuur. Toch liggen de waarden van het opwekkingsrendement zeer dicht bij de waarden van de 
COP. Daarnaast is in de EPN de invloed van regeneratie van de bodembron niet opgenomen, terwijl de bodem 
langzaam uitgeput raakt indien slechts warmte wordt onttrokken en geen warmte wordt teruggevoerd aan de 
bodem. Door de bodem uit te putten neemt de bodemtemperatuur en daarmee het rendement gedurende het 
stookseizoen af. 
De warmtepomp die is opgenomen in de Ecobuild woning B levert de warmte die nodig is voor verwarming van 
de ruimten en voor de warm tapwater afname. Ook kan de koude uit de bodem via de warmtepomp aan het 
afgifte systeem overgedragen worden. Bovendien kan de warmtepomp warmte aan de bodem leveren 
(regeneratie) door warmte die in de zonnecollectoren is opgewekt naar het bodemsysteem te voeren. 
Het rendement waarmee de warmtelevering voor ruimteverwarming plaatsvindt, wordt bepaald op basis van de 
COP welke is verkregen onder laboratorium omstandigheden. Om de gevraagde warmte te verplaatsen wordt er 
energie gebruikt door het regelsysteem en de pompen. 

COP 
Met behulp van de door de fabrikant gegeven COP en de temperaturen van bron- en afgiftesysteem waaronder 
deze COP bepaald is, wordt via de volgende vergelijking het camot-rendement bepaald: 

T.r. ifl - Tb _ COP. a1g1 te ron 
'1carnot - T 

afgifte 
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Het camot rendement is constant en onafhankelijk van bron- en afgifte temperaturen. Daarmee kan, aan de hand 
van de temperatuur van het bronsysteem en de temperatuur van het afgifte systeem, via de volgende vergelijking 
de COP voor het aanwezige warmtepomp systeem bepaald worden : 

Cop 
_ . Tafgifte 
- 1Jcarnot 

Tafgifte - Tbron 

Deze waarde is vervolgens een maat voor het rendement van de warmtepomp voor ruimteverwarming en 
berekent aan de hand van de bruto warmtevraag de hoeveelheid primaire energie die jaarlijks nodig is om de 
woning te verwarmen. 

Hulpenergie 
Bij warmtelevering door de warmtepomp is elektriciteit benodigd om bronpomp, CV-pomp en regeling aan te 
sturen. Het jaarlijkse energiegebruik van bron- en CV-pomp wordt berekend door het vermogen van de pomp te 
vermenigvuldigen met de jaarlijkse bedrijfsduur. Door de bruto warmtevraag te delen door het elektrisch 
vermogen van de warmtepomp, is de bedrijfsduur van de compressor bepaald en, omdat de bedrijfsduur van de 
bronpomp gelijk is aan de bedrijfsduur van de compressor, is hiermee ook de bedrijfsduur van de bronpomp 
bepaald. De bedrijfsduur van de CV-pomp is gelijk verondersteld aan de bedrijfsduur van de bronpomp 
vermeerderd met een nadraaitijd van 1 0%. Het elektriciteitsverbruik van de regeling is bepaald aan de hand van 
gegevens van een monitoringsproject van een tiental woningen in Uithoorn [32]. Het vermogen van de regeling 
is ongeveer 5 Watt en omdat de warmtepomp gedurende het hele jaar ingeschakeld is komt dit neer op een 
jaarlijks primair energiegebruik van 400 MJ. 

Leidingverliezen 
De leidingenverliezen van de CV -leidingen worden verondersteld hun warmte af te dragen aan ruimten. Dit zijn 
dus geen verliezen en daarom worden ze ook niet in het model opgenomen. 

3. 7.2 Warm tapwater 
De benodigde energie voor warm tapwater wordt geleverd door de warmtepomp, de zonnecollector en de douche 
warmtewisselaar. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de douche wtw altijd in gebruik De douche wtw wint 
warmte terug uit de reststroom warm douchewater en warmt hiermee het koude aangevoerde leidingwater op. De 
zonnecollector warmt door zonne-energie water op en deze warmte wordt afgegeven aan het voorraadvat. Om 
deze warmtestromen te transporteren is daarnaast elektriciteit benodigd voor de pompen. De warmtepomp houdt 
daarnaast het boilervat op de gewenste taptemperatuur. Hierbij wordt warmte uit de bodembronnen gebruikt en 
gebruiken compressor, pompen en regeling elektriciteit. 

Warmtepomp 
Hetjaargemiddelde rendement van warm tapwater opwekking door de warmtepomp wordt, op dezelfde wijze als 
bij opwekking van warmte voor ruimteverwarming, bepaald door het carnot-rendement. De COP van het 
systeem is echter beduidend lager dan de COP voor ruimteverwarming. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat 
de temperatuur van het geleverde water van invloed is op de COP; een hogere watertemperatuur verlaagt de 
COP. De temperatuur van het warme tapwater is ongeveer 60 °C en de temperatuur van het ruimteverwarming 
afgiftesysteem is ongeveer 40°C. Aan de hand van de bruto warmtevraag en de berekende COP wordt de 
jaarlijkse energievraag voor warm tapwater bepaald. De bruto warmtevraag wordt berekend door op de netto 
warmtevraag voor warm tapwater (deze volgt uit de MathCAD energiebalans) de collectorbijdrage voor 
ruimteverwarming en de energiewinst van de douche warmtewisselaar in mindering te brengen en deze te 
vermeerderen met de stilstandverliezen van de boiler en de leidingverliezen. 

Hulpenergie 
Bij warm tapwater bereiding door de warmtepomp is elektriciteit benodigd om boilerpomp, bronpomp, 
collectorpomp en regeling aan te sturen. De hoeveelheid energie die afgenomen wordt voor warm tapwater 
gebruik wordt aangevuld door energie uit de zonnecollectoren óf energie geleverd door de warmtepomp met als 
warmtebron de bodem. Deze energie wordt vervolgens door de boilerpomp naar de boiler verplaatst. De 
bedrijfsduur van de boilerpomp wordt berekend aan de hand van de tapduur van de bijbehorende tapwaterklasse. 
Iedere tapwaterklasse heeft namelijk zijn eigen taphoeveelheid en daarmee zijn eigen tapduur. De bedrijfduur 
van de bron- en collector pomp is bepaald door de verhouding van warmtelevering door collector en 
warmtepomp. Het energiegebruik van de verschillende circulatiepompen wordt vervolgens berekend door het 
vermogen te vermenigvuldigen met de bedrijfsduur. Omdat er in het warmtepomp systeem een gezamenlijke 
regeling is voor alle functies en het energiegebruik hiervan al in de beoordeling van de ruimteverwarming is 
opgenomen, wordt dit energiegebruik hier niet meer beoordeeld. 
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Er treden leidingverliezen op tussen warmtepomp en voorraadvat en tussen voorraadvat en tappunten. Bovendien 
zijn er stilstandverliezen in het opslagvat, deze worden echter is paragraaf 3.6.2 berekend. De leidingverliezen 
verminderen de warmtestroom naar de tappunten en zorgen er daarom voor dat de warmtevraag voor warm 
tapwater groter wordt. Deze leidingverliezen worden verrekend bij de bruto warmtevraag voor warm tapwater. 
De leidingverliezen bestaan uit twee delen; ten eerste treden er verliezen op wanneer warm water door de leiding 
stroomt en hierdoor warmte door de leidingwand naar de omgeving overgedragen wordt. Ten tweede staat de 
leiding na een tap vol met warm water en deze warmte wordt overgedragen naar de omgeving. Ook indien het 
water in de leiding nog niet volledig afgekoeld is en de volgende tapwater afuame plaatsvindt, wordt 
verondersteld dat het water niet meer wordt gebruikt, omdat de watertemperatuur hiervoor te laag is. 
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Zonnecollector en voorraadvat 
De bijdrage van de zonnecollector voor warm tapwater is afhankelijk van de grootte, hellingshoek en oriëntatie 
van het collector oppervlak, het volume van het voorraadvat en de warm tapwater afnamepatroon. De grootte, 
hellingshoek en oriëntatie van het collector oppervlak bepalen de hoeveelheid opvallende zonne-energie. Het 
volume van het voorraadvat bepaald de opslagcapaciteit van het warme water. Als het boilervolume groter is kan 
er meer warmte opgeslagen worden en daarmee kan een grote warmtevraag, bijvoorbeeld bij het vullen van een 
bad, beter opgevangen worden. Daarentegen is een groot boilervolume minder snel op de gewenste temperatuur 
gebracht en zijn de stilstandverliezen groter. De warm tapwater afname is afhankelijk van het ingestelde 
tappatroon. 

- 500 liter boiler 

- · -· 300 liter boiler 

· 200 liter boiler 

- 150 liter boiler 

-lOOliterboiler 

// 

Bijdrage van warm tapwatel' door zonneçolleçtoren 
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Figuur 3.16 BijdraRe aan warm tapwater vraaR door zonnecollector bij tapklasse 3 
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De bijdrage van de zonnecollector voor warm tapwater wordt verkregen door middel van simulatie met het 
zonnecollector model van TRNsys. TRNsys is een simulatie programma, ontworpen om de prestatie van 
thermische energie systemen te simuleren. De collectorbijdrage is berekend voor collector oppervlakten van 0 tot 
30m2

, boilervolumes van 100 tot 500 liter en warm tapwater klasse 3,4 en 5, bron: [4]. Het resultaat van één van 
de simulaties is in figuur 3.16 grafisch uitgezet. Door middel van een correctiefactor op de energiebijdrage van 
de collector toe te passen, wordt de invloed van de oriëntatie en hellingshoek van de collector meegenomen in de 
berekening. Deze correctiefactoren staan vermeld in tabel3.14. 

HeÛiagshoek 

Zuidoost, Zuidwest 87% 
Oost, West 87% 
Noord 87% 

95% 
84% 
65% 

94% 
78% 
52% 

Tabel3.14 Correctiefactoren zoninstraling [22] 

Hulpenergie 

85% 
73% 
42% 

70% 
56% 
33% 

De gemiddelde bedrijfsduur van de collector- en boilerpomp is een kwart van de tijdsduur van een jaar (2190 
uur). Dit gegeven is afkomstig uit een simulatieproject van zonnecollectoren [33] dat door ECN uitgevoerd is. 
Bovendien is dit getal te verklaren uit het feit dat het de helft van het jaar donker is en daarbij de pompen niet 
draaien, wanneer het licht is zijn de pompen gedurende ongeveer de helft van de tijd in bedrijf. De jaarlijkse 
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energiegebruiken van de collector- en boilerpomp worden berekend door per circulatiepomp het vermogen te 
vermenigvuldigen met de bedrUfsduur. 

Stilstandverlies boilervat 
Omdat het water in het boilervat een temperatuur heeft die hoger is dan de omgeving, staat dit boilervat warmte 
af aan zijn omgeving. De hoeveelheid energie die overgedragen wordt van het water naar de omgevingslucht is 
afhankelijk van het temperatuurverschil tussen boilervat en omgeving, de grootte van het vlak van warmte
uitwisseling en de warmteweerstand hiertussen. Het stilstandverlies wordt berekend aan de hand van de 
afmetingen van het boilervat en de dikte van de isolatie (zie bijlage IJ). De temperatuur van boilerwater en 
omgeving en de warmteoverdrachtscoëfficiënten worden hierbij constant verondersteld. Dit stilstandverlies 
wordt aangevuld door de warmtepomp. In het beoordelingsmodel wordt dit opgevangen door het stilstandverlies 
op te tellen bij de netto warmtevraag waardoor de bruto warmtevraag voor warm tapwater verkregen wordt. 

Douche warmtewisselaar 
De energiebijdrage aan warm tapwater door toepassing van een douche warmtewisselaar is afhankelijk van het 
douchegedrag (tijdsduur van douchen), het maximale thermische rendement, en de wijze waarop de douche wtw 
aangesloten is. 

Douchegedrag 
De doucheduur wordt bepaald aan de hand van tappatronen volgens NEN 5128 [4] . In deze tappatronen zijn 
douche en overige warm tapwater afuamen gegeven. Omdat voor de bepaling van de energiebesparing van de 
douche warmtewisselaar alleen het douchewater gebruik van belang is, worden per tappatroon de dagelUkse 
hoeveelheden gebruikt douchewater in tabel 3.15 gegeven. Er wordt vanuit gegaan dat er tweemaal per dag een 
douche genomen wordt. 

Tappatr'Qon 

2 
3 
4 

47 
74 
100 

Tabel3.15 Douchehoeveelheden per douchebeurt, 
afhankelijk van het tappatroon Bron: [4] 

Thermisch rendement 
Het maximale thermische rendement van een warmtewisselaar is het rendement dat bepaald is wanneer aan- en 
afvoer debieten gelijk zijn en aan- en afvoer temperaturen constant zijn. Dit rendement wordt onder 
laboratoriumomstandigheden bepaald. Het maximale thermische rendement wordt na enige minuten bereikt, in 
het beg in is het rendement lager omdat het systeem nog niet in thermisch evenwicht is. 

Rendement douche wtw 
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Figuur 3.17 Rendement douche warmtewisselaar 
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De tijd die verstrijkt voordat dit thermisch evenwicht bereikt is, wordt bepaald door leidinglengte, 
stromingssnelheid en de tijd die het verwarmingstoestel nodig heeft om de gewenste taptemperatuur te bereiken. 
Volgens Ecobuild meetverslag warmteterugwinning douchewater [24] en Gastee praktijkproef [23) is deze 
"opwarmperiode" ongeveer twee minuten (zie figuur 3.17). 

Aansluiting 
De douche warmtewisselaar kan op een drietal manieren aangesloten worden (zie figuur 3 .18). De 
aanvoerleiding van de douche warmtewisselaar is altijd aangesloten op de drinkwaterleiding, de afvoerleiding 
van het opgewarmde leidingwater kan op de volgende manieren aangesloten worden: 
I) alleen op de koud water aansluiting van de douchemengkraan 
2) alleen op de koud water aansluiting van de warmwater bereider 
3) op de koud water aansluiting van zowel de douchemengkraan als van de warmwater bereider 

Douche wtw aangesloten op 
alleen de mengkraan 

Douche wtw aangesloten op 
alleen de ketel 

Figuur 3.18 Aansluitmogelijkheden douche warmtewisselaar 

/ :-: \ 

Douche wtw aangesloten op 
zowel de mengkraan als de ketel 

Alleen bij aansluitmogelijkheid 3 zijn de aan- en afvoerdebieten in evenwicht en dus is het rendement in deze 
situatie hoger dan bij aansluitmogelijkheden I en 2. Indien aansluitmogelijkheid 3 toegepast is, wordt 
aangenomen dat het rendement bij thermisch evenwicht ook daadwerkelijk het maximum rendement is zoals dat 
door de fabrikant gegeven is. Indien een van de twee ander aansluitmogelijkheden is toegepast, wordt 
aangenomen dat het rendement bij thermische evenwicht de helft van het maximum rendement is. Hierbij is 
aangenomen dat de ieder van de aanvoerleidingen van de mengkraan de helft van het afvoerdebiet levert. Dit 
betekent dat er een onbalans in de douche warmtewisselaar optreedt van 50% aanvoer ten opzichte van een 
afvoerdebiet van I 00%. Dit vermindert het rendement met 50%. 

Jaarlijkse energie besparing 
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Figuur 3.19 Jaarlijkse energiebesparing van een douche warmtewisselaar. 
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Energiebesparing 
De douche warmtewisselaar wint energie terug uit het afgevoerde douchewater. Dit hoeft echter niet te 
betekenen dat dezelfde hoeveelheid energie bespaard wordt door het verwarmingstoestel. Sommige doorstroom 
toestellen houden bijvoorbeeld geen rekening met de temperatuur van aanvoerleiding. Hierdoor zal er nauwelijks 
energie bespaard worden indien het aanvoer water door de douche warmtewisselaar voorverwarmd is. Ook is de 
besparing op het energiegebruik minimaal indien het warm tapwater door de zonnecollector geleverd wordt, 
omdat deze warmte als het ware "gratis" is verkregen uit zonne-energie. De jaarlijkse energiebesparing als 
functie van de dagelijkse doucheduur en maximaal thermisch rendement is uitgezet in figuur 3.19. 

3. 7.3 Koeling 
De energiebehoefte voor koeling wordt geleverd door koud water dat rechtstreeks door het afgifte systeem van 
de woning loopt en afkomstig is van de bodembronnen. Hierdoor stroomt er door het afgifte systeem water met 
een temperatuur die lager ligt dan de woningtemperatuur en neemt het afgifte systeem warmte op uit de woning. 
Dit type koeling heet ook wel vrije koeling. De warmtepomp verzorgt de regeling van deze koeling zonder 
daarbij actief te koelen. Er wordt naast de energie die nodig is voor de regeling alleen energie door de bronpomp 
gebruikt. 

Bodembronoen 
De hoeveelheid hulpenergie die benodigd is om aan de gewenste koelvraag te voldoen wordt beoordeeld in een 
Seasonal Performance Factor (SPF) voor koeling. Hierin is het energiegebruik van de bronpomp en de regeling 
die hiervoor nodig is opgenomen. Deze SPF heeft de waarde 15 en is bepaald aan de hand van het ECN project 
Handboek energiepalen [34]. Dit betekent dat er, om 15 eenheden koeling te leveren, 1 eenheid hulpenergie 
benodigd is. 

3.7.4 HR-combiketel 
De HR combiketel die in het model opgenomen wordt, maakt het mogelijk om energetisch een warmtepomp te 
vergelijken met een HR ketel. Deze HR-combiketel wordt ingezet voor zowel ruimteverwarming als voor warm 
tapwater bereiding. Er kan met deze HR ketel geen bijdrage geleverd worden voor koeling van de woning. De 
energiestromen in de woning lopen zoals afgebeeld staat in figuur 3.20. De specificaties van deze "fictieve ketel" 
zijn afkomstig uit [36]. 

Ruimteverwarming 
De warmte die bij de verbranding van het aardgas vrijkomt wordt aan het water overgedragen en door de CV 
pomp naar het afgifte systeem geleid. Hierbij is naast aardgas ook energie nodig voor de aandrijving van deze 
CV pomp en is er een regeling in de HR ketel aanwezig die elektriciteit verbruikt. Aan de hand van de bruto 
warmtevraag en het rendement voor opwekking van warmte wordt de hoeveelheid primaire energie die jaarlijks 
nodig is om de woning te verwarmen berekend. De bruto warmtevraag wordt berekend door op de netto 
warmtevraag (deze is bepaald in de MathCAD energiebalans) de zonnecollectorbijdrage voor ruimteverwarming 
(zie paragraaf3.6.2) in mindering te brengen. 

Rendement voor opwekking van warmte voor ruimteverwarming 
Er wordt, evenals bij de warmtepomp, uitgegaan van gegevens die door de fabrikant verstrekt worden. Dit 
gegeven rendement voor opwekking van warmte voor ruimteverwarming is gebaseerd op de onderste 
verbrandingswaarde van aardgas en wordt omgerekend naar het rendement op de bovenste verbrandingswaarde 
van aardgas, om zo het primaire energiegebruik te bepalen. De energie-inhoud van onderste verbrandingswaarde 
van aardgas is 31,68 MJ/m3 en van de bovenste verbrandingswaarde is deze 35, I 0 MJ/m3 deze gegevens gelden 
voor Gronings aardgas [21]. Via de volgende vergelijking vindt deze omrekening van onderwaarde naar 
bovenwaarde plaats: 

Hulpenergie 

31,68 
IJ bovenwaarde = IJ onderwaarde · 

35
, JO 

Het jaarlijks elektriciteitsverbruik voor regeling wordt gelijk aan die van de warmtepomp verondersteld (5 Watt 
continu). De CV pomp is in bedrijf op het moment dat er warmte opgewekt wordt in de HR ketel. Door nu de 
jaarlijkse warmtevraag te delen door het vermogen van de HR ketel wordt de bedrijfsduur van de CV pomp 
bepaald. Het jaarlijkse energiegebruik van de CV pomp wordt berekend door de bedrijfsduur te 
vermenigvuldigen met het vermogen van de pomp. 
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Warm tapwater 
Aan de hand van de bruto warmtevraag voor warm tapwater en het rendement voor opwekking van deze warmte 
wordt de jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming bepaald. De bruto warmtevraag wordt berekend door op 
de netto warmtevraag voor warm tapwater (deze volgt uit de MathCAD energiebalans) de collectorbijdrage voor 
ruimteverwarming en de energiewinst van de douche warmtewisselaar in mindering te brengen en deze te 
vermeerderen met de stilstandverliezen van de boiler en de leidingverliezen. De hulpenergie voor de boilerpomp 
wordt eveneens berekend bij hetjaarlijkse energiegebruik. 

