Gelijkwaardigheidsverklaring

OPWEKKINGSRENDEMENT VOOR VERWARMING van
ATAG iZ- en p-serie ketels voor NEN 7120 en ISSO 82.1
Voor de ATAG iZ- en p-serie ketels is het
opwekkingsrendement voor verwarming vastgesteld voor
gebruik in NEN 7120 en ISSO 82.1. De hier gegeven waarde
mag worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarde zoals
die in tabel 14.11 in paragraaf 14.6 van NEN 7120 wordt
gegeven.
Op de volgende pagina is de waarde van het
opwekkingsrendement van de hieronder beschreven ketels
weergegeven.

Fabrikant:
ATAG Verwarming Nederland B.V.
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F: +31(0)544 - 39 17 03

p-serie:
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www.atagverwarming.nl

Deze verklaring betreft een
samenvatting van onderzoek

Deze verklaring is geldig tot
1 januari 2021

Rapport:
Opwekkingsrendement voor verwarming van de ATAG iZ- en
p-serie ketels t.b.v. gelijkwaardigheidsverklaring voor NEN
e
7120 – 2 versie (2019-04b)
Ir. J. van Wolferen
VWR, Apeldoorn, mei 2019

Ondertekening

Alle rechten voorbehouden
© 2019 Van Wolferen Research
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 VERWARMING van
ATAG iZ- en p-serie ketels voor NEN 7120 en ISSO 82.1
Onder de voorwaarden dat een modulerende kamerthermostaat wordt toegepast en de bruto
warmtevraag niet boven de 50 GJ/jaar komt, mag het hieronder gegeven opwekkingsrendement voor
verwarming, ηH;gen, worden toegepast voor de op het voorblad genoemde ATAG iZ- en p-serie ketels.

Temperatuurniveau
Opwekkingsrendement ηH;gen

LT

HT

0,975

0,975

Toetsing voorwaarden:
ATAG Verwarming Nederland B.V. heeft aan VWR een verklaring afgegeven dat de genoemde toestellen
uitsluitend worden geleverd in combinatie met een modulerende kamerthermostaat. Hiermee wordt in
voldoende mate aangetoond dat deze modulerende kamerthermostaat daadwerkelijk wordt toegepast
De bruto warmtevraag mag niet boven 50 GJ/jaar liggen voor de woning waarin de ketel wordt toegepast.
De bruto warmtevraag, QH;dis;nren;si;tot, wordt bepaald volgens:

QH;dis;nren;si;tot  QH;dis;nren;si,mi
mi

waarin QH;dis;nren;si,mi, wordt bepaald volgens vergelijking 14.4 in NEN 7120.
Bij de toetsing van de EPC-berekening dient te worden getoetst of aan de voorwaarde m.b.t. de bruto
warmtevraag wordt voldaan.
Als hieraan niet wordt voldaan dan zijn de in deze gelijkwaardigheidsverklaring gegeven rekenwaarden
voor het opwekkingsrendement niet van toepassing en dienen de forfaitaire waarden volgens tabel 14.11
te worden toegepast.
Alle termen en verwijzingen hebben betrekking op NEN 7120.
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