
Gelijkwaardigheidsverklaring 

Opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding van Mitsubishi Q-Ton systeem t.b.v. 

NEN 7120. 

 

Voor het Mitsubishi Q-Ton systeem is de berekeningswijze van het 

opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding, inclusief het 

primair hulp-energiegebruik, vastgesteld voor gebruik in NEN 7120.  

 

De hiermee berekende waarde van ηW;gen;gi mag worden gebruikt in 

plaats van de waarde zoals die in hoofdstuk 19.7 wordt berekend. De 

waarde mag worden gebruikt in formule 19.3 in hoofdstuk 19.1.2. 

 

 
Het Mitsubishi Q-Ton systeem bestaat uit één of meer Q-Ton warmtepompen en minimaal twee of meer 

voorraadvaten, inclusief verbindend leidingwerk. 

Leverancier:                                     Toestel: 

                                                             Q-Ton ESA 30E-25 

                                                         
                                                    

Adres:  

Postbus 393  

2990 AJ  Barendrecht 

 

T: +31(0)180 – 75 13 00  

F: +31(0)180 – 75 13 05  

 

www.coolmark.nl 

 
Deze verklaring betreft een  samenvatting van onderzoeksrapport: ‘20160251.001 / 5114 -

Gelijkwaardigheidsverklaring opwekkingsrendement warm tapwater van het Mitsubishi Q-Ton systeem 

voor de EPC bepaling volgens NEN 7120’.  Deze verklaring is geldig tot 1 januari 2020 

2020 

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.    i.s.m.  Van Wolferen research 

Utrecht, 05 juli 2017       
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Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een 

exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere 

exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de 

kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant. 
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Opwekkingsrendement voor Warmtapwaterbereiding van Mitsubishi Q-Ton systeem t.b.v. 

NEN 7120 

 
Bepaal het elektrische opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding van het Q-Ton systeem, 

gecorrigeerd voor verliezen van de warmwatervoorraad en van het leidingwerk volgens onderstaande 

vergelijking: 
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waarin: 

ηW;gen;gi is het dimensieloze opwekkingsrendement voor warm tapwater, van opwekker gi, naar 

beneden afgerond op een veelvoud van 0,025; 

QW;dis;nren;an is de jaarlijkse bruto warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding: de jaarlijkse 

hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie warm tapwater, door de niet-

duurzame opwekkers (nren) aangeleverd aan het distributiedeel van systeem si, 

bepaald volgens 19.7.2, in MJ; 

ηW;gen;0;gi is het dimensieloze opwekkingsrendement voor warm tapwater van een Q-Ton 

warmtepomp, inclusief het gebruik van hulpenergie (stand-by, ventilatoren, 

circulatiepompen oplaadcircuit, ontdooi) zonder correctie van verliezen van de 

warmwatervoorraad en van het leidingwerk en de eventuele externe warmtewisselaar, 

volgens onderstaande tabel 1; 

QW;gen;sto;ls;an zijn de warmteverliezen van de indirect verwarmde warmwatervoorraad, die onderdeel 

uitmaakt van het subsysteem warmteopwekking, in MJ/jaar; 

QW;gen;p;ls;an zijn de warmteverliezen van het leidingwerk tussen de warmtewisselaar en de 

warmteopwekker(s) en van de eventuele externe warmtewisselaar (oplaadcircuit), die 

onderdeel uitmaken van het subsysteem warmteopwekking, in MJ/jaar; 

θW;sto is de gemiddelde temperatuur van het water in het warmwatervoorraadvat, in C, 

waarvoor de waarde van het setpoint van de temperatuurregeling per project wordt 

toegepast; 

θW;amb;sto is de gemiddelde omgevingstemperatuur in de opstellingsruimte van het 

warmwatervoorraadvat, in C, met de normatieve waarde 20; 

QW;sto;ls;spec;j is het specifieke vatverlies van het warmwatervoorraadvat j, in W/K, volgens 

onderstaande tabel 2.  

fW;ls. Is de dimensieloze factor voor het leidingverlies t.o.v. het vatverlies, met de waarde 

0,4.  

 
Het hulpenergiegebruik voor warmteopwekking WW;aux;gen;gi = 0. 
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Opwekkingsrendement voor Warmtapwaterbereiding van Mitsubisch Q-Ton systeem t.b.v. 

NEN 7120. 

 

De toestelafhankelijke constanten hebben de volgende waarden: 

 

Tabel 1. opwekkingsrendement voor warm tapwater van één Q-Ton warmtepomp, inclusief 
het gebruik van hulpenergie. 
 

Warmtevraag per Q-Ton [MJ] 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 

Benuttingsgraad per Q-Ton 10,6% 21,1% 31,7% 42,3% 52,8% 

65 °C 3,39 3,46 3,49 3,50 3,51 

70 °C 3,22 3,28 3,31 3,32 3,33 

80 °C 3,09 3,15 3,18 3,19 3,19 

90 °C 2,73 2,77 2,79 2,80 2,80 

 

Hierin wordt de warmtevraag per Q-Ton bepaald volgens: 

 

   WPNQQQQ  /  = anls;p;gen;W;anls;sto;gen;W;annren;dis;W;an;gen;W; gi  

 

Waarin NWP het aantal opgestelde Q-Ton warmtepompen is. 

 

Tabel 2. specifieke vatverlies van het warmwatervoorraadvat, in W/K. 
 

Fabrikant/leverancier Typenaam Volume 

[lt] 

Spec. Verlies  [W/K] 

QW;sto;ls;spec;j 

Thermal Hot Wave S.r.l GX-500-R 484 1,867 

LapesaGrupoEmpresarial S.L. GX-1000-RB 1000 2,778 

Thermal Hot Wave S.r.l. MXV-1500 1500 3,422 

 

 

Alle termen en verwijzingen hebben betrekking op NEN 7120. 

 
 

Deze verklaring heeft betrekking op de invoerparameters voor een EPC berekening van één warmtap-

wateropwekker op basis van de NEN 7120. Voor het ontwerp van een warmtapwaterinstallatie, dat wil 

zeggen het vaststellen van het aantal warmtepompen, vaten en uitgaande temperatuur moet de 

ontwerper of leverancier/fabrikant benaderd worden. 