Rendement voor opwekking van warm tapwater 
Er wordt hier uitgegaan van het rendement voor warm tapwater bereiding zoals dat door de fabrikant gegeven is. 
Dit rendement is lager dan het rendement voor de warmtelevering voor ruimteverwarming en het is berekend op 
basis van de onderste verbrandingswaarde van aardgas. Het wordt omgerekend naar rendement op de bovenste 
verbrandingswaarde van aardgas om het primaire energiegebruik te berekenen. 

Hulpenergie 
De hulpenergie voor de boilerpomp wordt berekend aan de hand van het vermogen en de bedrijfsduur van de 
pomp. Het vermogen wordt door de fabrikant gegeven, de tapduur wordt bepaald aan de hand van de ingestelde 
warm tapwater klasse volgens [4]. De hulpenergie voor de regeling is al opgenomen bij het onderdeel 
ruimteverwarming van de combi ketel en wordt hier dus niet meer meegenomen. 
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4 Vormgeving beoordelingsmodel 
In dit hoofdstuk zal bepaald worden op welke manier het beoordelingsmodel vormgegeven wordt. Ook is 
uitgelegd op welke manier het model gebruikt kan worden om energieconcepten te beoordelen en welke 
invoergegevens hiervoor nodig zijn. Daarna zullen de getalwaarden en bijbehorende betrouwbaarheid van de 
beoordeling van het energieconcept uit Ecobuild woning B bepaald worden. 

4.1 Methode van vormgeven 
Er zijn een meerdere computerprogramma's beschikbaar waarmee het energie beoordelingsmodel tot zijn 
uiteindelijke vorm gemaakt kan worden. Van een aantal algemeen bekende en veel voorkomende programma' s 
wordt bekeken of deze geschikt zijn om het beoordelingsmodel vorm te geven. 

Matlab 
Matlab en het onderdeel simulink daarbinnen wordt voornamelijk gebruikt om dynamische simulaties te maken. 
Het programma kenmerkt zich door invoerschermen die geopend kunnen worden en waardoor steeds meer de 
diepte van het simulatiemodel ingegaan kan worden. Componenten kunnen eenvoudig toegevoegd en verwijderd 
worden en het is duidelijk welke componenten actief zijn. Daarentegen is het niet zo overzichtelijk om de 
werking van het programma en de componenten daarbinnen te bekijken of te wijzigen. 
MathCAD 
MathCAD is een rekenomgeving waarmee voornamelijk statische berekeningen gemaakt worden. Het is 
overzichtelijk wat inzicht in de rekenwijze betreft, alle formules verschijnen namelijk duidelijk op het invoerveld 
en ook worden de eenheden gecontroleerd. Daarentegen is minder duidelijk te zien welke componenten actief 
zijn in de berekening, doordat alle berekeningen weergegeven zijn in één invoerscherm. 
Ex cel 
Voordelen van Microsoft Excel zijn dat (bijna) iedereen met dit programma bekend is en dat het eenvoudig te 
gebruiken is. Statische berekeningen kunnen eenvoudig opgezet worden. Het is echter moeilijk om inzicht in de 
rekenwijze en het gebruik van gegevens te krijgen doordat verwijzingen niet zo duidelijk te zien zijn. Dit maakt 
het moeilijk om eventuele fouten in de berekening op te sporen. 
"lnternetpagina-achtig" 
Het zou makkelijk zijn om een model op te stellen dat er uitziet als een internetpagina. Op die manier zou 
iedereen er eenvoudig mee kunnen werken. Om echter de rekenwijze te kunnen inzien en te kunnen wijzigen is 
veel kennis vereist van de werking van een dergelijk programma. Dit maakt een internetpagina-achtig 
programma minder toegankelijk. 

Het programma MathCAD is gekozen als het meest geschikt om het energie beoordelingsmodel mee vorm te 
geven. Het model maakt namelijk gebruik van statische (en semi-dynamische) berekeningen en bovendien is het 
met dit programma heel gemakkelijk om inzicht te krijgen in de gebruikte berekeningsmethode, zelfs voor 
iemand die niet of nauwelijks bekend is met dit programma. Daarnaast is er binnen DEGO een gezamenlijke 
database beschikbaar waarin veel gegevens (dichtheid, soortelijke warmte en warmteoverdrachtscoëfficiënten, 
maar ook bijvoorbeeld een model van een warmtewisselaar) staan die direct in het model gebruikt kunnen 
worden. Ook de berekening van de energievraag voor ruimteverwarming, warm tapwater en koeling is in 
MathCAD gemaakt en op deze manier hoeft maar één programma gebruikt te worden voor zowel de berekening 
van de energievraag als voor de levering van deze energievraag door de verschillende installaties. 

4.2 Werking van het beoordelingsmodel 
Het beoordelingsmodel is opgezet om het jaarlijks primaire energiegebruik (elektriciteit en aardgas) en de 
energieneutraliteit van een woning te bepalen. (Energieneutraal wil zeggen dat het totale energiegebruik, 
bestaande uit een gebouwgebonden deel (verwarmen, koelen, ventileren en verlichten) en een 
gebruikersgebonden deel (televisie, radio, wassen, douchen enz.) op jaarbasis helemaal voorzien wordt door 
duurzame energiebronnen die met de woning verbonden zijn). Binnen deze opdracht is het beoordelingsmodel 
opgesteld om een beoordeling te maken van Ecobuild woning B. De klimaatinstallatie van woning B bestaat 
onder andere uit een warmtepomp. Er is echter ook een HR ketel in het model op genomen om de 
klimaatinstallatie van deze woning te kunnen vergelijken met een conventionele installatie die voorziet in de 
levering van warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater. 
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Invoer gegevens 

algemeen 
Netto energievraag ruimteverwarming 
Netto koelvraag 
Netto energievraag warm tapwater 
Warm tapwater klasse 

warmtepomp 
COP 
Brontemperatuur bij opgegeven COP 
Afgiftetemperatuur bij opgegeven COP 
Brontemperatuur opgesteld systeem 
Afgiftetemperatuur bij opgesteld systeem 
Elektrisch vermogen warmtepomp 
Vermogen CV pomp 
Vermogen bronpomp 
Vermogen boilerpomp 
Vermogen collectorpomp 
Leidinglengte warmtepomp- boiler 
Leidinglengte boiler- tappunten 
Binnendiameter leidingen 
Buitendiameter leidingen 
Dikte isolatie om leidingen 

collector en boiler 
Hellingshoek collector 
Azimuth collector 
Collector oppervlak 
Boilervolume 
Hoogte boi Iervat 
Binnen diameter boilervat 
Dikte boilerwand 
Dikte isolatie boilervat 

douche wtw 
Maximaal thermisch rendement 
Aansluiting 

HRU 
Vermogen ventilatoren 

koeling en zoowering 
Vermogen aansturing zonwering 

HR combiketel 
Rendement ruimteverwarming 
Rendement warm tapwaterbereiding 
Vermogen HR combiketel 
Vermogen CV pomp 
Vermogen tapwaterpomp 
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Waarde Eenheid Herkomst getalwaarde 

6 5 GJ 
5.3 GJ 

13.9 GJ 
4 -

S.8S -
10 °C 
35 °C 
8,5 °C 
.:w oe 
o.~ kw 
86 w 
62 W 
38 w 
62 w 
8 m 
S m 

0,01384 m 

0.01588 m 
0013 m 

16 m
2 

200 liter 
1,1 m 

0,49 m 

0,002 m 
00.5 m 

497 w 

109,8 % 
84, 1 % 
9,3 kW 
145 w 
145 w 

Energiebalans MathCAD 
Energiebalans MathCAD 
Energiebalans MathCAD 
Aanname voor Ecobuild woning B (hoog comfort) 

Installateur (ltho) 
Installateur (Itho) 
Installateur (ltho) 
Meetrapport Ecobuild (25] 
Installateur (ltho) 
Installateur (ltho) 
Installateur (ltho) 
Installateur (Itho) 
Installateur (Itho) 
Installateur (ltho) 
Schatting uit Installatieschema 
Schatting uit Installatieschema 
Installateur (ltho) 
Installateur (ltho) 
Installateur (Itho) 

Bouwkundige gegevens Ecobuild woningen 
Bouwkundige gegevens Ecobuild woningen 
Installateur (ltho) 
Installateur (ltho) 
Installateur (ltho) 
Installateur (ltho) 
Installateur (Itho) 
Installateur (Itho) 

Meetrapport Ecobuild [24] 
Instelling in Ecobuild woninge B (zie figuur 3. I 8) 

Installateur (Itho) 

Fabrikant (Eiero) 

Fabrikant (Agpo) 
Fabrikant (Agpo) 
Fabrikant (Agpo) 
Fabrikant (Agpo) 
Fabrikant (Agpo) 

Tabe14.1 Invoergegevens beoordelingsmodel 
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Constanten 

algemeen 
Tapduur tapwater 
rho lucht 
cp lucht 
rho water 
cp water 
stroomsnelheid water 
Gemiddelde binnentemperatuur 
Warmtegeleidingscoefficient isolatie 

warmtepomp 
Vermogen regeling 
Bedrijfsduur regeling 
Temperatuur warm tapwater 
Warmtegeleidingscoefficient koper 
Warmteoverdrachtscoefficient isolatie-lucht 
Aantal tappingen per dag 

collector en boiler 
Zoninstraling per jaar 
Zoninstraling maanden nov/dec/jan/feb 
Referentie zoninstraling (zuid, 30°) 
Bedrijfsduur boilerpomp warm tapwater 
Bedrijfsduur collectorpomp warm tapwater 
Warmtegeleidingscoefficient roestvast staal 

douche wtw 
Temperatuur douchewater 
Temperatuur aanvoer leidingwater 

HRU 
Bedrijfsduur ventilatoren 
Vermogen regeling 
Bedrijfsduur regeling 

koeling en zonwering 
Vermogen regeling 
Bedrijfsduur regeling 
Bedrijfsduur inschakeling zonwering 
SPF vrije koeling 

HR combiketel 
Omrekening onderwaarde naar bovenwaarde 
Bedrijfsduur regeling 
Vermogen regeling 

Tabel4.2 Constanten beoordelinRsmodel 
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Waarde Eenheid Herkomst getalwaarde 

11 -

4,0 GJ/m
2 

044~ GJ/m
2 

98 % 
2190 uur 
2190 uur 

-...._..::5~2 W/mK 

s w 
31536000 s 

10950 s 
15 -

0 
)1536000 s 
__ -wos w 

Tappatroon vanNEN 5128 [4] 
Aanname 
Aanname 
Aanname 
Aanname 
Instelling in Ecobuild woning B 
Energiebalans MathCAD 
Aanname 

ES Techniek [32] 
Installateur (ltho) 
Installateur (ltho) 
PolyTechnisch zakboekje [21] 
PolyTechnisch zakboekje [21] 
Tappatroon voor Ecobuild woning B (Bijlage VI) 

Test Referentie Jaar 
Test Referentie Jaar 
Beldezon [22) 
Aanname 
Aanname 
PolyTechnisch zakboekje [21] 

Meetrapport Ecobuild [24] 
Meetrapport Ecobuild [24) 

Aanname 
Aanname 
Installateur (ltho) 

Fabrikant (Elero) 
Aanname 
Aanname 
Handboek Energiepalen [34) 

PolyTechnisch zakboekje [21] 
Aanname 
Aanname 
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De methode waarop het model van invoergegevens tot uitvoergegevens komt, de rekenmethodiek, is beschreven 
in hoofdstuk 3. De basis voor de berekening van het jaarlijkse energiegebruik zijn de uit de energiebalans 
berekende energievragen voor ruimteverwarming, warm tapwater en koeling. Daarnaast dienen een aantal 
invoergegevens van de verschillende installatiecomponenten die in de woning aanwezig zijn, gegeven te worden. 
Deze zijn vermeld in tabel 4.1. Ook zijn bij de berekening in het model een aantal gegevens constant 
verondersteld, deze staan vermeld in tabel4.2. 
Het model is opgesteld in de rekenomgeving MathCAD. Deze rekenomgeving is overzichtelijk wat betreft 
rekenmethode en bovendien is het eenvoudig zowel om wijzigingen in het model aan te brengen als om het 
model uit te breiden zodat er meerdere klimaatinstallaties en energieconcepten mee beoordeeld kunnen worden. 

4.3 Berekende uitvoergegevens 
Op basis van de invoergegevens voor woning B (tabel 4.1) is met het beoordelingsmodel het jaarlijks primaire 
energiegebruik berekend. Daarnaast is ook de energieneutraliteit van het energieconcept bepaald, deze is als 
volgt gedefinieerd: 

Eniet duurzaam 
Energieneutraliteit = ------==--------

Eniet duurzaam+ Eduurzaam 

De rekenresultaten voor het energieconcept dat in woning B aanwezig is, zijn vergeleken met de rekenresultaten 
voor een meer conventioneel energieconcept Dit laatste energieconcept verschilt slechts op één punt van het 
energieconcept van woning B. De warmtepomp is namelijk vervangen door een HR ketel. Van de verschillende 
invoerwaarden en aannames wordt door middel van een gevoeligheidsanalyse bepaald wat de invloed hiervan is 
op het totale jaarlijks energiegebruik. 

4.3. 1 Rekenresultaten 
De berekende totale hoeveelheid gebruikte primaire energie voor woning B is 46,3 GJ per jaar. Indien de 
warmtepomp van deze woning vervangen wordt door een HR ketel, wordt jaarlijks 50,3 GJ aan primaire energie 
gebruikt. Bij de berekening met de HR ketel wordt niet aan de koelvraag voldaan, omdat de HR ketel hier geen 
bijdrage aan kan leveren. 

Jaarlijles primair energiegebruik Energieneutraliteit 

Woning B (warmtepomp) 
Woning B (HR ketel) 

.IGJ.I 
46,3 
50,3 

Tabel 4.3 Berekende resultaten (waarbij 0 = Energieneutraal) 

1-1 
0,67 
0,87 

De verschillende duurzame en niet-duurzame energiestromen in de woning staan voor zowel de toepassing van 
de warmtepomp als voor de toepassing met een HR ketel afgebeeld in tabel 4.4. 
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warmtepomp 

Elektriciteit 
Bodem 
Ventilatielucht 
Zon 
Rest water 

Totaal 

Gebruikersgebonden 
Compressor 
Ventilatoren 
Collectorpomp 
Diverse regelingen 
Bronpomp voor koeling 
Bronpomp 
Boilerpomp 
CV pomp 

26.150 
9.750 
4.100 
2.050 
1.150 
1.050 
1.050 

750 
250 

100 

HR ketel 

Elektriciteit 
Gas 
Ventilatielucht 
Zon 
Rest water 

Totaal 

Onderverdeling Elektriciteit 
31,3 Gebruikersgebonden 
11,7 Ventilatoren 
4,9 Collectorpomp 
2,5 Diverse regelingen 
1,4 Tapwaterpomp 
1,3 CV pomp 
1,3 
0,9 
0,3 

72.600 100 

26.150 36,0 
4.100 5,6 
1.650 2,3 
1.150 1,6 

150 0,2 
150 0,2 

Tabel 4.4 Stromen van primaire energie in Ecobuild woning B bij toepassing van een warmtepomp en bij 
toepassing van een HR ketel 

Conclusie 
Het jaarlijks primair energiegebruik (elektriciteit en aardgas) in het energieconcept van woning B (met een 
warmtepomp) is een paar procent lager in vergelijking met het energiegebruik bij toepassing van een HR ketel. 
Wel haalt de warmtepomp een groter gedeelte van de gebruikte energie uit duurzame energiebronnen, waarvan 
voornamelijk de bodem en ventilatielucht. Dit resulteert in een "meer energieneutraal" klimaatconcept Duidelijk 
blijkt dat het elektriciteitsverbruik de grootste invloed heeft op het totale energiegebruik, hiervan is de 
voornaamste veroorzaker het gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. 

4.3.2 Gevoeligheidsanalyse invoergegevens I aannames 
Door middel van een gevoeligheidsanalyse wordt inzicht verkregen in de invloeden van de gemaakte aannames. 
Dit is gedaan door voor de gemaakte aannames en constant veronderstelde waarden realistische waarden te 
kiezen in de spreiding van deze getallen. Bij deze gevoeligheidsanalyse is het gebruikersgebonden 
elektriciteitsverbruik buiten beschouwing gelaten, daarom verschillen de referentiewaarden van de resultaten 
welke gegeven zijn in tabel 4.3. Daarnaast is er vanuit gegaan dat het jaargemiddelde rendement van 
warmteterugwinning van ventilatielucht 95% is. Het resultaat van de analyse is weergegeven in tabel 4.5 en 4.6. 

lccvoel'4helds•nalyse 
primaire energie eoeriie-neutraliteit 

Rt.waarde mfn mu tenbeid GJ -% +% - rer + 

T oepassing van een Warmtepomp 19,8 0,26 
carnot rendement wanntepomp 1. 0,47 0,5 0,35 - 19,3 23,3 3 18 0,25 0,30 
vermogen pompen/ventilatoren Pnominul -50% -Watt 15,8 - 20 - 0,22 -
temperatuur warm tapwater ss - 62 oe - 21 ,3 - 8 - 0,27 
energievraag ruimteverwarming 4;2 3,3 5,6 GJ 19,1 20,4 4 3 0,25 0,26 

brontemperatuur wp ~~~ 10,5 6,5 oe 19,3 20,3 3 3 0,25 0,26 
energievraag warm tapwater 13.9 13 14,7 GJ 19,3 20,3 3 3 0,26 0,26 

afgifte temperatuur wp ;ä 35 45 oe 19,5 20,2 2 2 0,25 0,26 
thermisch rendement douche wtw 35 25% 19,5 20,1 2 2 0,25 0,26 

SPF vrije koeling t5 20 IJ - 19,6 20,2 I 2 0,25 0,26 
isolatie leidingen+ boilervat tMm + 10% -10% m 19,7 20,0 I I 0,26 0,26 
energievraag koeling s,s 4 7,2 GJ 19,7 19,9 I I 0,25 0,27 
leidinglengte '16 14 18 m 19,7 19,9 I I 0,26 0,27 

Tabel 4.5 Gevoeli~heidsanalyse rekenresultaten bij toepass in~ van een warmtepomp 
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~~tvocllgbeidsliDJly e 
primàt~ ~ergie tnergic-ncuU'Blîteit 

rel. waarde mln mn ~nlield GJ .. % +·~ - rd + 

Toepassing van een HR ketel 24,0 0,73 

rendement warm tapwater ber. HR 84,1 - 66 % - 27,7 - 15 - 0,76 

vermogen pompen/ventilatoren P11ófltiDIJlll -50% -Watt 21,1 - 12 - 0,72 -
energievraag ruimteverwarming 4.2 3,3 5,6 GJ 23,1 24,7 4 3 0,72 0,73 

energievraag warm tapwater 13,9 13 14,7 GJ 23,2 24,7 3 3 0,72 0,73 

thermisch rendement douche wtw 30 35 25% 23,6 24,5 2 2 0,72 0,74 

temperatuur warm tapwater ss - 62 °C - 24,7 - 3 - 0,74 

rendement ruimteverwarming HR 109,8 - 96,5% - 24,5 - 2 - 0,74 

isolatie leidingen + boilervat O,OJS + 10% -10% m 23,8 24,3 I 1 0,73 0,73 

leidinglengte l~ 14 18 m 23,9 24,2 0 I 0,73 0,73 

Tabel 4.6 GevoeliRheidsanalyse rekenresultaten bij toepassinR van een HR ketel 

De spreiding van de invoerwaarden en constante waarden is als volgt gekozen: 
Het camot rendement van de warmtepomp uit Ecobuild fase I was 0,35. Voor de nieuwste warmtepompen 
wordt uitgegaan van een carnot rendement van 0,50. 
In het beoordelingsmodel wordt er van uitgegaan dat de pompen en ventilatoren gedurende bedrijf het 
nominale vermogen opnemen. Dit is echter (bij toerengeregelde pompen) niet het geval. De vermindering in 
opgenomen vermogen is 50% [4] . 
Voor de temperatuur van het warme water in het boilervat is uitgegaan van de een temperatuur van 55 oe, 
terwijl de maximum temperatuur (62 oe is aangenomen) hoger ligt en daarmee worden ook de 
leidingverliezen groter. 
Bij de berekening van de energievraag voor warm tapwater wordt een spreiding van +/- 1 oe in de 
buitentemperatuur aangehouden. 
De bron heeft geen constante temperatuur, er is uitgegaan van een gemiddelde temperatuur van 8,5 °C. In 
metingen in fase I van Ecobuild zijn temperaturen tussen 6,5 oe en 10,5 oe gevonden. 
Bij de berekening van de energievraag voor ruimteverwarming wordt een spreiding van +/- l oe in de 
temperatuur van het aangevoerde leidingwater aangehouden. 
De temperatuur van het afgifte systeem is niet constant, er is uitgegaan van een gemiddelde temperatuur van 
40 °C. Uit metingen in fase I van Ecobuild zijn temperaturen tussen 35 oe en 45 oe gevonden. 
Voor het thermisch rendement van de douche wtw is een waarde van 30% aangehouden, echter volgens [23] 
ligt deze in de praktijk tussen de 25 en 35%. 
Voor de SPF van vrije koeling is uitgegaan van een spreiding volgens het Handboek Energiepalen [34]. 
Als gevolg van doorvoeren in de isolatie van leidingen en boilervat is uitgegaan van koudebruggen ter 
grootte van I 0% van het oppervlak. 
Bij de berekening van de energievraag voor koeling wordt een spreiding van +/- I oe in de 
buitentemperatuur aangehouden. 
Bij de bepaling van de leidinglengtes is uitgegaan van een schattingsfout van +/- I 0%. 
Voor het rendement van warm tapwater bereiding door een HR ketel werd uitgegaan van het 
fabrieksrendement, terwijl dit niet een jaargemiddeld rendement is. Volgens NEN 5128 [4] is dit 
jaarrendement 66%. 
Voor het rendement van ruimteverwarming door een HR ketel werd uitgegaan van het fabrieksrendement, 
terwijl dit niet eenjaargemiddeld rendement is. Volgens [27] is ditjaarrendement 96,5% 

Conclusie gevoeligbeidsanalyse 
In het energieconcept van Ecobuild woning B (met een warmtepomp) hebben het carnot rendement en het 
vermogen dat door de verschillende pompen en ventilatoren opgenomen wordt de grootste invloed op het 
jaarlijks primaire energiegebruik. Dit betekent dat door een warmtepomp met een hoog camot rendement en 
bijvoorbeeld een toerengeregelde pomp veel energie bespaard kan worden. Bij het energieconcept met een HR 
ketel is het rendement van warm tapwater bereiding van grote invloed op hetjaarlijkse energiegebruik. Dit komt 
doordat er een grote energievraag voor warm tapwater is (13,9 GJ) en het grootste gedeelte hiervan wordt 
geleverd door de HR ketel. 
De warmtevraag voor ruimteverwarming en warm tapwater heeft een geringe invloed op het jaarlijks primaire 
energiegebruik (minder dan 5% spreiding ten opzichte van het referentie energiegebruik). Dit geldt voor zowel 
het energieconcept met de warmtepomp als het energieconcept met de HR ketel. De basis voor de opstelling van 
het beoordelingsmodel is deze warmtevraag en dus zou een grotere invloed verwacht worden. De reden voor 
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deze geringe invloed op het totale energiegebruik is dat slechts een gedeelte van de energiegebruiken 
(compressor of gas en enkele pompen) verandert bij een grotere of kleinere energievraag en daarom is de invloed 
op het geheel niet zo groot. 
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5 Meetplan 
In dit hoofdstuk is beschreven welke energiestromen van de Ecobuild testwoning tijdens de meetperiode 
gemeten worden en op welke manier de meetgegevens verzameld worden. Voordat de metingen verricht kunnen 
worden dienen er een aantal instellingen gemaakt te worden. Deze instellingen bestaan uit de gewenste 
binnentemperatuur (thermostaat instelling), de gewenste warm tapwater hoeveelheid (tappatroon) en instellingen 
die gemaakt worden voor de simulatie van bewoners en gebruikersgebonden elektrische apparatuur. 

5.1 Doel van de metingen 
De metingen hebben tot doel om zowel de energiestromen van de woning in zijn geheel, als de energiestromen 
per installaties in kaart te brengen. Door de metingen wordt de grootte van de energiewinsten en verliezen 
bepaald. Deze winsten en verliezen bepalen de energievragen voor ruimteverwarming, warm tapwater en 
koeling. Daarnaast wordt door de metingen duidelijk op welke manier de klimaatinstallaties deze energievragen 
aan de woning leveren en wat de grootten van de gebruikte energiestromen zijn. In Ecobuild woning 8 wordt 
door de klimaatinstallaties energie onttrokken uit de bodem, de zoninstraling, elektriciteit en wordt er energie 
teruggewonnen uit het afgevoerde douchewater. 

5.2 Energiestromen 
Hieronder worden de gemeten energiestromen van de woning beschreven. 

Transmissie 
De transmissie verliezen door geveldelen, vloer en dak kunnen niet direct gemeten worden. Deze worden herleid 
uit de berekende warmtevraag voor ruimteverwarming. 

Ventilatie 
De grootte van de uitgaande energiestroom ten gevolge van ventilatie wordt bepaald door de hoeveelheid 
ventilatielucht en het gemeten thermisch rendement van de warmtewisselaar. 

Infiltratie 
De energiestroom ten gevolge van infiltratie van buitenlucht in de woning wordt bepaald door de 
luchtdoorlatendheid van de woning. Deze wordt vastgesteld door middel van een zogenoemde blowerdoor test 
[13]. Ook kan de luchtdoorlatendheid bepaald worden aan de hand van de afuame van de concentratie van C02 

in de tijd. Vervolgens wordt met behulp vanNEN 2686 de momentane infiltratie berekend aan de hand van een 
aantal factoren, waaronder windsnelheid, ligging van de woning en temperatuurverschil tussen binnenlucht en 
buitenlucht. 

Passieve zoninstraling 
De zoninstraling wordt berekend aan de hand van gegevens van twee pyranometers (zoninstralingssensoren) aan 
de zuidzijde, waarvan er één aan de buitenzijde van de woning en één in woning vlak achter het raam geplaatst 
is. Door deze twee pyranometers kan van de directe straling bepaald worden welk gedeelte van de energie die op 
het raam valt doorgelaten wordt naar de woning. 

Elektriciteit 
Onder de post elektriciteit wordt de energie verstaan die door alle opgestelde apparatuur wordt gebruikt. Deze 
kan opgesplitst worden in gebouwgebonden elektriciteitsgebruik (warmtepomp, ventilatoren, regeling etc) en 
gebruikersgebonden elektriciteitsgebruik (koelkast, verlichting, TV, etc.), gesimuleerd met elektrische heaters. 
Deze energiestromen worden gemeten met behulp van kWh meters. 

Mensen 
De warmte- en vochtafgifte van de gesimuleerde bewoners door middel van elektrische verwarmingselementen 
wordt door kWh meters vastgelegd. 

Actieve zoninstraling 
De energiestroom van de zonnecollectoren wordt bepaald aan de hand van de gemeten flow en de in- en 
uitgaande temperatuur van de collector. Deze worden gemeten door warmtemeters. 
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De energiestromen van en naar de bodem worden gemeten met warmtemeters; deze bepalen aan de hand van de 
flow, de aanvoertemperatuur en retourtemperatuur van het water de warmtestroom van of naar de bodem. 

Warm tapwater 
Het warm tapwatergebruik wordt gesimuleerd door een simulatie programma, dit is beschreven bij de 
instellingen voor warm tapwater. Het werkelijke gebruik wordt gemeten door warmtemeters. 

5.3 Instellingen voor ruimteverwarming 
Om het gedrag van bewoners te simuleren is een temperatuur profiel ingesteld voor gewenste 
ruimtetemperaturen. Dit profiel is gebaseerd op de minimale bitu1entemperaturen voor de woning volgens NEN 
5128 [4] en is weergegeven in tabel 5.1. 

Woonzone Sla~pzóde 

oe 0 

7 dagen 5 dagen 
per week perweek 

van 7 tot 17 19,0 16,0 
van 17 tot 23 21,0 16,0 
van 23 tot 7 16,0 14,0 

TabeiS.t Minimum binnentemperaturen volgens NEN 5128. 

5.4 Instellingen voor warm tapwater 

2 dagen 
per week 
19,0 
21,0 
16,0 

De warm tapwater afname is gebaseerd op klasse 4 van het standaard tappatroon volgens NEN 5128 [4]. Dit 
patroon is afgebeeld in bijlage Vl. Omdat het huidige stuurprogramma binnen de Ecobuild woningen alleen op 
de hele uren gestart kan worden en omdat de duur van de tap in hele minuten ingesteld moet worden, dient het 
tappatroon aangepast te worden zodat het zo goed mogelUk overeenkomt met het tappatroon uit de norm. Het 
patroon uit NEN 5128 wordt opgesplitst in een deel dat in de douche afgenomen wordt (ongeveer 80%) en een 
deel dat in de keuken afgenomen wordt (ongeveer 20%). Dit aangepaste patroon is afgebeeld in bijlage VI, de 
verschillen tussen het tappatroon volgens NEN5128 en het patroon dat voor Ecobuild aangepast is, zijn 
weergegeven in figuur 5 .1. 

Cumulatief WariTIWélter Tappatroon 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 <;::! <;::! 0 0 <;::! 0 0 0 0 0 <;::! <;::! 0 0 
<Ö r.:. äj éri 0 N (.-) ~ 10 <Ö r.:. äj éri 0 N N (.-) ö 

~ ~ ~ ~ ~ ~ N N N 

Tijd [uur] 

Figuur 5.1 Cumulatieftappatroon volgens NEN 5128 en het tappatroon 
aangepast voor Ecobuild. 
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5.5 Instellingen voor bewoners en elektrische apparatuur 
Bewoners hebben een grote invloed op het energiegebruik en de energiestromen in de woning. Ze bepalen welke 
huishoudelijke apparatuur er in de woning aanwezig is, waiU1eer en hoe lang deze gebruikt wordt en bovendien 
geven ze zelf warmte en vocht af. Omdat geen enkele bewoner dezelfde is worden de Ecobuild woningen niet 
bewoond door mensen, maar worden hun aanwezigheid en gebruikspatronen gesimuleerd. De warmte- en 
vochtafgifte van personen wordt gesimuleerd door heaters, dit zijn elektrische verwarmingselementen, en 
bevochtigers. De warmteafgifte van elektrische apparatuur en verlichting wordt eveneens door heaters 
gesimuleerd. 

5.5. 1 Interne warmte van bewoners en elektrische apparatuur 
Onder de interne warmtelast van een woning wordt de warmte verstaan die in de woning gegenereerd wordt op 
een andere manier dan via ingestelde verwarming. De posten die hiervan deel uitrnaken zijn: 

warmwaterleidingen, douchewater, warmtepomp en boiler 
meetapparatuur en bevochtigers 
personen 
gebruikersgebonden elektrische apparatuur 
ver! ichting 

Warmwaterleidingen, douchewater, warmtepomp en boiler 
De warmte afgifte van warmwater1eidingen, douche water en gebouwgebonden installaties komt tijdens de 
metingen vrij doordat de installaties in bedrijfzijn en er douche- en tapwater afuamen gesimuleerd worden. 

Meetapparatuur en bevochtigers 
De warmteafgifte van de gebruikte meetapparatuur en bevochtigers wordt van de gesimuleerde interne 
warmtelast afgetrokken, omdat deze normaal niet in een woning aanwezig zijn. Dit betekent dat de heaters 
moeten leveren: 

warmteafgifte personen + warmteafgifte elektrische huishoudelijke apparatuur 
+ warmteafgifte verlichting- warmteafgifte meetapparatuur en bevochtigers 

Personen 
De totale warmtelast van personen, gebruikersgebonden apparatuur en verlichting wordt in de NEN 5128 [4] 
samengevat per m2 verwarmde zone, zie tabel 5.2. 

Tijd Woonzon~ Slaapzone Verwarmde zone, 
Gemiddeld 

Uur .WI-rr/· W/m2 W/JJ.12 

7 dagen 2 dagen 5 dagen 
per week per week per week 

van 7 tot 17 8,0 2,0 1,0 4,6 
van 17 tot 23 20,0 4,0 1,0 10,9 
van 23 tot 7 2,0 6,0 6,0 4,0 
Etmaalgemiddeld 9,0 3,8 2,7 6,0 

Tabel5.2 Warmteafgifte interne bronnen volgens NEN 5128 

In tabel 5.2 wordt de interne warmtelast van personen, elektrische apparatuur en verlichting als één gezamenlijke 
waarde gegeven, maar omdat in goed geïsoleerde energiezuinige woningen de bijdrage van interne warmte 
steeds meer de energiebalans gaan bepalen, is het noodzakelijk om deze drie aspecten op te splitsen. 
De warmtelast van personen wordt bepaald via het aanwezigheidspatroon dat vermeld staat in tabel 5.3 en 
gebaseerd is op de veronderstelling dat de helft van de mensen in de woning een baan heeft, waardoor deze 
mensen tijdens kantooruren niet aanwezig zijn. Bovendien wordt verondersteld dat tussen 23.00 en 7.00 uur de 
bewoners slapen en zich dus niet in de woonzone bevinden. De patronen in de NEN 5128 gaan uit van een 
interne warmtelast in de woonzone dat 7 dagen per week hetzelfde is. In de slaapzone is het patroon in het 
weekend en op werkdagen verschillend . 
Omdat de aanwezigheid van de bewoners en daarmee ook het gebruik van huishoudelijke apparatuur in de 
woonzone in het weekend verschilt van de aanwezigheid op werkdagen, is gekozen om het patroon voor de 
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woonzone op te splitsen. De aanwezigheid in de slaapzone is gelijk op werkdagen en in het weekend en daarom 
wordt dit patroon niet opgesplitst. 

Woonzone 

------------~a=an~w~e~rl~~~et~'d ------~~----------
5 dagen 2 dagen 

van 7 tot 17 
van 17 tot 23 
van 23 tot 7 

per week per week 
50% 100% 
100% 100% 
0% 0% 

Tabel 5.3 Aanname van aarrwezigheidspatroon in de woning. 

Slaap one 

0% 
100% 

Met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is bepaald dat een woning gemiddeld 
2,4 bewoners heeft. Uitgegaan wordt van een warmteafgifte van 70 Watt/m2 per persoon bij normale activiteit en 
58 Watt/m2 per persoon bij slapende activiteit. Gemiddeld is het oppervlakte van een persoon 1,7 m2 (gegevens 
uit Thermal Comfort [8]). Hierdoor komt de totale warmteafgifte van personen op de waarden zoals 
weergegeven in tabel 5.4. 

Tijd Woonzone Slaatm)Oe 
uur Watt Wa 

5 dagen 2 dagen 7 dagen 
per week per week per week 

van 7 tot 17 143 286 0 
van 17 tot 23 286 286 0 
van 23 tot 7 0 0 237 

Tabel 5.4 Aanname van warmteafgifte van personen in de woning. 

Gebruikersgebonden elektrische apparatuur 
Aan de hand van het Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers [5], dat het jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik van een gemiddeld gezinshuishouden in Nederland bepaalt, wordt dit (gebouw- en 
gebruikersgebonden) verbruik naar toepassingsgebied opgesplitst, zie tabel 5.5. 

Toepassingsgebied Verbruik Verbruik 

W_ 

Reiniging 724 83 
Koeling 610 70 
Verlichting 559 64 
ww-Bereiding 521 59 
Audio I Video 505 58 
Koken 165 19 
Binnenhuisklimaat 124 14 
Keukenapparatuur 121 14 
Hobby 36 4 
Persoonlijke verzorging 27 3 
Overig 98 11 
Totaal 3490 398 

Tabel 5.5 Jaarlijks elektriciteitsverbruik van een huishouden in Nederland 
per toepassingsgebied volgens BEK '98. 

Van dit totale elektriciteitsverbruik is ongeveer 400 kWh/jaar continu verbruik (stand-by verbruik van 
audio/video apparatuur, wekkers etc.). Hiervan wordt ongeveer 25% verbruikt in de slaapzone en de overige 
75% in de woonzone. Het overige verbruik is variabel gedurende de dag en week. 
Aan de hand van het BEK [5] is bepaald dat van het variabele verbruik de percentages die vermeld staan in tabel 
5.6 in de slaapzone worden verbruikt. Hierbij is aangenomen dat ieder dagdeel een evenredig aandeel in het 
variabele elektriciteitsverbruik in de slaapzone heeft. 
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Toepassingsgebied Elektriciteitsverbruik in slaapzone 

---:--:-------"""""'"""""""" tot ebnrlk in de, wonio W 
Reiniging 54 
Audio/video 25% 13 
Pers. Verzorging 100% 3 
Overig 90% 9 
Totaal 78 

Tabel 5.6 Variabel elektriciteitsverbruik in de slaapzone. 

Van al deze toepassingsgebieden wordt het gebouwgebonden elektriciteitsverbruik (warm tapwater bereiding en 
binnenhuisklimaat) daadwerkelijk verbruikt in de woning, dus dient dit niet meegenomen te worden bij de 
simulatie. De verlichting wordt bovendien als een aparte post van de interne warmtelast gezien en dus 
afzonderlijk bepaald. 
Als het variabel verbruik vervolgens verdeeld wordt over de dag en gekoppeld aan de aanwezigheid van 
personen in de woning is het totale elektriciteitsverbruik op uurbasis zoals afgebeeld in tabel 5.7. 

Tijd Woonzone Slaapzone 

Uur :Watt Wa 
5 dagen 2 dagen 7 dagen 
per week per week per week 

van 7 tot 17 172 319 84 
van 17 tot 23 319 319 84 
van 23 tot 7 26 26 84 

Tabe15.7 Aangenomen elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden. 
Verbruik voor verlichting, warm tapwater bereiding en binnenhuisklimaat is hier echter 
niet in opgenomen. 

Verlichting 
Het elektriciteitsverbruik voor verlichting is 559 kWh per jaar volgens BEK '98, dit komt overeen met 64 Watt 
continu verbruik. Het variabele verbruik hiervan is 56 Watt, waarvan 85% op de begane grond verbruikt wordt 
en 15% op de 1• verdieping. Dit geeft de volgende verdeling: 

Tijd Woonzone apzone 

Uur att Watt 
5 dagen 2 dagen 7 dagen 
per week per week per week 

van 7 tot 17 7 7 I 
van 17 tot 23 197 197 35 
van 23 tot 7 7 7 1 

Tabe15.8 Elektriciteitsverbruik verlichting van een gemiddeld Nederlands huishouden. 

Totale warmtelast personen, elektrische apparatuur en verlichting 
De posten interne warmtelast personen, elektrische apparatuur en verlichting opgeteld geven de volgende totale 
interne warmtelast 

Woon~one Slaapzone 

Watt Watt 
5 dagen 2 dagen 7 dagen 
per week per week per week 

van 7 tot 17 322 612 85 
van 17 tot 23 802 802 118 
van 23 tot 7 32 32 321 

Tabel 5.9 Totale warmteafgifte van personen, elektrische apparatuur en verlichting. 
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5.5.2 Vochtproductie 
Naast warmte wordt er vocht geproduceerd in de woning, hierbij wordt uitgegaan van de waarden uit het TNO 
rapport "Van binnenmilieu-klachten tot gezondheiels-classificatie van nieuwe en te renoveren woningen" [18], 
zie tabel 5.1 0. 

Bevochtiging Activiteit Boeveelheid 
vocht 

Mensen Lichte activiteit 30-60 gram/uur 
Middelzware activiteit 120-200 gram/uur 
Zwaarwerk 200- 300 gram/uur 

Badkamer Bad ca. 700 gram/uur 
Douche ca. 2600 gram/uur 

Keuken Koken en voedselbereiding 600- 1500 gram/uur 
Daggemiddelde 100 gram/uur 

Planten en bloemen in potten 5-15 gram/uur 
Middelgrote rubberplant (Ficus Elastica) 10 - 20 gram/uur 
Open wateroppervlak ca. 40 gram/m2uur 
Was drogen Gecentrifugeerd 50-200 gram/uur 

Nat 100- 500 gram/uur 

Tabel5.10 Vocht in woningen geproduceerd door mensen, planten en activiteiten volgens [18} 

Er wordt van uitgegaan dat er 2,4 personen in de woning leven. Koken en voedselbereiding neemt ongeveer 2 
uur per dag in besteding, er bevinden zich 5 planten en bloemen in potten in de woonzone en 3 in de slaapzone. 
Daarnaast nog 1 middelgrote plant in de woonzone en de gecentrifugeerde was wordt gedurende gemiddeld 2 
uur per dag op de 1 e verdieping gedroogd. Bevochtiging door warmwater gebruik wordt via het tappatroon 
gesimuleerd en hoeft hier dus niet meegenomen te worden. Bij deze aannamen ziet de vochtproductie op 
uurbasis en per zone er als volgt uit: 

van 7 tot 17 
van 17 tot 23 
van 23 tot 7 

Liter e::.r..::u:n:r..--
5 dagen 
per week 
0,12 
0,52 
0,07 

Tabel 5.11 Vochtproductie in woningen. 

2 dagen 
per week 
0,17 
0,52 
0,07 

SJaapzone 

Omdat de spreiding in de hoeveelheid vochtproductie groot is (zie tabel 5.11) worden gemiddelde waarden per 
zone per dag aangenomen welke volgen uit bovenstaande tabel: 
5,0 liter per dag in de woonzone 
1,8 liter per dag in de slaapzone. 
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5.6 Meetsysteem 
De Ecobuild woning is voorzien van meetsensoren. De meetgegevens worden verzameld en opgeslagen door de 
meetcomputer. De data wordt standaard elke I 0 minuten gelogd, maar deze periode kan gedurende een 
ingestelde tijd verkort worden. De meetcomputer stuurt ook de bewonerssimulatie aan. De toegepaste 
meetsensoren staan vermeld in tabel 5.12. 

Sen oren 

Warmtemeters 
Elektrameters 
Watenneter 
Thennokoppels 
Status indicatoren 
Relatieve vochtigheid 
Pyranometers 
Drukverschil meters 
Windsnelheid meter 

Tabel5.12 Meetsensoren 

Grootbeid 

Cumulatieve warmtestroom 
Cumulatief elektriciteitsverbruik 
Cumulatief watergebruik 
Temperatuur 
status van componenten 
Luchtvochtigheid 
Zoninstraling 
Druk 
Snelheid 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

Eenheid 

kWh 
kWh 
m3 
oe 
0 I I 
% 
W/m2 

Pa 
m/s 
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6 Validatie 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de metingen uit de tweede fase van het Ecobuild Research project 
gepresenteerd. Tijdens de beschikbare meetperiode (tweede helft van de maand oktober) functioneerde de 
warmtepomp in testwoning B nog niet goed en was bovendien de warmtevraag voor ruimteverwarming 
minimaal. Daarom is het niet mogelijk geweest om te bepalen op welke manier de warmtevragen geleverd 
worden door de klimaatinstallaties. Een aantal installatiecomponenten (onder andere ventilatielucht 
warmtewisselaar en zonwering) functioneerde echter wel tijdens deze meetperiode en dus is het mogelijk om een 
uitspraak te doen over de werking van deze componenten in de praktijk. Daarnaast was tijdens de meetperiode 
de klimaatinstallatie van Ecobuild woning A in bedrijf en alhoewel deze woning over een ander 
installatieconcept beschikt, is het toch mogelijk om een uitspraak te doen over de werking van een aantal 
installatiecomponenten (onder andere zonnecollector en HR ketel). De resultaten van de metingen aan Ecobuild 
woning A en B worden vergeleken met de kenmerken van de installaties zoals deze zijn vastgelegd in het 
voorlopige model en aan de hand hiervan wordt het model gevalideerd en het definitieve model opgesteld. 

6.1 Metingen woning B 
Tijdens de meetperiode (van 16 tot 29 oktober) zijn van woning B de ventilatielucht warmtewisselaar (HRU) en 
de ventilatielucht warmtewisselaar beoordeeld. Ook is gekeken naar het temperatuurverschil tussen de 
buitenlucht temperatuur welke in de meteomast gemeten wordt en de temperatuur waarmee de verse 
ventilatielucht de warmtewisselaar binnenkomt. 

6.1.1 Ventilatielucht warmtewisselaar 

In figuur 6.1 staan de temperaturen van de in- en uitgaande luchtstromen van de ventilatielucht warmtewisselaar 
tijdens de meetperiode afgebeeld. Het bijbehorende opgenomen vermogen en thermisch rendement staan 
vermeld in figuur 6.2 en figuur 6.3. 

Temperatuur van de luchtstromen door de warmtewisselaar 
25,-----------------------------------------------------------------------------~ 

~ 15 -~-.~--~~--~~---~~--~----------------------------~~---------~--~~--~ 
... 
= = Ë 10 -~~~~~.n~~~~~~~-~~~~-~~---f--~~-r~--F~.~~~~~ .. 
c. 
s .. .... 

-5L-----------------------------------------------------------------------------~ 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

-T_aJblaas_in Tijd (dagen in oktober! 
-T_aanzuig_uit 
-T_alblaas_uit 
-T aanzuig in 

Figuur 6.1 Temperatuur van de verschillende in- en uitgaande luchtstromen van de gebalanceerde ventilatie 

Hierbij valt op dat de temperatuur van de afgevoerde binnenlucht (T_afblaas_in) vrij constant is, ook gedurende 
de nacht komt deze niet onder de 18 °C. De temperatuur van de aangevoerde buitenlucht die de woning 
ingeblazen wordt, is ook vrij constant, terwijl de temperatuur van de buitenlucht gedurende de dag varieert. 
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Opgenomen vermogen door de HRU 
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Figuur 6.2 Opgenomen vermogen gebalanceerde ventilatie 
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e .. .., 
= .. 
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In figuur 6.2 staat het per I 0 minuten gemiddeld opgenomen vermogen van de ventilatoren en bijbehorende 
regeling (nominaal vermogen I 00 W) weergegeven. Tijdens de meetperiode was de volumestroom van 
ventilatielucht 250 m3 per uur. Dit is een vrij grote volumestroom en indien de daggemiddelde volumestroom 
(150m3 per uur volgens fabrikant ltho) ingesteld wordt, is het opgenomen vermogen lager. In figuur 6.2 valt op 
dat het opgenomen vermogen constant is voor deze meetperiode (ongeveer I 00 W). Dit betekent dat de 
vorstbeveiliging in de meetperiode niet ingeschakeld is, want deze vorstbeveiliging toert de aanvoerlucht 
ventilator namelijk af op het moment dat er een kans op bevriezing bestaat. Hierdoor zou het opgenomen 
vermogen van deze ventilator tijdelijk verminderd zijn . 

Thermisch rendement van de warmtewisselaar 

110% 

100% 

80% 

700/o 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Tijd Idagen in oktober! 

Figuur 6.3 Thermisch rendement van de gebalanceerde ventilatie 

Het rendement van de ventilatielucht warmtewisselaar varieert tussen de 75% en 95% tijdens de meetperiode (op 
enkele afwijkingen op 17 oktober na). In het beoordelingsmodel werd uitgegaan van een constant thermisch 
rendement van 95%. De variatie in het thermisch rendement wordt (deels) veroorzaakt doordat de relatieve 
vochtigheid van de binnen- en buitenlucht variëren, ook treedt er condensatie op in de warmtewisselaar 
waardoor het rendement vermindert. 
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Als echter het rendement uitgezet wordt tegen het temperatuurverschil tussen buiten- en binnenlucht, is het 
duidelijk dat het thermisch rendement athankelijk is van dit temperatuurverschil (figuur 6.4). Het verband tussen 
het temperatuurverschil en het rendement kan (voor deze meetperiode) weergegeven worden met de volgende 
vergelijking: 

'11vtw = 100,0 ± 0,3- 0,95 ± 0, 02 · (Tbuiten- Tbinne,J [%] (indien 8 oe< T binnen - Tbuiren < 20 °C) 

Rendement warmteterugwinning 

100% .------------------------------------------------------------------------------, 
• 

• Meetpunten 
---Theoretisch rendement 
--Trendlijn 

70% +===================~-----------------,------------------~------------------~ 
5 10 15 20 25 

Temperatuurverschil tussen binnen- en buitenlucht ["Cl 

Figuur 6.4 Rendement gebalanceerde ventilatie versus temperatuurverschil binnen- en buitenlucht 

6.1.2 Zonwering 
Ecobuild woning B is uitgerust met geregelde zonwering. In figuur 6.5 zijn de zoninstraling die op de zuidgevel 
van de woning valt en de zoninstraling die de woonkamer binnenkomt uitgezet voor de meetperiode van 16 tot 
29 oktober. De metingen zijn verricht door middel van pyranometers. Deze zijn bevestigd op de zuidgevel en in 
de woonkamer vlak achter het raam op het zuiden. 

In figuur 6.6 zijn dezelfde gegevens uitgezet voor kortere meetperiode (van 16 tot 19 oktober). Hierbij is 
duidelijk is te zien dat de zoninstraling die de woonkamer binnenkomt, wordt beïnvloed door de zonwering.l6 
oktober is een heldere dag met veel zoninstraling. Op deze dag is de zonwering ingeschakeld en is te zien dat 
slechts een klein gedeelte van de zoninstraling op de zuidgevel de woning binnenkomt. 18 oktober daarentegen 
is een dag met ongeveer dezelfde hoeveelheid zoninstraling, echter is de zonwering op deze dag niet 
ingeschakeld en is duidelijk te zien dat een groter gedeelte van de zoninstraling de woonkamer binnenkomt. Op 
17 oktober is te zien dat gedurende de dag de zonwering uitgeschakeld wordt, wat resulteert in een duidelijke 
sprong in zoninstraling. 

Vergelijking tussen zoninstraling op gevel en zoninstraling in woonkamer 
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Figuur 6.5 Zoninstralin~ ~evel en woonkamer 
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Het percentage van de zoninstraling die door het raam doorgelaten wordt, kan berekend worden door de 
zoninstraling die in de woonkamer gemeten is, te delen door de zoninstraling die op de gevel valt. Dit resulteert 
in de zontoetredingsfaktor (ZTA). De theoretische ZT A waarde van het glas in woning B is 0,39. De uit figuur 
6.6 berekende ZT A waarde (indien zonwering uitgeschakeld) is 0,34 voor zowel een bewolkte als heldere dag. 
Bij ingeschakelde zonwering is de ZT A waarde van het glas en zonwering samen theoretisch 0,03. Dit is bereikt 
door de ZT A waarde van het glas (0,39) te vermenigvuldigen met de ZT A waarde van de zonwering (0,08). De 
gemeten ZT A waarde ligt tussen 0,05 en 0,06. In figuur 6.6 is duidelijk te zien dat de zoninstraling zelfs 's 
nachts waarden tot 100 W/m2 geeft. Dit betekent dat er een grote onnauwkeurigheid is in de gemeten 
zoninstraling en daarmee ook een grote onnauwkeurigheid in de berekende ZT A waarde. 

Vergelijking tussen zoninstraling op gevel en zoninstraling in woonkamer 

16 17 18 19 

-In woonkamer Tijd ldageo io oktober! 
-Op gevel 

Figuur 6.6 ZoninstralinJ; J;evel en woonkamer tijdens een meetperiode van drie daJ;en 

Er dient wel opgemerkt te worden dat bij de berekening van de ZT A waarde de bijdrage van de opwarming van 
het glas en de daarmee gepaard gaande opwarming van de ruimte niet meegenomen is, terwijl in de theoretisch 
bepaalde waarde de bijdrage van absorptie van warmte door het glas opgenomen is. 
Bij de berekening van de ZT A waarde van zonwering en glas samen is er vanuit gegaan dat de zonwering het 
gehele raam bedekt. Dit is echter niet het geval, omdat de zonwering van de woonkamer een uitvouwscherm 
betreft. Hierbij kan een deel van de zoninstraling via de open zijkanten en onderzijde de woning binnenkomen en 
dus kan de zoninstraling groter zijn dan verwacht werd. 

6.1.3 Gemeten buitenlucht temperatuur 
Uit de analyse van de invloed van meetonnauwkeurigheden, welke in hoofdstuk 2 is gemaakt, bleek dat de 
invloed van de gemeten buitentemperatuur van invloed is op de transmissie, ventilatie en infiltratie verliezen van 
de woning en daarmee op de berekende energievraag voor verwarming van een woning. Hierbij werd uitgegaan 
van een verschil in gemeten buitentemperatuur in de meteomast en gemeten buitentemperatuur dicht bij de 
woning. In figuur 6.7 staan deze gemeten buitentemperaturen uitgezet voor de meetperiode van 16 tot 29 
oktober. Duidelijk wordt dat verschil tussen beide gemeten temperaturen klein is. Figuur 6.8 geeft dit verschil 
weer. 

Vergelijking tussen de temperatuur van de buitenlucht en de aangevoerde ventilatielucht 
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Figuur 6.7 Buitentemperatuur J;emeten in meteomast en ventilatielucht warmtewisselaar 
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Uit figuur 6.8 kan opgemaakt worden dat het gemeten verschil gemiddeld tussen -1 oe en +I oe ligt. De 
meetonnauwkeurigheid van ieder van de temperatuursensoren is +/- 0,5 °C. Dit betekent dat het grootste gedeelte 
van het gemeten temperatuurverschil binnen de meetonnauwkeurigheid van de sensoren ligt en dus kan voor de 
buitentemperatuur die gebruikt wordt in het beoordelingsmodel de gemeten temperatuur van de meteomast 
aangehouden worden. 

Verschil tussen de temperatuur van de buitenlucht en de aangevoerde ventilatielucht 

Tijd Idagen in oktober! 

Fi2uur 6.8 Temperatuurverschil tussen metinR meteomast en ventilatielucht warmtewisselaar 

In figuur 6.8 is te zien dat overdag de temperatuur die gemeten wordt in de meteomast tijdens de meetperiode 
vrijwel iedere dag hoger is dan de temperatuur van de aanvoerlucht van de ventilator. Als gekeken wordt naar 
figuur 6.9 valt op dat op de dagen waarop de zoninstraling groot is, het temperatuurverschil ook groot is. Dit kan 
verklaard worden doordat de zoninstraling de temperatuursensor van de meteomast beïnvloedt. De temperatuur 
van de aanvoerlucht van de ventilator wordt in de leiding gemeten net voordat deze de ventilator bereikt en dus 
wordt deze niet beïnvloed door de zoninstraling. Verder kan, omdat de temperatuur van de ventilatielucht net 
voor de ventilator en dus in de woning gemeten wordt, deze beïnvloed worden door temperatuur van de woning. 
Vooral 's nachts is het temperatuurverschil tussen woning en buitenlucht groot en dus kan de aanvoerleiding van 
de ventilatielucht verwarmd worden door de woning. 
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Figuur 6.9 Zoninstra !in!( op het zuiden 
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6.2 Metingen woning A 
Tijdens de meetperiode (van 11 tot 29 oktober) zijn van woning A de HR ketel, de zonnecollector en de douche 
warmtewisselaar beoordeeld. De douche warmtewisselaar en de zonnecollector zijn installaties die ook in 
Ecobuild woning B voorkomen, echter deze installaties waren niet in bedrijf tijdens de meetperiode. In het 
beoordelingsmodel is een HR ketel opgenomen en met behulp van metingen aan de HR ketel in woning A kan 
bepaald worden hoe deze installatie in de praktijk functioneert. 

6.2. 1 HR ketel 

In figuur 6.10 staan de energiegebruiken van aardgas en hulpcomponenten (regeling, CV pomp en 
tapwaterpomp) voor de meetperiode afgebeeld. Ook staan in deze figuur de geleverde energiestromen voor 
tapwater en ruimteverwarming vermeld. Hierbij valt op dat de energiestroom voor ruimteverwarming in deze 
periode zeer klein was. 

Energiegebruik en levering HR ketel 
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Figuur 6.10 EnerRiestromen van en naar HR ketel 

Voor deze meetperiode kan het rendement van de HR ketel voor opwekking van warm tapwater berekend 
worden door de totale warmtestroom die aan het warm tapwater geleverd is, te delen door het totale verbruik van 
aardgas in die periode. In de periode van 11 tot 27 oktober was er geen energiestroom voor ruimteverwarming en 
dus is het totale aardgasverbruik in die periode gebruikt voor opwekking van warm tapwater. Het berekende 
rendement in deze periode bedroeg 61,2% op de onderwaarde van aardgas (55,2% op de bovenwaarde). 
Alhoewel dit rendement slechts berekend is in een korte meetperiode kan wel geconcludeerd worden dat er een 
duidelijk verschil is met het door de fabrikant gegeven rendement van 84% (onderwaarde). Voor gecombineerd 
gebruik is het rendement van de HR ketel68,3% op de onderwaarde (61,5 % op bovenwaarde). 
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Het opgenomen vermogen van de hulpcomponenten van de HR ketel in de periode van 11 tot 15 oktober is 
afgebeeld in figuur 6.11. Tijdens deze periode was er geen warmtevraag voor ruimteverwarming en dus was de 
CV pomp niet in bedrijf. De hoogste pieken die te zien zijn in figuur 6.11 geven het opgenomen vermogen van 
de tapwaterpomp weer tijdens het douchen (2 keer per dag), dit opgenomen vermogen is tijdens de meetperiode 
voor de douchebeurten gemiddeld 95 W. Het nominale vermogen van deze pomp is 145 W. Het gemiddeld 
opgenomen vermogen van de regeling is tussen twee opeenvolgende douchebeurten 3 W, terwijl de fabrikant een 
gemiddeld verbruik van 5 W opgeeft. In deze periode worden echter nog enkele korte taps in keuken en douche 
afgenomen waardoor de tapwater pomp elektriciteit verbruikt. Hierdoor is het gemiddeld opgenomen vermogen 
van de regeling minder dan 3 W. 

Opgenomen vermogen hulpenergie ketel 
(regeling, CV pomp, tapwater pomp) 
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Figuur 6.11 OpRenomen vermoRen door hulpenerRie van de HR ketel 

In figuur 6.12 is voor de meetperiode van 27 tot 29 oktober het opgenomen vermogen van de hulpenergie 
(regeling, CV pomp en tapwaterpomp) van de HR ketel uitgezet en daarnaast de flow naar het ruimteverwarming 
afgifte systeem. Er wordt vanuit gegaan dat ten tijde van een flow naar het afgifte systeem, het totale opgenomen 
vermogen gebruikt wordt voor de CV pomp (nominaal vermogen 145 W). Er zijn twee perioden waarbij er 
zowel een flow naar het afgifte systeem als hulpenergiegebruik is (zie figuur 6.12). Het opgenomen vermogen 
van de CV pomp voor deze twee perioden is gemiddeld 100 W. 

Opgenomen vermogen hulpenergie ketel 
en flow naar ruimteverwarming afgifte systeem 
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Figuur 6.12 HulpenerRie enflow naar het a(Rifte systeem van HR ketel 
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6.2.2 Zonnecollector 

In figuur 6.13 is de zoninstraling op het zuiden voor de meetperiode van 11 tot 29 oktober weergegeven. Figuur 
6.14 laat het bijbehorende opgenomen vermogen van de collectorpomp (nominaal vermogen 90 W) zien. 
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Figuur 6.13 Instralin:<{ op de zonnecollector 

Hierbij valt duidelijk op dat de collectorpomp overdag (indien er zoninstraling is) vrijwel continu in bedrijf is. In 
figuur 6.15 is voor een korte meetperiode (van 21 tot 25 oktober) de zoninstraling en bijbehorend opgenomen 
vermogen van de collectorpomp uitgezet. Voor de meetperiode is het gemiddeld opgenomen vermogen van de 
collectorpomp 26 W en de gemiddelde bedrijfsduur van de collectorpomp is 24% van de tijd van de 
meetperiode. 
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Figuur 6.14 Opgenomen vermogen door de collectorpomp 
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Zoninstraling op collector en opgenomen vermogen collectorpomp 
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Figuur 6.15 Jnstraling op zonnecollector en opgenomen vermogen door de collectorpomp 

6.2.3 Douche warmtewisselaar 
In figuur 6.16 zijn de gemeten in- en uitgaande temperaturen van de douche warmtewisselaar op 6 november 
gedurende een aantal uren te zien. Duidelijk is de te zien dat de temperatuur van het afgevoerde douchewater (T 
afvoer in) stijgt, dit komt doordat er gedurende deze periode een douche gesimuleerd wordt. Het aangevoerde 
koude leidingwater (T aanvoer in) warmt op door warmteuitwisseling met het afgevoerde warme douchewater. 
Het opgewarmde water (T aanvoer uit) wordt naar zowel de douche mengkraan als naar de ketel geleid. Het 
douchewater wordt afgekoeld (T afvoer uit) en naar de riolering geleid. Na de douchebeurt blijft het water in de 
douche wtw stilstaan en convergeren de temperaturen van het stilstaande water naar de omgevingstemperatuur 
(ongeveer 19 °C). 
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Figuur 6.16 Temperatuur douche wtw 
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Het gemeten en het theoretisch voorspelde thermisch rendement van de warmteuitwisseling tijdens de 
douchebeurt en bijbehorende flow door de douche warmtewisselaar zijn weergegeven in figuur 6.17. Het 
gemeten thermisch rendement is constant tijdens de douchebeurt (ongeveer 40%), terwijl verwacht werd dat het 
rendement slechts 30% zou bedragen. Dit komt waarschijnlijk doordat het aan- en afvoer debiet in evenwicht 
was tijdens de meting, terwijl het theoretische rendement bepaald is bij een onbalans in aan- en afvoer debiet. 
Ook is in figuur 6.17 af te lezen dat de opwarmperiode, dit is de benodigde tijd om in thermisch evenwicht te 
komen, kort is (minder dan 1 minuut), terwijl aangenomen werd dat deze periode 2 minuten was. 
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Figuur 6.17 Rendement douche wtw en bijbehorende flow 
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De metingen zijn uitgevoerd in relatief korte meetperioden (van enkele dagen tot enkele weken) en daarom is het 
niet bekend of de meetwaarden gedurende de rest van het jaar hetzelfde zijn. Echter voor enkele meetresultaten 
wordt verwacht dat deze niet of nauwelijks variëren gedurende een jaar. Deze resultaten worden vergeleken met 
de aangenomen waarden en indien deze waarden niet overeenkomen, worden de gemeten waarden opgenomen in 
het model. Op deze manier is het beoordelingsmodel gevalideerd. 

Het rendement van de ventilatielucht warmtewisselaar is, in plaats van het constant veronderstelde rendement 
van 95% bepaald door de volgende vergelijking: 

Y/wtw = 100,0 ± 0,3-0,95 ± 0,02 · (Tbuiten- Tbinne,J [%] (indien 8 oe < Tbinnen - Tbuiten < 20 oq 

De invloed van de vorstbeveiliging op het rendement van de warmtewisselaar is niet duidelijk geworden uit de 
metingen, doordat deze tijdens de meetperiode niet ingeschakeld is. 

De berekening van de ZT A waarde van de zonwering dient aangevuld te worden met de bijdrage van het 
verwarmde glas om een beter vergelijk te ktmnen maken tussen de berekende en gemeten waarde. 

De in de meteomast gemeten buitenluchttemperatuur kan gebruikt worden bij de berekening van de transmissie, 
ventilatie en infiltratie posten van de energiebalans omdat het verschil tussen de gemeten temperatuur in de 
meteomast en de gemeten temperatuur van de ventilatielucht binnen de grenzen van de onnauwkeurigheid van de 
meetsensoren valt. 

Het gemeten rendement (62,2%) van de HR ketel voor warm tapwater bereiding komt niet overeen met het door 
de fabrikant gegeven rendement (84%). Om een goede uitspraak te kunnen doen over de overeenkomst tussen 
gemeten en gegeven rendement dient de meetperiode langer te zijn. 

De jaarlijks gebruikte hulpenergie van pompen en ventilatoren wordt in het beoordelingsmodel berekend door 
het nominale vermogen te vermenigvuldigen met de jaarlijkse bedrij fsduur. Uit metingen aan collectorpomp, CV 
pomp, tapwaterpomp en ventilatoren blijkt echter dat het opgenomen vermogen van deze pompen niet 
overeenkomt met het nominale vermogen. Bij de collectorpomp is het gemiddeld opgenomen vermogen 26 W 
bij een nominaal vermogen van 90 W, de CV pomp neemt gemiddeld 100 W op bij een nominaal vermogen van 
145 Wen de tapwaterpomp neemt gemiddeld 95 W op bij een nominaal vermogen van 145 W. De ventilatoren 
van de ventilatielucht warmtewisselaar nemen gemiddeld 100 W op bij een nominaal vermogen van 100 W. 
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat door van het nominale vermogen uit te gaan, er een overschatting in de 
berekening van het energiegebruik gemaakt wordt. Om een beter beeld te krijgen van het gemiddeld gebruikte 
vermogen dienen er meerdere pompen en ventilatoren vergeleken te worden en dient bovendien de meetperiode 
langer te zijn. 

De zonnecollector van Ecobuild woning A wordt alleen gebruikt voor warm tapwater bereiding. De gemeten 
bedrijfsduur van de bijbehorende collectorpomp is 24% van de tijd van de meetperiode. De zonnecollector die in 
het beoordelingsmodel is opgenomen, heeft een gemiddelde bedrijfsduur van 25% van het jaar. Echter omdat de 
zoninstraling niet constant is gedurende hetjaar en de metingen plaatsgevonden hebben in een korte meetperiode 
kan hieruit niet opgemaakt worden wat de jaargemiddelde bedrijfsduur is. 

De douche warmtewisselaar heeft een thermisch rendement van 40% tijdens de meetperiode. In het 
beoordelingsmodel was uitgegaan van een rendement van 30% tijdens thermisch evenwicht. De 
energiebesparing welke deze warmtewisselaar oplevert is naar verwachting lager dan de energiebesparing door 
het gemeten thermische rendement. Dit komt doordat hierin de opwarmperiode niet verrekend is en er daarnaast 
extra leidingverliezen optreden bij het verplaatsen van de warmtestroom uit de wtw naar het voorraadvat en de 
mengkraan. 

6.4 Gevalideerd beoordelingsmodel 
Het in hoofdstuk 3 beschreven beoordelingsmodel is slechts op een paar punten gewijzigd als gevolg van 
validatie door middel van meetresultaten. Dit komt doordat ten eerste een deel van de metingen niet uitgevoerd 
is, omdat de klimaatinstallatie en dan met name het warmtepomp systeem in Ecobuild woning B niet 
functioneerde. Ten tweede is de meetperiode zeer kort geweest en daardoor is het niet duidelijk of de 
meetresultaten als jaargemiddelde waarden beschouwd mogen worden. 
De wijziging die in het beoordelingsmodel aangebracht is voor de rendementsbepaling van de ventilatielucht 
warmtewisselaar, is van invloed op de berekening van de ventilatieverliezen van de woning. Indien bij de 
berekening van de warmtevraag voor ruimteverwarming het temperatuurafhankelijke rendement wordt gebruikt, 
dan neemt deze warmtevraag toe van 4,2 GJ naar 4,8 GJ. 
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7 Samenvatting en conclusies 
In het gebied tussen enerzijds complexe en anderzijds vereenvoudigde beoordelingsmethoden is er binnen ECN 
DEGO vraag naar een model dat op eenvoudige wijze energieconcepten kan vergelijken en dat niet de 
beperkingen heeft van een EPN-achtige aanpak. De doelstelling van dit afstudeerproject is dan ook het opstellen 
van een beoordelingsgereedschap waarmee energieconcepten van woningen energetisch beoordeeld kunnen 
worden. Hierbij dient gekeken te worden naar zowel het concept in zijn geheel als naar de installatietechnische 
en bouwkundige maatregelen die deze concepten tot stand brengen. Het gereedschap dient uit te breiden te zijn 
voor het beoordelen van de aspecten comfort, gezondheid, kosten/opbrengsten en milieubelasting. 

7.1 beoordeling van Energiestromen 
Allereerst is een analyse gemaakt van de energiestromen die in woningen in het algemeen een rol spelen, zoals 
bijv. energie voor ruimteverwarming en warm tapwater, maar ook infiltratie- en ventilatieverliezen. Op basis van 
deze theoretische energiebalans is vervolgens een model gemaakt in het software pakket MathCad. Dit model 
berekent de energiestromen, uitgaande van een bepaald klimaat, de bouwkundige gegevens van een woning en 
een aangenomen gebruikersgedrag. Het model rekent met tijdstappen van een maand. 
In dit project is als "case" voor een energiezuinige woning de Ecobuild testwoning B gekozen, welke zich op het 
terrein van ECN in Petten bevindt. Deze "case" dient o.a. voor het kunnen valideren van het te ontwikkelen 
beoordelingsgereedschap. Uitgaande van (bouwkundige gegevens van) deze woning, klimaatdata van het relatief 
dichtbij gelegen KNMI-meteostation in Den Helder en een aangenomen gebruik, is de volgende energiebalans 
opgesteld: 

Ec:obuild testwoning B (situatie fase I): energiestromen in stookSelzoen 

Energieverliezen Energiewinsten 
Transmissie 7,9 GJ Zonbijdrage 4,0 GJ 
Ventilatie 0,8 GJ Interne warmte 7,3 GJ 
Infiltratie 13,7 GJ Verwarming 10,7 GJ 

Tabel 7.1 Energiestromen, berekend mei de opgestelde rekenmelhodiek, in de periode van 
I november tot I april voor Ecobuild testwoning B (fase I) 

Vanuit de praktijk is bekend dat bewonersgedrag en klimaat een zeer grote invloed hebben op de energievraag 
van een woning. Deze invloed heeft betrekking op de vraag naar ruimteverwarming (of koeling), warm tapwater 
en elektriciteit. Aan de hand van het opgestelde model is een analyse gemaakt van de grootte van deze 
invloeden. Hiertoe zijn er drie typen bewoners gedefinieerd (energie bewust, referentie en hoog gewenst 
comfort) en drie klimaatjaren geselecteerd (koud, referentie en warm), waarmee naar verwachting de in de 
praktijk voorkomende spreiding wordt benaderd. 
Uitgaande van de (bouwkundige gegevens van) Ecobuild testwoning B op het terrein van ECN in Petten, is de 
volgende invloed op energie voor ruimteverwarming en warm tapwater berekend: 

warmtévraag bewonersgedrag 
ener je bewust refe entie hoo comfort 

koud 26,6 GJ 32,6 GJ - referentie 17,3 GJ 22,0 GJ 27,9 GJ <.': 
<.': e 
~ warm 14,0 GJ 19,0 GJ 

Tabel 7.2 Berekend effect van klimaat en bewonersgedrag op warmtevraag voor ruimteverwarming en warm 
tapwater voor Ecobuild woning B. 

Geconcludeerd kan worden dat, op basis van het veronderstelde buitenklimaat en bewonersgedrag, de 
warmtevraag voor Ecobuild woning B in grote mate beïnvloed wordt door het gedrag van de bewoners en door 
klimatologische omstandigheden. De warmtevraag door de gecombineerde invloed van bewonersgedrag en 
klimaat varieert van een 36% kleinere vraag tijdens een "warm jaar" met "energie bewuste bewoners" tot een 
48% grotere vraag tijdens een "koud jaar" met "bewoners met hoog gewenst comfort" in vergelijking tot 
"gemiddelde gebruikers" tijdens het Test Referentie Jaar. Bovendien is ook het elektriciteitsverbruik afhankelijk 

77 
Jeroen van Asseldonk- November 2003 



"Een beoorde/ingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen " 

van het bewonersgedrag. Dit betekent dat, ook al is de berekening van de warmtevraag voor een woning heel 
nauwkeurig, in de praktijk per woning en per jaar grote verschillen kunnen voorkomen. 

Behalve bovenstaande onzekerheden in de model uitkomst als gevolg van bewonersgedrag en klimaat, zijn er 
ook onzekerheden als gevolg van de aannames in het model en de gehanteerde berekeningsmethoden (als 
versimpeling van de werkelijkheid). Om inzicht te krijgen in deze onzekerheden is een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd met het model, uitgaande van Ecobuild testwoning 8. Uitgaande van een bepaalde (realistisch 
geachte) onzekerheid in de input van het model, is vastgesteld dat de berekende warmtevraag voor 
ruimteverwarming (van Ecobuild testwoning 8) met name bepaald wordt door de (op volgorde gesorteerde) 
variabelen: 

• buitenluchttemperatuur, 
• windsnelheid, 
• rendement warmteterugwinning uit ventilatielucht, 
• luchtdoorlatendheid schil (qv, 10), 

• ruimtetemperaturen. 

Dit inzicht is van belang bij het opstellen van een beoordelingsgereedschap voor energiezuinige woningen, zoals 
bijv. de Ecobuild testwoning 8 en bij het uitvoeren van experimenten in de testwoningen. Voor betrouwbare 
uitkomsten is het cruciaal om onzekerheden in bovenstaande variabelen zo veel mogelijk uit te sluiten. In dit 
project is met name dieper ingegaan op infiltratie. De wind, het temperatuurverschil tussen buiten en binnen en 
de luchtdoorlatendheid van de schil bepalen de infiltratieverliezen van de woning, welke een belangrijk deel van 
de totale energiebalans vormen (zie tabel 7.1). Ervan uitgaande dat het klimaat bekend is en dat de 
luchtdoorlatendheid met een blowertest kan worden bepaald, is de aandacht gericht op het verband tussen 
luchtdoorlatendheid (een momentopname) en de resulterende dynamische luchtvolumestromen door de kieren en 
naden, als gevolg van winddruk en temperatuurverschillen. Een literatuurstudie leverde een viertal modellen op 
(twee empirische en twee theoretische), welke vergeleken zijn. Ondanks het feit dat de vier methoden op 
beduidend verschillende manieren de infiltratie berekenen, is het verloop van de infiltratie vergelijkbaar. De 
genormeerde berekeningsmethode in Nederland voor de bepaling van de infiltratie van buitenlucht is NEN 2687. 
Met dit vergelijk van de vier bepalingsmethoden is aangetoond dat de voorspelde infiltratie met behulp van de 
methode uit NEN 2687, een beeld geeft van de infiltratie dat overeenkomt met de overige geanalyseerde 
methoden. Dit geeft een bepaald vertrouwen in de methode vanNEN 2687, maar een uitgebreider vergelijk met 
o.a. complexere modellen en! of gemeten volumestromen verdient de voorkeur. 

7.2 Beoordeling van installaties 

Naast het berekenen van de energiebehoefte(n) van een energiezum1ge woning, moet het 
beoordelingsgereedschap ook de installatiecomponenten omvatten, die in deze energiebehoefte(n) voorzien. Er is 
besloten om de volgende elementen uit het installatieconcept van Ecobuild woning 8 (fase 11) op te nemen in de 
beoordeling: 

• de warmtepomp (inclusief bodembron en koeling), 
• de zonnecollectoren, 
• het voorraadvat voor wannteopslag, 
• de douche warmtewisselaar, 
• de ventilatie unit (balansventilatie met warmteterugwinning), 
• de zonwering (met regeling op basis van instraling) 

Daarnaast is er besloten om een HR-combiketel op te nemen, als een "referentie installatie". 

Allereerst is geanalyseerd op welke wijze bovenstaande systemen en componenten theoretisch functioneren en 
op welke wijze deze in de Energie Prestatie Nonnering (EPN) zijn beschreven. Daarna zijn de relevante 
meetresultaten bestudeerd uit de eerste fase van het Ecobuild Research project. Hoewel het hier niet exact 
bovenstaande systemen en componenten betreft, zijn aan de hand van deze meetresultaten verschillen 
geconstateerd tussen praktijk enerzijds en theorie en EPN anderzijds. Deze verschillen betreffen o.a.: 

• de prestatie van de warmtepomp, 
• het rendement van de douche warmtewisselaar. 

Daarnaast bleek de EPN geen berekeningsmethode te bieden voor de in testwoning 8 aanwezige: 
• vrije koeling (m.b.v. de bodemwanntewisselaars), 
• bodemregeneratie (m.b.v. de zonnecollectoren, 
• douche warmtewisselaar 
• vorstbeveiliging van de ventilatie unit. 
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Op basis van de verkregen inzichten is per systeem/component een berekeningsmethode opgezet voor een 
energetische beoordeling. 

7.3 Het beoordelingsmodel 
Het beoordelingsmodel is opgezet als ontwerpgereedschap om het jaarlijks primaire energiegebruik (elektriciteit 
en aardgas) en de energieneutraliteit van een woning te bepalen. Belangrijk hierbij is dat inzicht wordt gegeven 
in hoe de energiestromen lopen. Zo is het bijvoorbeeld voor energiezuinige woningen belangrijk dat goed gelet 
wordt op hulpenergie. Het energiegebruik wordt dan ook tot op het niveau van individuele pompen en 
ventilatoren en van leidingen uitgesplitst. Als output van het model is gekozen voor jaarlijkse primaire 
energiehoeveelheden per component (opbrengst of gebruik), de hoeveelheid duurzame energie per bron en een 
beoordeling van de energieneutraliteit van het totale woning concept. 
Voor de daadwerkelijke realisatie van het beoordelingsgereedschap is gekozen voor het software pakket 
MathCad. Dit is een goed toegankelijk pakket, geschikt voor statische en semi-dynamische berekeningen. 
Bovendien wordt het pakket binnen ECN DEGO al regelmatig gebruikt en hierdoor is er inmiddels ook een 
bibliotheek met "standaard" constanten en submodellen beschikbaar. Het ontwikkelde beoordelingsgereedschap 
(tijdstap is I maand) bestaat uit het reeds genoemde model waarmee de energiebalans kan worden bepaald, 
waaraan de berekeningsmethoden voor de gekozen systemen/componenten en een gestructureerde (berekening 
en) weergave van de gewenste output zijn toegevoegd. Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van een 
berekening met het beoordelingsgereedschap. 

35 

30 

25 

~20 .. 
"i!o .. 

15 c 
w 

10 

~ 

5· 

0 

Energievraag Energielevering 

Figuur 7.1 Voorbeeld van een berekening met het beoorde/ingsgereedschap. 

Onderdeel van de energetische beoordeling is de bepaling van de energieneutraliteit van het energieconcept 
Energieneutraal wil zeggen dat het totale energiegebruik, bestaande uit een gebouwgebonden deel en een 
gebruikersgebonden deel helemaal voorzien wordt door duurzame energiebronnen die met de woning verbonden 
zijn. Voor de bepaling van "energieneutraliteit" is in dit project een uitdrukking opgesteld met de volgende 
verhouding van primaire energiestromen: 

Eniet duurzaam 
Energieneutraliteit = ------=~------

E niet duurzaam + E duurzaam 
[-] 

Hierbij betekent 0 dat het energieconcept geheel energieneutraal is. Een berekende factor 1 betekent dat er 
helemaal geen energie op duurzame wijze opgewekt is. 

Ook het zo verkregen beoordelingsgereedschap is onderworpen aan een gevoeligheidsanalyse. Voor de 
testwoning met het warmtepompsysteem bleek de berekende hoeveelheid primaire energie vooral gevoelig te 
zijn voor de Camot factor van de warmtepomp en het vermogen van de pompen en ventilatoren. Dit betekent dat 
door een warmtepomp met een hoge Camot factor en bijvoorbeeld een toerengeregelde pomp veel energie 
bespaard kan worden. Bij het energieconcept met een HR ketel is het rendement van warm tapwater bereiding 
van grote invloed op het jaarlijkse energiegebruik. Dit komt doordat er een grote energievraag voor warm 
tapwater is (13,9 GJ, 59% van de totale energievraag) en het grootste gedeelte hiervan wordt geleverd door de 
HR ketel. De warmtevraag voor ruimteverwarming en warm tapwater heeft een geringe invloed op het jaarlijks 
primaire energiegebruik (minder dan 5% spreiding ten opzichte van het referentie energiegebruik). Dit geldt voor 
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zowel het energieconcept met de warmtepomp als het energieconcept met de HR ketel. De basis voor de 
opstelling van het beoordelingsmodel is deze warmtevraag en dus zou een grotere invloed verwacht worden. De 
reden voor deze geringe invloed op het totale energiegebruik is dat slechts een gedeelte van de energiegebruiken 
(compressor of gas en enkele pompen) verandert bij een grotere of kleinere energievraag en daarom is de invloed 
op het geheel niet zo groot. 

7.4 Validatie van het beoordelingsmodel 
Ter validatie van het ontwikkelde beoordelingsgereedschap is een meetplan opgezet voor een aantal 
experimenten in Ecobuild testwoning B. Bij het opzetten van dit meetplan is gebruik gemaakt van de 
geconstateerde gevoeligheden van de energetische beoordeling. Er is extra aandacht besteed aan de variabelen 
die van grote invloed op het de uitkomst bleken te zijn. Door vertragingen in het Ecobuild Research project was 
er uiteindelijke slechts van enkele weken meetdata uit oktober beschikbaar voor validatie. Omdat deze weken 
ook de opstartfase van Ecobuild Research fase II betroffen, moest helaas geconstateerd worden dat op dat 
moment: 

• de warmtepomp nog niet goed werkte, 
• de instralingssensor op de zuidgevel niet goed functioneerde, 
• de ruimteverwarming nauwelijks in bedrijf was, 
• de vorstbeveiliging van de ventilatie unit niet in werking hoefde te treden. 

Uiteindelijk hebben de meetresultaten slechts geleid tot een enkele wijziging in het beoordelingsmodel. 
Enerzijds doordat niet alle metingen konden worden uitgevoerd, anderzijds doordat de meetperiode zeer kort is 
geweest en daardoor is het niet duidelijk of de meetresultaten als jaargemiddelde waarden beschouwd mogen 
worden. In het beoordelingsmodel is de rendementsbepaling van de ventilatie unit gewijzigd, omdat er een 

afhankelijk van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten is geconstateerd in de metingen: 1'/wtw = 100 -

0,95 x (Tbuuen - TbinnenJ [%}, indien 8 °C < Tbinnen- Tbuiten < 20 °C. Deze wijziging leidt in het model tot een 
stijging van de ventilatieverliezen. Een aantal andere constateringen uit de metingen zijn: 

• De buitentemperatuur, gemeten in de meteomast op het ECN terrein lijkt te voldoen voor de metingen. 
Het verschil met een temperatuurmeting dicht bij de woning (aanzuigkanaal ventilatie unit) blijkt 
binnen de grenzen van de onnauwkeurigheid van de meetsensoren te liggen. 

• Het tapwater rendement van de HR-ketel lijkt lager te zijn dan aangenomen in het beoordelingsmodel. 
Een langere meting is echter noodzakelijk voor een eenduidige uitspraak. 

• Het rendement van de douche warmtewisselaar lijkt hoger te zijn dan aangenomen in het 
beoordelingsmodel. Een langere meting is echter noodzakelijk voor een eenduidige uitspraak. 

• Het opgenomen vermogen van de CV pomp, tapwater pomp, collector pomp en ventilatoren lijkt 
aanzienlijk lager te zijn dan het nominale vermogen. Om dit goed te beschrijven moet het 
beoordelingsmodel uitgebreid worden met een berekeningsmethode voor toerengeregelde pompen en 
ventilatoren. 

Bovenstaande is uiteraard onvoldoende validatie van het beoordelingsmodel. Naast deze empirische validatie is 
het ook aan te bevelen een vergelijkende validatie uit te voeren. Dat wil zeggen valideren door het 
beoordelingsmodel te vergelijken met een ander model, dat dezelfde situatie beschrijft. Hiervoor kan 
bijvoorbeeld TRNSYS gebruikt worden. (ECN DEGO beschikt inmiddels over een empirisch gevalideerd model 
van Ecobuild testwoning B.) 

7.5 Beoordeling overige aspecten 
Naast een beoordeling van het aspect energie worden de woningen in het Ecobuild project ook beoordeeld op de 
aspecten comfort, gezondheid, kosten/opbrengsten en milieubelasting. Bij de inleiding is al vastgesteld dat het te 
ver voert voor deze opdracht om een beoordeling van alle aspecten te maken. Echter een koppeling met de 
overige aspecten dient zoveel mogelijk voorbereid te zijn. 
ln dit project is er daarom voor gekozen het energie beoordelingsmodel overzichtelijk en open op te bouwen, 
zodat een ieder eenvoudig inzicht kan krijgen in de werking van het model en zodat hierdoor het model later 
uitgebreid kan worden met een beoordeling van de overige aspecten. Er is echter geen specifieke aandacht 
besteed aan de wijze waarop deze koppeling werkelijk uitgevoerd kan worden. 
Om een goede uitspraak te kunnen doen over het comfort in de woning dienen minimaal uurgemiddelde waarden 
voor bijvoorbeeld binnentemperatuur en relatieve vochtigheid bekend te zijn. Echter het ontwikkelde model 
berekent de energiestromen met behulp van maandgemiddelde waarden voor o.a. buitentemperatuur en 
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zoninstraling. Hierdoor kan dus geen goede uitspraak gedaan worden over het te verwachten comfort. Indien de 
energiestromen echter op basis van uurgemiddelde waarden berekend zouden worden, kunnen ook 
uurgemiddelde waarden voor binnentemperatuur en relatieve vochtigheid berekend worden. Dit kan gerealiseerd 
worden door het huidige model aan te passen, of door het te vervangen door een ander model, dat wel op 
uurbasis rekent. Dit laatste is relatief eenvoudig, omdat het gedeelte van het beoordelingsmodel dat 
energiebehoefte(n) uitrekent geen sterke interactie heeft met het deel dat de installatie componenten voor 
invulling van deze behoefte(n) beschouwd. 

In het ontwikkelde beoordelingsmodel wordt koeling berekent door, uitgaande van de mtmmum 
binnentemperaturen in NEN 5128, de energiebalans op te stellen: transmissie + infiltratie + ventilatie = 

zonbijdrage + interne wannte +verwarming. Indien de term "verwarming" negatief wordt, wordt deze gezien als 
"koelbehoefte". De berekeningswijze komt voort uit de gekozen opzet van het model. Het is echter de vraag in 
hoeverre deze berekende koelbehoefte representatief is voor de werkelijke koelbehoefte. Immers, in woningen 
zal koeling veelal niet vanaf ca. 20°C binnentemperatuur een rol gaan spelen, maar vanaf ca. 24°C . Hierdoor 
neemt de koelvraag aanzienlijk af. 

7.6 Samenvattend 
Er kan gesteld worden dat de doelstelling van het opstellen van een beoordelingsmodel gerealiseerd is. Validatie 
van dit model is echter nog wel noodzakelijk. Verder zijn er op basis van het uitgevoerde vergelijk met metingen 
nog een aantal verbeterpunten geconstateerd. 

Het correct bepalen van de jaarlijkse energiestromen in een woning is een ingewikkeld proces. Dit komt doordat 
de verschillende energiestromen elkaar beïnvloeden en bovendien functioneren de klimaatinstallaties in de 
praktijk op verschillende wijze dan theoretisch of op basis van fabrikantgegevens verwacht zou worden. Met het 
model dat is beschreven in dit rapport, is slechts een aanzet gemaakt om op correcte wijze voor "standaard 
bewoners" de gemodelleerde en gemeten kenmerken van de klimaatinstallaties te vertalen in een jaarlijks 
energiegebruik en energieneutraliteit van het woningconcept Om een goede uitspraak te kunnen doen over 
verschillende woningconcepten, dienen meerdere concepten en bijbehorende klimaatinstallaties met elkaar 
vergeleken te kunnen worden. Indien de gegevens van deze installaties bekend zijn (bijvoorbeeld door 
metingen), kan het beoordelingsmodel gebruikt worden als een ontwerpgereedschap. 

Toekomstige maatregelen om de energievraag voor ruimteverwarming te beperken zullen voomarnelijk bepaald 
worden door de energiestroom ten gevolge van infiltratie. Daarom zullen ten eerste woningen minder 
luchtdoorlatend gebouwd moeten worden. Ten tweede kan de huidige modellering van infiltratie naar 
verwachting nog aanzienlijk verbeterd worden. Daarnaast gaat voor energiezuinige woningen de energievraag 
voor warm tapwater relatief een steeds grotere rol spelen. Daarom kan in de toekomst op dit gebied veel energie 
bespaard worden. 

De energievraag voor koeling gaat ook een steeds grotere rol spelen; In energiezuinige woningen neemt het 
oppervlakte aan beglazing toe en door de goede isolatie blijft de hierdoor binnengekomen energie langer binnen 
de woning. In de wintersituatie is dit een voordeel, omdat er dan minder verwarmd hoeft te worden, maar in de 
zomersituatie daarentegen betekent dit dat er meer warmte afgevoerd dient te worden. En hiervoor is ook energie 
benodigd. Daarom dient koeling zoveel mogelijk voorkomen te worden, dit kan door bijvoorbeeld zonwering toe 
te passen. Daarnaast kan door energiezuinige systemen de resterende koelvraag zo efficiënt mogelijk geleverd 
worden. 
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Tekeningen en installatietechnische schema's Ecobuild-testwoning B 
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Dwarsdoorsnede 
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1 Bodem wisselaar 
2 Bron verdeler 
3 Wanntepomp 
4 Boiler 
5 Leegloopvat 
6 Overloop 
7 Vulaansluiting zonnecollector 
8 Zonnecollector 
9 L T -verdelers cv 

10 Expansievat 
11 Drukverschilregelaar 
12 Vulaansluiting cv 
13 Automatische ontluchter 
14 Douche WTW 
15 Thennostatische mengkraan 
16 Kortsluitleiding v.v. kogelafsluiter 
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leegloopval 
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11 Energiebalans en warmteverliezen boilervat 
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~conm~eneng~alen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isolatie waarden glas, gevel, dak en vloer 
J -l 

Rcgevel :s 5.7·K-m ·watt 

Rcvloer :K 8.7K-ml·watt-
1 

Rcdak :-= 5.7·K·ml·walt-l 

Rcri•lll' := 0.72·K·ml·watt- 1 

J -l 
Rcaangrenzende_woningA :- 2.3·K-m ·watt 

J -1 
Rcaangrenzende_woningC :~ 4·6·K-m ·watt 

Re := 0.02l·K-mlwatt- 1 

Rj := 0.13-Kml watC 1 

u,.am = 1.122watt·m-l·!C 1 

U zolderraam • 1.57 watt·m - l .K-1 

-l -l 
U gevet • 0.171 watt·m ·K 

U dak s 0.171 wott·m- 1·K- 1 

Udeur ~ 1.148 wott·m-1·K- 1 

- l -l 
Uaangremende_woningA ~ 0391 watt·m ·K 

-l -l 
U aangrenzende_ woningC = 0206 watt· m · K 

Overige aannames 

Aangenomen temperatuur aangrenzende woningen 

Aangenomen binnentemperaturen 

Jeroen van Asseldonk - November 2003 

-l -l 
u kozijn:= 2.25·walt·m -K 

U glas :a 0.84·watt·m-l·K- 1 

-l -1 
uzolder_glos :~ 1.4·watt·m -K 

U raam := 0.8·Uglas + 0.2·Ukozijn 

t 
U gevel "" ---------

Rj + Re gevel + Re 

Uzolderroam := O.S·Uzolder_glas + 0.2·Ukozijn 

I 
U I = ----=--

voer . Rj + Rcvloer + Rj 
I u dak :=----

Rj + Re dak+ Re 

I u deur := ------'--
Rj + Re deur+ Re 

U aangrenzende woningA := Q . Q . 
- ·i+ Rcaangrenzende_woningA +·i 

U - I 
aangrenzende_woningC .- P. + R . + Q . 

"'1 • aangrenzende_worungC ·-, 

T bg_aangren:zend_woningA :• ( 18.5 + 273) ·K 

Tbg_aangrenzend_woningC :a (18.5 + 273) ·K 

Tverd_aangrenzend_woningA := (16.2 + 273) ·K 

Tverd_aangrenzend_woningC :s (16.2 + 273) ·K 

Tz.older_aangrecze.nd_woningA :s ( 16.2 + 273)-K 

Tz.older_aangreczend_woningC := ( 16.2 + 273) ·K 

Tbg :=(l8.5 + 273)·K 

T verd := ( 16.2 + 273) ·K 

Tzolder := ( 16.2 + 273)-K 

oude weerde 
Scheiding met woning C 

FermeceV 
Steenwol 
Spouw 
Beton 

nieuwe VV88rde 

0,015 
0,09 
0,1 
0,09 2 

Scheiding met woning C (met na-isolotie) 
FermaceU 0,01 5 0,34 
S1eenwol 0,03 0,04 
Na-isolatie 0,1 0,045 
Beton 0,09 2 

Constructie gegevens 
:>c heidingswanden. 

Aangenomen is dal 80% van de ramen ingenomen wordt door g@s en 20% door koziioen 
voor het zolderraam is de U-waarde van normaal dubbel glas genomen 

Re @ur is 0 72 K!ml.. W volgens Kegro tvoe 9103 dikte van deur is 54mm 

Re is afhankeliik van windsnelh~id volgens onderstaande tabel bron ISSO · 6 

0.05 

0.04 

Joro 
l 0.02 
~ 

0.01 

0 

~ 

0 2 

I' 
~ 

6 10 

luchtsnelheid (mis! 

i"'" 

12 14 VanwerJf! de Joçat1e van de 
testwoning is de windsnelheid 
hooer dan normaal 

Temoeraluren woning A en C ziin gelijk aan temperatuur in woning B verondersteld 

Tba en Tverd zi1n week-gemiddelden en thermo§laa/-nstellinaen 

Tzol@r is gelijk verondersteld aan Tyard zodat h1ertussen geen warmteuitwjssekng 
plaatsvindt 
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Aangenomen kruipruimtetemperatuur 

Gemiddelde buitentemperatuur in Test Referentie Jaar 

Gegevens beganeg rond: 

Totaal buitenmuur oppervlak: 

Totaal ramen oppervlak : 

Aangrenzende woningen oppervlak: 

Oppervlakte begane grond vloer: 

Oppervlakte buitendeuren 

Oppervlakte binnenmuren 

Bruto gebruiksoppervlakte 

Gebruiksoppervlakte 

Gegevens eerste verdieping: 

Totaal buitenmuur oppervlak: 

Totaal ramen oppervlak: 

Aangrenzende woningen oppervlak: 

Oppervlakte binnenmuren 

Bruto gebruiksoppeNlakte 

Gebruik soppervlakte 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

Noord Zuid 
l 

Abg_gevel := (12.36 + 3.76) ·m 

l 
Abg_raorn_noord := 1.3·m 

l 
Abg_raorn_zuid :g 11.9·m 

Abg_raam := Abg_raam_noord + Abg_raam_zuid 

l 
Abg_raam = 13.2m 

l 
Abg_aangrenzend_woning :~ 54.8·m 

l 
Abg_ vloer:= 51 .03·m 

l 
Abg_deur := 2·m 

l 
Abg_binnenmuur := 1.15·m 

l 
Abg_bruto_gebruik "' 44.19·m 

Abg_gebruik := Abg_bruto_gebruik- Abg_binnenmuur 

l 
Abg_gebruik = 43.04m 

l 
Averd_gevel := (13.69 + 10.69)·m 

l 
Averd_raorn_noord :o 1.97-m 

l 
Averd _raam_ zuid :- 4.97 · m 

Averd_raorn :~ Averd_raam_noord + Averd_raam_zuid 

l 
Averd_raam = 6.94m 

2 
Averd_aangrenzend_wonine; := 54.8 ·m 

l 
Averd _binnenmuur := 1.57 · m 

2 
Averd_bruto_gebruik := 44.19·m 

Averd_gebruik := Averd_bruto_ gebruik- Averd_binnenmuur 

2 
Averd_gebruik = 42.62m 

Tkruipruimte :~ (1 2 + 273) -K 

Tgem_buitenluchtjaar:= (9.5 + 273) ·K 

3 
vbg_bruto := 115.8-m 

3 
vbg_binnenmuur := 3.9·m 

vbg_netto := vbg_bruto- vbg_binnenmuur 

3 
vbg_netto- 111.9m 

3 
Vverd_bruto := ll5.8·m 

3 
V verd _binnenmuur := 4.1 · m 

V verd _netto := V verd _bruto - V verd _binnenmuur 

3 
V verd_netto = 1!1.7 m 

A gebruik := Abg_gebruik + Averd _gebruik 

l 
A gebruik - 85.66 m 

"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen " 

Tkruipruimte agnqenomen maar is sterk afhanke/iik van 
de temperatuur van de waterzak 

Gem1ddelden bepaald uit temperatuurgebieden en aantal 
uren dat de temoeratyur in dit gebied ligt 

Bil de oppeNiakten van builenmuren en ramen staan eerst 
de Noordgevel en veNolqens de Zuidgevel aangegeven. 

Gebruikte oppeNiakte maten ziin buitenmaten 
Volume maten zijn binnenmaten 

Volume geventileerde ruimten 

vgev entileerde_ruimte := vbg_netto + v verd_netto 

3 
V geventileerde _ruimte = 224m 

Volume geinfiltreerde ruimten 

V geinfiltreerde_ruimte := Vbg_netto + Vverd_netto +V zolder 

3 
V geinfiltreerde_ruimte = 281 m 
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"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen " 

Gegevens zolder: 

Totaal raam oppervlak: 

Aangrenzende woningen oppervlak: 

Dak oppervlak: 

Gegevens Test Referentie Jaar 

2 
Azolder_raam := 2·16·m 

2 
Azolder_aangremend_woning := 2-(2.6·4.72.5)·m 

l 
Azolder_dak = (26.96 + 29.12) ·m 

Directe en indirecte zoninstraling 

Raam in noord<Jak 

Gegevens over het klimaat in hel 
Test Referentie Jaar; 
rekenkundig gemiddelden per maand 

(Bjaren 1963 en 1974 enTRJ -------- - -------------------- - --------- ----------------------

Q transmissie 

1 
Qbgl x := U gever Abg__gever (T bg - T buitenlucht.) + U raam· Abg__raam· (T bg - T buitenlucht.) + U aangrenzende_ woningA · 2 · Abg__ aangrenzend_ woning· (r bg - T bg__ aangrenzend_ woningA) 

1 
Qbg2x := U aangrenzende_ wonin~· 2 · Abg__ aangrenzend_ woning· (r bg - T bg__ aangrenzend_ wonin~J + U vloer· Abg__ vloer· (r bg - T kruipruimte) + U deur" Abg__ deur· (T bg - T buitenlucht.) 

Qverdlx := UgeverAverd_gever(Tverd- Tbuitenluchtj + Uraam·Averd_raam·(Tverd- Tbuitenluchtj 

1 1 
Qverd2x := U aangrenzende_ woningA. 2 · Averd _aangrenzend_ woning· (r verd - T verd _aangrenzend_ woningA) + U aangrenzende_ wonin~· 2 · Averd _aangrenzend_ woning· (T verd - T vord _aangrenzend_ wonin~J 

Ieroen van Asseldonk- November 2003 
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"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige womngen 

1 
Qzolderlx := U dak'Azolder _dak [1 zolder - T buitenlucht.) + Uzoldenaam· Azolder _raam· [1 zolder - T buitenlucht.) + U aanglomende _ woningA · 2 Azolder _ aanglenzend_ woning' (r zolder - T zolder_ aangleru:end _ woningA) 

1 
Qzolder2x :m U aanSlemende _ woningC' 2 A zolder_ oanglen:zend _woning' (T zolder- T zolder _aangrenzend_ woningC) 

Qzolder :K (Qzolderl + Qzolder2)·maand 

11 

Qtnnsmissie_bg :m L Qbg" 
n = 0 

11 

Qtransmissie_ verd :• L 
n = 0 

Qtransmissie_totaal := Qtransmissie_bg + Qtransmissie_verd + Qtransmissie_zolder 

Qtransmissie_bg = 6·81 GJ 

Qtransmissie_verd • 2.53GJ 

Qtransmissie_zolder z 2.74GJ 

Q ventilatie 

Warmte capaciteit van lucht: 

Rendament warmtewisselaar 

kg 
P lucht :• 1.23 · ;;:; 

joule 
cp lucht :z l007 --

- kgK 

Clucht :~ P!ucht'cp_lucht 

Clucht g 1.239 x 103 _ I _ joule 
m3K 

'lwtw " 0.95 

11 

Qtransmissie _zolder :• L 
n=O 

<I> toevoerlucht := l50·mJhr -I 

<I> afvoerlucht := l50·mJhr- l 

Qzolder 
n 

o en co zün temperatuurafhanJseli!l< 

hier aeldend bii 1 !P-C 

onnauwi<euriqheid is+/ - 15 m1/J1L. 
bii de meting van de flow 
Volume& room venliJatielucM is 
regelbaar en de volumestromen 
naar de begane grond en 1 e 
verdieping zijn gelijk verondersteld 

<I> toevoerlucht 
V entilatievoud := -------'--

V geventileerde_ ruimte 

V entilatievoud = 0.7 hr -I 

m3 

<I> toevoerlucht = 0·042 -; 

n warmte wisselaar volgens fabrikant 

Voor het debiel is 150 m:Yhr aangenomen 
dit1s hel minimale debiet volgens nen 1087 
voor woningen. Bovendi9n js bij dil d9bi91 
hel rendement van de HRU gemeten 

~00% 
0>99% 

~ 98% 
'1:1 97% 
1ii9s% 
~95% 
~94% 
lj93% 
E'92% 
~91% 
W9Q% 

~ 

...._ 
~~';(_ 

?>-
r-. 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 

Lucht debiet [m3Jh) 

t-<enoemem onoer conomes v01gens Nt:l~ :> 1.:10. 

(Tbuiten = 5•C, Truimie =18•C , aan- en 
atVoerdebiet gelijk). 
bron - Installateurs info ltho EGO-fan HRU-111. 

[!lmaandenvsnnschake~gHRU ---------------------------------------------------------------------------

Totale warmteverlies door ventilatie: 

Jeroen vanAsseldonk -November 2003 

[
(Tbg+Tverd) J 

Qventilatiex := <l>toevoerlucht'Clucht'(t- 'lwtw· wtwinschakelin~} 
2 

- 1 buitenluchtx ·maand 

11 

Qventilatie_totaal :• L 
n•O 

Qventilatio 
n 
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Energie ter compensatie van de vorstbeveiliging 

Debietsverlaging als gevolg van inschakeling 
vorstbeveiliging 

Extra Infiltratie 

Rendemen1sverlaglng 

Gemiddelde buitentemperatuur tijdans inschakeling 
vorstbeveiliging 

tijdsduur inschakeling vorstbeveil iging 

3 
m 

4> vedaging := 50· uur 

3 

Qinfiltratie_extra :c (6313.3·'1wtw- 4902.667) ·MJ if <~>verlaging= 50· ~ 

3 

(9473.3·'1wtw-735667)·M1 if <~>verlaging=75 ·~ 

T buiten_ vorst :• (273 - 0 .9) · K 

lvorst := (5330·'1wtw- 4164) ·3600·s lvorst = 3.238 x 106 s 

um 

D 
!S 

"Een beoorcklingsrnodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen" 

/ 
/ "'"' 

/ ./" 

/ / 
L / 

/ / 
// f 

..... _ --.... 
".. l 

., ... _ ............. .. 
"' 00 

95 •m 
Theaetiseh rv1~mert wamrl:e'lo'issel •..- (%1 

~E~rowar~~oogv~~bev~~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q infiltratie 

qv10 := 0.050·m3·s-l 

·- [(tbg.ybg_netto + Tverd· '~verd_netto + Tzolder'~zolder) _ . J 
11 T x .- T bwtenlucht 

'~bg_netto + '~verd_netto +'~zolder • 

Totale warmteverlies door infiltratie: 

qv := 0.8·qv10·[A + B·C·vwind een . .!. + D· (Atj J 
x - x m K 

11 

Qinfiltratie _totaal := L 
n = O 

Jeroen van Asseldonk - November 2003 

Qinfiltratie 
1\ 

cy1 0 volgt uit blowerdoor met inq! 

4T tempera!uur.terschil per maand lussen binnen- en builenlucht voor gehele womna 

A := O.D2 
B := 0.30 
c := 0.30 
D := 0 .006 

Volgens NEN 2687 
A coefficienl voor turbulenlie 
B coefficient yoor open ligging 
C coefficjent voor reletiet veelluchtdoorlatendheid 
D coefficient voor drie bouwlagen 
v windsnelheid· maandoemidde!d vo~ens meteogegevens de Koov 
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"Een beoorde/ingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen 

Q interne warmtelast 

Qwormtelast := 
Interne warmtelast voor personen verlichting en gebruikersgebonden apparatuur 

ill hogellege warmlelast ------

5 (8·Qwormtelast + IO·Qwanntelast + 6·Qwormtelast ) 2 (8·Qwormtelast + IO·Qwormtelast + ó·Qwormtelast ) 
Q 

o,o 1,0 l,O ·W + -· 0,1 "1,1 l,1 W 
lnteme_wanntelast_beganegrond"' -:; · 24 7 24 . 

(B·Qwanntelast + IO·Qwormtelast + 6·Qwarmtelast ) 
Q O, l 1,l l,l ·W 

Interne_ wanntelast_ eersteverdieping :g 24 

Qlnteme_wanntelast_beganegrond = 380 W 

Qlnteme _ wanntelast_ eersteverdieping = 172 W 

~nteme _ warmtelast :• ( ~nteme _warmte last_ beganegrond + ~nteme _ wormtelast _ eersteverdiepin~·maand 

Qinteme warmtelast := Qlnteme wormtelast'TRJ,,p 
- x -

11 

Qinteme _ wormtelast _totaal := L Qinteme _ wormtelasin 
n=O 

Q Zoninstraling 

(!]ZTAzonw~ng-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZTAglas :o 0.39 

Qzoninstraling,. := O.B·ZT A glas'[ (Abg__raam _noord + Averd_raam _noord) ·!noord,+ ZT Azonwering,.' ( Abg__raam _zuid + Averd - '"""'-zuid) ·lzuidx] 

11 

Qzoninstraling__ totaal := L QzoninstralinSn 
n = 0 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

Faktor 0. 8 is aangenomen omdat 80% van hel raam slechts glas beval 
de overige 20% is koziin. Het raam op het noorddak is niet meegenomen 
bii de zoninstralinq omdat de zolder geen deel uitmaakt van de verwarmde rujmte 

De buitenzonwering in Ecobuild woning B heeft een ZTA faktor van 0 08 

ZTA is afhankeliik van de hoek van inval de invloed hieNan wordt niet meegenomen 
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liC!f 

Energie Verliezen 

Qverlies_totao.l := Qtransmissie + Qventilatie + Qinfiltratie + Qextra_warrntovraag 

Energie varliezen 

Qverliezen 

Qverliezen 
0 

:= Qventilatie ... .. 
Qverliezen 

1 
:• Qinfiltratie ... " 

Qverliezen,.,J := Qtransmisru,. 

Qverliezen,. 
3 

:= Qoxtra_wanntevraag" 

Qverliezen,.,, "' Qverlie s _totaal,. 

llJtabel met enerç;everiezen -------------------- - - - -····------···------···-·---------·----------------- ··············------------------------···· 

Energie winsten Qwinst :~ Qzoninstralin" 
n.,O ""'l'l 

Qwinst_totasl := Qinteme_wanntelast + Qzoninstraling Qwinst 
1 

:a Qinteme warmlelast 
h, - n 

Energie winsten 
Qwinst :- Qwinst totaal 

11,2 - n 

Qwinst 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen 
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I!Jtabei met energiewinsten ------ --- --------------------------

Qbalans := Qverlies_tot.aal- Qwinst_ totaal 

Qvezwarming__positief :c IQbalans if Qbalans 2: O·GJ 
x x x 

(O·GJ) olherwise 

11 

Qwanntevraag :c L Qverwarming__positief" 
n=O 

11 

Qkoelvraag :~ L Qkoeling__positiefn 
n•O 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

Qkoeling__positief := I (-Qbalans) if Qbalans ~ 0 GJ 
x x x 

(O·GJ) olherwise 

Totale maand.elijkse energievraag 

"Een beoorde/ingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige womngen 
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Q Warm Tapwater 

V wonn_water := 
· 1Tap douche voor ecobuild 

' DIL I Dlnll I l .1'aalld 
I Ohrl I ~èrl J lrllriuriï 

1:00 0,0 0,0 0 

2:00 0,0 0,0 0 

3:00 0,0 0,0 0 

4:00 0,0 00 0 

5:00 0,0 0,0 0 

6:00 00 00 0 
7:00 105,0 105,0 21 

8:00 0,0 105,0 0 

9:00 0,0 105,0 0 

10:00 50 1100 1 
11 :00 50 115,0 1 

12:00 0,0 115,0 0 

13:00 00 115,0 0 
14:00 op 115,0 0 
15:00 5,0 120,0 1 

16:00 5,0 125,0 1 

17:00 00 1250 0 
18:00 0,0 125,0 0 

19:00 5,0 130,0 1 

20:00 0,0 130,0 0 

21 :00 00 1300 0 
22:00 0,0 130,0 0 

23:00 110,0 240,0 22 

0:00 0,0 240,0 0 

Totaal 240 0 liter 48 

Tap keuken voor ecÖbuild I 
1111 I. f"'lllrr' l•.c-.ladtf I Tatllll 

I llilltrl I Oiftr]' I~ 
l j I 

1:00 0,0 0,0 0 

2:00 0,0 0,0 0 

3:00 0,0 0,0 0 

4:00 0,0 0,0 0 

5:00 0,0 0,0 0 
6:00 00 00 0 
7:00 0,0 0,0 0 
8 :00 0,0 00 0 
9:00 0,0 0,0 0 

10:00 00 00 0 
11:00 0,0 0,0 0 
12:00 0,0 00 0 
13:00 15,0 15,0 3 
14:00 0,0 15,0 0 
15:00 0,0 15,0 0 

16:00 0,0 15,0 0 
17:00 00 150 0 
18:00 15,0 30.0 3 

19:00 0,0 300 0 

20:00 5,0 35,0 1 
21:00 00 350 0 
22:00 5,0 40,0 1 
23:00 0,0 40,0 0 

0:00 0,0 40,0 0 

Totao.l 40,0 8 

v := 0 .. 30 

"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen 

mta~lasse2en3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mtem~rruuwl~gwM~----------------------------------------------------------------------------------------------------------

douche 

V douche totaal'~ V wonn water · m
3

10-
3 

- - l5,1 

3 
V douche_ totaal = 0.24 m 

Taanvoer _douche := ( 40 + 273) · K 

Pwater:= 0.993·kg·liter-
1 

cp_water := 4189 ·1·kg-IK-I 

Qdouchewater := V douche _totaal· P water cp _water· (r aanvoer_ douche - Taanvoer _leidingwater) 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

rho water bij 10 °C =0,999, bij 55°C = 0.986 
gemiddeld 0.993 kg/liter 

cp water bij 10oC = 4195, bij 55oC = 4182 
gemiddeld 4189 J/kg+K 
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keuken 

V keuken totaal := V warm water · ml. 10-
3 

- - J5,1J 
3 

vkeuken_totaal = 0·04m 

T aanvoer_tapwater := (55 + 273)-K 

Qtapwater := Vkeuken_totaal·Pwatercp_water(T aanvoer_tapwater- T aanvoer_leidingwateJ 

365 
Qtapwater_per_maandx := (Qdouchewaterx + QtapwaterJTRlx,9·12 

11 

Qtotaal_tap := :2: Qtapwater_per_maandn 
n=O 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

Qtapwater _per_ maand 

.4 

"Een beoorde/ingsmode/ voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen 
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Warmteverlies Boilervat 
invoer 

Binnen diameter boilervat 

Dikte boilervat 

Dikte isolatie 

Hoogte boilervat 

constanten 

Warmte geleidingscoefficient boilervat 

Warmtegeleidingscoefficienl isolatie 

Warmleoverdrachtscoefficient isolatie-lucht 

Gemiddelde temperaluur boilerwater 

Gemiddelde temperaluur omgeving 

berekening 

Volume boilerval 

Buiten diameter boilervat 

Buiten diameter boilervat 
met isolatie 

Oppervlakte deksel 

Oppervlakte boiler zijkant 

Warmtedoorgangscoefficient boilerwand 

berekening 

Jeroen van Asseldonk - November 2003 

"Een beoordelingsmodel voor hel energiegebruik 
van energie;::uinige woningen 

I\oder := 0.49- m 

dboilervat := 0.002m 

d;solatie := O.OS- m 

hboiler := l.l·m 

w 
aisolat ie lucht := 8·-

2
-

- m ·K 

T boilervat := l273 + SS)· K 

I 2 
Vboilervat := 4 ·n· Dboller ·11 boiler 

vboliervat = 207hter 

I\uiten_boiler := Dboiler + 2·dboilervat 

(waarde roestvast staal) 

gemiddelde 

I\uiten_isolatie := Dbuiten_boiler + 2·dtsolatte 

._ ( Dbuiteu isolatte Î 
2 

A deksel .- n· 2 ) 

Aboi ler_zijkant := n·I\uiten_isolatte ·11 boi ler 

U =-------------------------

( 

I Î + _db_o_il_er_v_at + _d,_so_l_at_te 

aisolatie_lucht ) 1·boilervat Àisolatie 

I 
U=0644- W 

m2K 
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111 Luchtdichtheid en infiltratie 

5. Samenvatting en conclusies 

"Een beoorde/ingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen" 

q.z CAUBERG-HUYGEN 

2003.1319- l/14.07.2003 

In opdracht van Itho B.V. is een onderzoek uitgevoerd naar de luchtdichtheid van 
3 (test)woningen op het ECN-terrein te Petten. Het betreft de Ecob uildwoningen 
A, B en C. Voor het onderzoek zijn luchtdichtheidsmetingen verricht confonn 
NEN 2686 "Luchtdoorlatendheid van gebouwen - meetmethode", 1 c druk, juli 
1988, met wijzigingsblad Al; 1997. In dit rapport worden de resultaten van deze 
metingen besproken. 

Alle woningen voldoen aan artikel 5.9 van het Bouwbesluit De qv;1o-waarde van 
de woningen is kleiner dan200 dm3/s. 

Bij onderdmk is in woning A een qv;to-waarde gemeten van 43,1 dm3/s, bij over
dmk een waarde van 60,2 dm3 /s. 

Bij onderdruk is in woningBeen qv111waarde gemeten van 28,1 dm3/s, bij over
druk een waarde van 43,5 dm3/s. 

Dit betekent voor beide woningen een erg goede luchtdichting, die een goede 
aandacht voor luchtdicht bouwen weergeeft. Zeker met in het achterhoofd dat tij
dens de meting in woning A niet alle dakafvoeren afgeplakt waren. 

Bij onderdruk is in woning C een qvHr-waarde gemeten van 97,5 drn3/s. De lucht
doorlatendheid van woning C is aanzienlijk groter dan de luchtdoorlatendheid van 
de andere twee woningen. Deze grote luchtdoorlatendheid is te wijten aan de toe
gepaste bouwmethode. Tijdens de meting bleek dat door het plafond van de ver
diepingsvloer veellucht kon ontsnappen. Dit duidt op waarschijnlijk op een niet 
luchtdichte aansluiting van de houten balken van de verdiepingsvloer met de 
wanden. 

E NDE INGENIEURS B. V 

/' ·.v L---
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Infiltratie volgens BRE model 
Fw :• 0.14 

F 5 :• 0.2.l4 

hl' p :a lO·Pa 

3 

~v10 := 0.140 ·~ 
• 

n :• O . .l2 

Ti • 290.1 16K 

"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energ1ezuimge woningen 

geïnterpoleerd (hoek is gem. 20°) 

ge.interpoleerd (voor n=0.52) 

drukverschil over de gevel 

Blowerdoor meting (fase Q 

stromingscoeflicient 

gemiddelde woning temperatuur 

[

(Tbg.v bg_nelto + Tverd·Vverd nelto + Tzotdei vzotdor) J 
6 T x :• - T builenluchl 

vbg_nello + vvord_nello +V zolder x 

~ok_woning := 8·4·m 

hdakrand_woning := .l.8·m 

h :• ~ok_ woning+ hdakrand woning 

2 

~ 
~RE_2 :• .J"w T '<s 

Infiltratie volgens ASHRAE methode 

A 0q := 0.039724·ml 

• := O.OO.l64·m6·hr-l ·cm -•x- 1 

b :• 0.00495·m4 ·lhr-l·cm-• 

Infiltratie volgens NEN 2687 

A :• O.D2 

8 :a OJ 

c :• 0.2 

D :• 0.006 

h•7.lm 

qv :• 0.8·qv10·[A + B·C·vwind een .~+ D· (Ar j ] 
x - x m K 

Jeroen van Asseldonk - November 2003 

gemiddeld temperatuurverschil 
tussen binnen en buiten 

hoogte woning 
(hierbij wordt de woning voorgesteld als een blok) 

Getal van Archimedes 

F.t is afhankelijk van het getal van archimedes 
en windrichting. 

Totale infiltralie als gevolg van winddruk en temp. verschillen 

Infiltratie als gevolg van wind alleen 

Infiltratie als gevolg van temperatuurverschillen alleen 

Kwadratische middeling Qw en Qs 

equivalente oppervlakte 

temp. verschil coeflicient, voor woning met 3 verdiepingen 

wind coeflicient , 3 verdiepingen en licht beschut tegen wind 

A coefficien/ voor turbulentie 
B cqefficien! yoor ooen liqgina 10.31 · normale ~ggina 10 25l 
C cqefficien! voor rela/iet veel luchl r/oorla/eodhejd in vloer en gevels 

ten oozichte van hel dak ifgeyel+vfoerll clak >21 CO 31· 
D cpeffjcienl voor hel effect van de temperatuur Ivoor drie bouwlagen geldt 0 006) 
v windsnelheid· maan<fqemidçleld volgens meteoqeaeyens de Koov 
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Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) model 

"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen" 

Ao :-= Abg_aangrenzend_woning + Averd_a.angrenzend_woning + Azolcler_aangrenzend_woning + Abg_gevel + Averd_gev-el + Az.older_dak + AbLvloer 

cobst.ruction :- 0.30 

Ac :zo Azolder_dak + Azolder_raarn 

A 0 • 58.24m' 

Ar :a Abg_ vloer 

Ar· 51.03ml 

1 
ÏA' +Af 

R :•--
Ao R • 0.284 

X- OD26 

ieroen van Asseldonk - November 2003 

"'woning :• 1.00 

a.met.eo := LOO 

1woning :~ 0.15 

1meleo := 0.15 

Hwoning :• 8.4· m 

Hmeteo :• lO·m 

Ao = OpoelVIakte gebouwschil 

Ç· CQ61fiçjenl VOQ( fictrt beschUt legen wind /jqqend 

a r wonina en meteo conecl&tfaçtoren YOOl open liaoioo 

R aandeel van hQtizontale luch/docyla/endheid 
IBii AcfAo R=O 1811 o v IAc+AQ/Ao R=O 3881 verschuiving grafiek 
ongeveer 5% naar boven 

X: verschillussen fuchldoorlalendheid van dak en vloer 
!verwaarloosbaar op invloed lolale lucht doorlatendheid! 
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(i "Een beoorde fingsmode I voor hel energiegebruik 
JZCM van energiezuinige woningen " 

IV Gelijkwaardigheidsverklaringen 

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie 11 ·, I 

Gelijl<waardigheidsve klaring 
Opwekkingsrendement warmtepomp 
t.b.v. de NEN 5128:1998 

111 opdracht van lrfw B.V. is voor de 

wam1 tepomp WPU-6 1iet opwek

kingsrmdemen! vcsstg;esteld. voor 
gebruik in de NEN 5128:1998. 

De irier gegL'Ven waarden mogen 
wordengebruikt in plaars van de 

.forfaitaire waarden gegeven in tabel 
11, pagina 6î van de NEN 5128:1998. 

Op de volgendepagiml is het opwek:
kingsrendemel!t wm de WPU-6 

weergegeven met grondwater en de 

bodem als warmtebron. net betreft 
IJ i er een met water gevulde bodem
warmtewisselaaJ: 

')oo,.t, 

> 

fab-rikaat/merk 

Leverancier 

1\ dres 

Ondertekening: 

J.thc B.V. 

ltho R.V. 

!tho B.V. 
Postbus 21 
3100 AA Schiedam 
T 010 427 85 00 

www.itho.n i 
e-ma il: i.nfo@' irho.nl 

ing. A.A.L. Traversari 
PmiP(~tlf~irlPr 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

Goedgekeurd door: 

Ir. S.M. van der S luis 
A frl~ li nn<::hnnfrl 

f-i"" '"'·~ ... tt::;-"':fv~tl. 
~ç..,~n_~f tl' J: p~:!)jt;.'.Sl.-l!l\ rr:··~ t ...., Mf''OJ!JI.CO JJ~'tX 

~; ~r' ,11!:!. t,.·lX\;UfA',O' !H'JlJfJ:O (;.( .. ~r Qt' Je:. 

: ~-•·'5 ~,. .. >;: !J\·~ t~:-tr:~·- w: - - ~- ~Y~Ilt of f:'o;: tr, 

1· ;~-r.~v".·;s ~:-,ll':h !ü lhf)' ~ ST"~ ! f !•Hill•l "..v..-~}t'f:" 

(2)1}( f(.l !>et:.~., •·-,~ t..")r"': ~ .... ~.,,..., Jl;lftlrcs. 

~;il~ T~~"-'11lW!~"Y.'- ~li P'"i~ '\ i'(l 

'Nl'$ 1' ""-•!)("..t '1n1~~t i:-, pt!,"'l';f:Utl'<'l. 

'~7001 

>'J:.e- r<"G"~Ci1 '((l!JfWtl~"-

"!";1;1", * ' IJW'f' •nt~ • "'"~ ~ ~-!!fmo~ç; .... j ~J•I 

~0{~·-:.\Cai'~II:.Qol.: o-~l'l:t"t o:l.l-!•. 

~h!;)ICI.. r-..<:~1'1'!~ p! :>;l~: -~WV~ <!;...") <)l'>oo . 

117'0!' l'Q'X.a~:JNM ·~ln -I""Ö"C v.lltl O.K>. 

~~G ~tltn"'>.'1r";:ç WC'róll.lt ~!'I M?it.~l"' 

<O.ti t$.: t.:.~,J"f"ft I'!~ ~'Pl,.,_j,!h~~..., (1{)11~1'"., ·•r' 

t.l•to;.."-G"a-nlf'l~tl'(:r\tl" tc<:~~~~dt'l\~- o: 
\•~l•~Jtl \'"\)()<. tf'.tlV#V......,..,..~! ·;<'' •• ~~ i ";O". 

~-~o;î~w:t.,.llt'tJl~ 1~;~_,;~..,. !r,t;...~~ ~D:tln 

-~..:..~IOld' oo_ .. ;;c,,·,~n~ur,:..)t. ltr '.!Y :.U.~•1 'f.~ -:i~• ·~· 

1 '~tl :~.t .. : ,..,,!., à.re.r-: x-t~ ··j-...:M:t«taen" 

.~ .. . 
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"Een beoordelingsmode/ voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen" 

Gt-litllwn.!rdigbcidsverklarin$ 
op~gsre.n4~s.nent w.:.m:rtepomp Lb.v. de n'EN STU::l998 

Opwekkingsrendement llopw;verw 

Verwarmingsinstallatie 
Ont\verpaanvoertemperatuur Baanv 

Individuele of collectieve elektrische 
warmtepomp, niet behorend tot 

warmtelevering door derden, 

met als bron: 

bodem 

grondwater 

- buitenlucht 

8aanv ~ 35 

["C) 

5,85 

6,00 

35 < 9aanv .;:; 45 

["CJ 

5,70 

5,85 

45 < 8aanv 5 55 

r·c1 

5,40 
5,55 

waann: 

llet 
1) 

is de getalswaarde van het rendement van de elektriciteitsvoorziening, volgens 15.2 
het resultaat van de vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond naar een 
veelvoud van 0,025. 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

n·:o Jr.1•httu. (nlrr;pc t!n P:l'!oc .. ,,,v.".1JN< ~ ~,~~ 
t'llfttOil(W'I! oo intt(n61~1 c:-~~ ~.t>~li· f'>q 

. 'll}tl1fDCl~>lf..:f\ f~btUHt "(';()( Pt"41fiJ~• ~H 

'o .. ~lt(lid ()Jl IWd .~-0 W!: C1uurl)'J0 1>::: 

~~~Wil,"l.•!il -. ( !1 lltil4U· ._"11 tnetl;ll,t0f"l()f!tC 

;irTJC~~:rlQ\'Atttl. 

TNO Milieu, Energie en 

Proce-slnnovauo 

K.ovcctt-!r.tmmi\- 011 Warm1epomp:fm 

A.A.L Tr.ëiYC4"S3fl 

T 055 5 49 3170 
(.; .a.LtrEJV(~ rs~Hl:.-:;'l ~p.tr;(l.n~ 

Bo'ltlekldt+>S 

tluSitl(>S.~ Pa IX E. T: V. 

l.Mn van W~terwmk 501 

7334 Df ~~ oom 

?o!;\odres 

Pc;s:bus 3 ''2 

7 300 AH 1\peldoo<n 
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"Een beoorde fingsmode I voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen" 

TNO Milieu. Energie en Procesinnovatie 

a "'ng 
Opwekkingsrendement tapwaterwarmtew 
pomp t.b.v. de NEN 5128:1998 

Tn opdracht van Itlto .S.V. is \'oor de 
warmtepomp WPU-6 in combtnatc'e 
mee de 150 liter bot !.er sv 1501/S &f 

SV 1501/H het opwekkingsnmdernent 
voor wanntapwaterbereiding 
vastgesteld voor gebruik In de NEN 
5128:1998. 
De hier gegeven waar·den mogen 
W&rden gebruikt in plaat; van 
foifaiwfre waarden gegeven in tabel 
1.9, pag~'na 76 en tobei20b, pagina 
78 van de NEN 5128:1998. 

Op de volgende pagina is het opwek
kingsrendement van het hier Iloven 
·beschreven sysfeem weergegeven. 

Fabri~aa.r[lm'rk 

Ll!verancier 

Type 

Ondertekening: 

, • -. .... , . 
... / 

/_,-~ ·~--
, - (i'',e - .. ·\. _.:> 

---

ftbo ll.V. 

WPU6 

Irho s.v. 
Po~tbus 21 
1100 M Sclüedam 
T 010 427 85 00 
www.itho.nl 
t!-mail: iufo(i:ti:ttm.nl 

Ing. AAL. Traversari 
Proiectleider 
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Go&dgekeurd door: 

I,. .. .... 

.". ...... ; . .. 
: .;.~ 

_... .",.:... ... ~, ,' 

Ir. S.M. van der Sluis 
Atdelinashoofd 

.ult~~ ·-w• ,'flt(J. 

h141 JMif ~ lt'IM !)ktw' .... ~l'l fi'IM M MI'!~ Md't;f 

~-' b, tell'l'rt, r,f,_lCit.tlpooo•., p lf)flllll (,_· ~~Y otW 

- "" l'jlf....,IJhe~). •tf••'f\CI)fti"A'fVt ()f ffi,J, h'l 

tbR: r ort ~ ~ rx- ~~ltu• ••.;,tu .. n.-: J l~ 

Md Qt'fçt:Uiaft\cf W~ o.uut" at~ MJblf('( lQ 

...... W!t 'SU"Yl4>tf Ó'..!'>J··~ ~ R~Htu .. 

11~! \lol\~ 6fl~ ff, ", -:.1 ti.W.I\tlt'.~:::li'! ~~"' 

(t"H-61.11"~ i'>t't<'l't--tQ 1,.. eo"'fl,..,. t<;...;. tlolf~!l"-l. . 

tu~l t~ rt.;.ort for 1: IX'~ t>0t1 to iUI~~: "vh, 

b,.'t'H a lltlttd lr-t~ (\ p'l:l'nl~'"'' · 

.i.t lt~O ~..,."_, 

Al~ l\11'ltte.n \'JOfl llW'lWC!c-. 

ru.,h Lilt~ u '" m;av •O(fl~Hn >h;t:,,.,,,t:Jol.filft1 

"'ti•lf ~Jot~tlt•·n ......." -~x· r.~·,.w Y.-• ~f'l'··· 

r~. ft)Ç'OI:IItl'l o« ~ "N....., -~riCI.,......,. _,_, .~~;., 
JillnM IIÇ<IfèfjNnct. ~ ·. 1 Tt . 

·~""'. ·~ ,., f1~lt"l .. hl orrw;: v.~~~t v-r•it 

... .JA. •~· ltf\ .:a \~.l•tinW,.I'l ..... ~:v,"t~~--· 

., • . ~ • ....,....~ JI:t.V'tt~ ~"" 

\~~-b.ol~r""'~ .. ~~'\Jift rur, _ 

QO'~~ l?rf'ftilll~ ~ ttt.ll1~<)~.'àf\ \.at, " .. 

ttt"l·t"1C-J.o~SUIOI.•J'•'F:t tlilbt'..cr~lll 

1:~=-t. 
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"Een beoorde fingsmode I voor het energiegebruik 
van energ1ezumige womngen 

C HjJn-vctartligh(•ith\•f'rt.:l.lring 
O'plftkkinguen<lèment t-.apw~!lttwu:napomp t.b.\:. de NP.N5H8d'i93 

Opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding WPU-6 

Rendement gemeten volgens Qbeh;"'P;bruto;l Tlopw;hop;i 

Klasse 3 

Klasse 4 

Waarin: 

Q beh:tap;tturn:J 

(MJ) 

11500' 

~ 14000 

{-) 

2,38 ;, ll<>l1) 

2,54 ~ Tlarl) 

is de bruto-warmtebehOefte VQOr warmptapwateroereiding voor installatie i, 
volgens 9.2.2; 
is de getalswaarde van het rendement voor de elektriciteits'-OOfliening, volgens 15.2 
is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van installatie i; 
volgens 9.4 
het resultaat \'<In de vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond naar een 
veelvoud van 0,025, _Wigens 9.4.2. 

Voor de tussengelegen waarden van Q_._ mag rechtlîjmg woroen geïnterpoleerd. 
De verwijzingen hebben betrekking op de paragrafen uit de NEN 5128:1998 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

rN() Jt!ih\.~ll , En er-f'!" V-'1 Pr..X:1~n,;~ ..){\~ ~ ffl\ 

nm:lf;t.INI "'~' intDn.ll'()l',b.)l ~"-'Cl--~~.& en 

r-"·nltJlCt~tl fl'ISCittHJ! VOI)I l't't1 ~ ""'1 

~~~~d 00 ,..L"\ ~Cri v:,n '.fa.llbiftlQ. 

"'nt\\-1hMi!flit .... '":'.;.Wt.,.,. fl-(1 l'ni'I~H~ttl 

"".OO~ !n~óvl\l~ 

TNO Milieu, E11ergie en 

Proeesinnova'tie 
Ko~l!th~r.hi'J tt," l":n WarmttifX"iTIFl~P 

A .A.I... l'; """""''' 
r o55 549 3· n 
9.a.Ltr<W(Ir~.·.?-m~o.tnc .>J 

Ht"!.!OtlkBdt(:S 

Ru!lir• ",; Pt11~ E. 1. V. 
L~dJI \i'dfl v.,·r·$-"(!Mt!hl ~ SV1 
/ 334 DT 1\ped:>Vm 
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V 

"Een beoorde fingsmode I voor het energiegebruik 
van energtezuinige woningen 

Energiebesparing door toepassing van een douche wtw 

jGASTEC 
4 

Verklaring 
vermeden warmtevraag douchewater

warmteterugwinapparaat 
tb.v. berekening NEN 5128 

( energieprestatie voor woningen en woongebouwen 
- bepalingsmethode) 

GASTEC Certification B.V. verklaart hierbij dat het douchewater 

warmteterugwinapparaat, 

Typen : DWTW-Buis 2,25m 

van : ITHO BV, 

te : Schiedam, Nedertand 

doorgemet-ëtt ls met het tappatroon volgens toepassingsklasse 3 van de 
Gaskeur~criteria voor het GASKEURJCW-Iabel (CW-"1-: 1996). 
Uit deze meUngen is gebleken dat de douchewater w.t.w. een vermeden 
wármtevraag oplevert van 3~83 MJ/jaar. 

toriurn manager, 
GAS C Certification B.V. 
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"Een beoorde fingsmode I voor het energiegebruik 
van energiezumige womngen 

VI Tappatronen 

ITappatrooo volgens NEN 512& klasse 4 
rr"ijd Taphoeveelheid Cumulatief Tgewenst Tnuttig 

lUrerl t~JI"J eCJ ("Cl 
7:00 4 4 40 25 

7:15 100 104 40 40 

7:30 4 108 40 25 

8:00 I 109 55 40 

9:00 I IlO 40 25 

9:05 I JIJ 40 25 

10:00 I 112 55 40 

10:30 I 113 40 25 

10:35 0,5 113,5 40 25 

10:45 I 114,5 40 25 

11 :00 I 115,5 55 40 

11 :30 I 116,5 40 25 

11 :32 I 117,5 40 25 

11 :34 I 118,5 40 25 

13:00 5 123,5 55 40 

13:05 5 128,5 55 40 

13 :25 2 130,5 55 40 

13 :27 2 132,5 55 40 

13:29 2 134,5 55 40 

14 :00 I 135,5 40 25 

14:30 I 136,5 40 25 

14:35 0,5 137 40 25 

14:45 I 138 40 25 

14:48 I 139 40 25 

14:51 0,5 139,5 40 25 

15 :00 2 141 ,5 40 25 

16:00 I 142,5 40 25 

16:10 0,5 143 40 25 

16:20 0,5 143,5 40 25 

16:30 I 144,5 55 40 

18:00 5 149,5 55 40 

18:05 5 154,5 55 40 

18:25 2 156,5 55 40 

18:27 2 158,5 55 40 

18:29 2 160,5 55 40 

19:30 I 161,5 40 25 

19:35 I 162,5 40 25 

19:40 0,5 163 40 25 

19:45 I 164 40 25 

19:50 I 165 40 25 

20:00 I .166 55 40 

20:10 2 168 55 40 

21 :00 I 169 40 25 

22:00 I 170 55 40 

22:30 I 171 40 25 

23:00 2 173 55 40 

23:15 4 177 40 25 

23:30 100 277 40 40 

23:45 4 28 1 40 25 

Totaal 28 1 liter 

Tabel5.9 Basrs warmwater tappatroon volgens NEN 5128. 
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Tijd Flow Cumulatief Tgewenst TnuUig 
[liter) [I fier) rCJ eq 

7:00 4 4 40 25 

7: IS 100 104 40 40 

7:30 4 108 40 25 

9:00 I 109 40 25 

9:05 I 110 40 25 

10:30 I 111 40 25 

10:35 0,5 111,5 40 25 

10:45 I 112,5 40 25 

11:30 I 1 13,5 40 25 

11:32 I 114,5 40 25 

I 1:34 I 115,5 40 25 

14:00 I 11 6,5 40 25 

14:30 I 117,5 40 25 

14:35 0,5 118 40 25 

14:45 I 119 40 25 

14:48 1 120 40 25 

14:51 0,5 120,5 40 25 

15:00 2 122,5 40 25 

16:00 1 123,5 40 25 

16:10 0,5 124 40 25 

16:20 0,5 124,5 40 25 

19:30 I 125,5 40 25 

19:35 I 126,5 40 25 

19:40 0,5 127 40 25 

19:45 I 128 40 25 

19:50 I 129 40 25 

21:00 I 130 40 25 

22:30 I 131 40 25 

23 :15 4 135 40 25 

23 :30 100 235 40 40 

23:45 4 239 40 25 

Tappatroon voor tap 1n de douche volgens NEN 5128 

Jeroen van Asseldonk- November 2003 

"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen 

Tijd FJnw Cumuhltief TJppljd 

Jtlitè'fJ [Uter] [11Ûf1111en] 

1:00 0,0 0,0 0 

2:00 0,0 0,0 0 

3:00 0,0 0,0 0 

4:00 0,0 0,0 0 

5:00 0,0 0,0 0 

6:00 0,0 0,0 0 

7:00 105,0 105,0 21 

8:00 0,0 105,0 0 

9:00 0,0 105,0 0 

10:00 5,0 110,0 I 

11 :00 5,0 11 5,0 I 

12:00 0,0 115,0 0 

13:00 0,0 115,0 0 

14:00 0,0 115,0 0 

15:00 5,0 120,0 I 

16:00 5,0 125,0 I 

17:00 0,0 125,0 0 

18:00 0,0 125,0 0 

19:00 5,0 130,0 I 

20:00 0,0 130,0 0 

21 :00 0,0 130,0 0 

22:00 0,0 130,0 0 

23 :00 110,0 240,0 22 

0:00 0,0 240,0 0 

Totaal 240,0 liter 48 

Tappatroon voor tap 1n de douche, aangepast 
voor Ecobuild 

JJ3 



Tijd JIRW Cumulatief Tgeweost Touttig 
[Jiter] tliter] "C "( 

8:00 1 1 55 40 

10:00 I 2 55 40 

11 :00 1 3 55 40 

13:00 5 8 55 40 

13:05 5 13 55 40 

13:25 2 15 55 40 

13:27 2 17 55 40 

13:29 2 19 55 40 

16:30 1 20 55 40 

18:00 5 25 55 40 

18:05 5 30 55 40 

18:25 2 32 55 40 

18:27 2 34 55 40 

18:29 2 36 55 40 

20:00 I 37 55 40 

20:10 2 39 55 40 

22:00 I 40 55 40 

23:00 2 42 55 40 

Tappatroon voor tap in de keuken volgens NEN 5128 
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rnjd 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

7:00 

8:00 

9:00 

10:00 

11 :00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

2 1:00 

22:00 

23:00 

0:00 

Totaal 

"Een beoordelingsmodel voor het energiegebruik 
van energiezuinige woningen " 

Flow CumuJatiet Taptijd 
[Utor] (liter} [minuten] 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

0,0 0,0 0 

15,0 15,0 3 

0,0 15,0 0 

0,0 15,0 0 

0,0 15,0 0 

0,0 15,0 0 

15,0 30,0 3 

0,0 30,0 0 

5,0 35,0 I 

0,0 35,0 0 

5,0 40,0 I 

0,0 40,0 0 

0,0 40,0 0 

40,0 8 

Tappatroon voor tap zn de keuken aangepast 
voor Ecobuild. 

ll4 


