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Overzicht

• Hulpfuncties voor ruimteverwarming
– Elektrische hulpenergie

• voor pompen
• voor ketels

– Waakvlammen
• Hulpenergie voor ventilatoren
• Resultaten
• Bijlage: detailberekeningen ventilatoren
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Hulpfuncties voor ruimteverwarming

• Installaties voor ruimteverwarming hebben 
hulpenergie nodig om te kunnen werken

• Bij plaatselijke toestellen is de hulpenergie al 
ingerekend in het opwekkingsrendement

• Opgelet: bij centrale toestellen niet vergeten dit 
in te geven in de software! 
(knoop: Installaties/EPWvolume/Hulpenergie elektrisch 
en waakvlammen)
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Elektrische hulpenergie voor pompen en ketel
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Circulatiepompen

• Zorgen voor de circulatie van het water tussen 
de opwekkingsinstallatie (of warmteopslag 
indien aanwezig) en de afgifte-elementen

Circulatiepomp

Vb.
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Circulatiepomp per wooneenheid

Met pompregeling

Zonder pompregeling

Circulatiepomp
per wooneenheid

UitvoeringToestel/
component

Invloedsfactoren:
• Aanwezigheid pompregeling (één of andere 

regeling die pomp volledig stilzet wanneer er 
geen warmtevraag is)

• Verbruik verder evenredig met het volume
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Circulatiepomp voor meerdere wooneenheden
(gemeenschappelijke verwarming)

Invloedsfactoren:
• Warm tapwatervoorziening:

– Gescheiden: pomp werkt enkel in stookseizoen
– Gecombineerd: pomp werkt hele jaar door

• Verbruik verder evenredig met het volume

Pomp dient ook voor warmtapwatervoorziening
d.m.v. afleverset: ganse jaar in werking

Bij gescheiden warm tapwatervoorziening:
pomp enkel voor ruimteverwarming (enkel in
werking gedurende stookseizoen)Circulatiepomp

voor meerdere
wooneenheden

UitvoeringToestel/
component
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Andere pompen

Extra pomp bij gebruik
van een buffervat

Vb.

• Extra pompen die zorgen voor de circulatie:
– Tussen opslagvat en opwekkingsinstallatie
– Tussen  ketel en verzamel- of verdeelleidingen
– Door de warmtewisselaar van een 

luchtbehandelingskast
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Andere pompen

Extra pomp voor een warmtewisselaar 
in een luchtbehandelingskast

Extra pomp tussen ketel en verzamel-
of verdeelleidingen

Extra pomp bij gebruik van een 
buffervat voor ruimteverwarming

Andere 
pompen

UitvoeringToestel/
component

Invloedsfactoren:
• Type pomp
• Verbruik verder evenredig met het volume



11

11

Ketel/Generator

ElektronicaKetel/generator

Ingebouwde ventilatorKetel/generator

UitvoeringToestel/
component

Invloedsfactoren:
• Ketelelektronica (in principe steeds 

aanwezig): kan enkel 0 gesteld worden, als 
de ketel werkt zonder elektriciteitsverbruik

• Ingebouwde ventilator: zorgt voor de 
circulatie van de verbrandingslucht en de 
rookgassen

• Verbruik verder evenredig met het volume
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Elektrische hulpenergie: volledige tabel

ElektronicaKetel/generator

Ingebouwde ventilatorKetel/generator

Extra pomp voor een warmtewisselaar in een 
luchtbehandelingskast

Extra pomp tussen ketel en verzamel/
verdeelleidingen

Extra pomp bij gebruik van een buffervat voor
ruimteverwarming

Andere pompen

Pomp dient ook voor warmtapwater-voorziening
d.m.v. afleverset: ganse jaar in werking

Bij gescheiden warm tapwatervoor-ziening: pomp 
enkel voor ruimteverwarming (enkel in werking
gedurende stookseizoen)

Circulatiepomp
voor meerdere 
wooneenheden

Met pompregeling

Zonder pompregelingCirculatiepomp
per wooneenheid

UitvoeringToestel/
component
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• Bij plaatselijke toestellen is energieverbruik van 
de waakvlam al ingerekend in het 
opwekkingsrendement

• Opgelet: indien aanwezig bij centrale toestellen 
niet vergeten dit in te geven in de software! 
(knoop: Installaties/EPWvolume/Hulpenergie elektrisch 
en waakvlammen)

• Er wordt met een forfaitair verbruik per 
waakvlam gerekend (80W)

• Voor berekening van de CO2-uitstoot moet ook 
nog de energiedrager van de waakvlam 
opgegeven worden

Waakvlammen



14

14



15

15

Overzicht

• Hulpfuncties voor ruimteverwarming
– Elektrische hulpenergie

• voor pompen
• voor ketels

– Waakvlammen
• Hulpenergie voor ventilatoren
• Resultaten
• Bijlage: detailberekeningen ventilatoren
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Hulpenergie voor ventilatoren

• Onderscheid: 
– Enkel voor bewuste ventilatie
– Voor luchtverwarming (evt. in combinatie met 

bewuste ventilatie)
• Verschillende manieren om vermogen te 

bepalen
– Waarde bij ontstentenis
– O.b.v. reële ventilatoreigenschappen 

Voor verdere uitleg: zie
• EPW-tekst
• bijlage bij deze handouts
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Ventilatoren enkel voor bewuste ventilatie: 
Waarde bij ontstentenis

gelijkstroom

wisselstroomMechanische toevoer en mechanische 
afvoer met gebruik van de afvoer-
lucht als warmtebron voor een
warmtepomp

gelijkstroom

wisselstroomMechanische afvoer met gebruik van 
de afvoerlucht als warmtebron voor 
een warmtepomp

gelijkstroom

wisselstroomMechanische toevoer en
mechanische afvoer 

gelijkstroom

wisselstroomMechanische toevoer of
mechanische afvoer

Type ventilatorInstallatie

Invloedsfactoren:
• Ventilatortype (wissel- of gelijkstroom)
• Ventilatiesysteem
• Gebruik van afvoerlucht als warmtebron voor warmtepomp 
• Verbruik verder evenredig met het volume
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Overzicht

• Hulpfuncties voor ruimteverwarming
– Elektrische hulpenergie

• voor pompen
• voor ketels

– Waakvlammen
• Hulpenergie voor ventilatoren
• Resultaten
• Bijlage: detailberekeningen ventilatoren
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Typisch aandeel in het totaal primair verbruik

13.2% In/exfiltratie

19.3%

Bewuste
ventilatie

5.9%

Ventilatoren

4.6%Hulpenergie RV

14.7%

Warm
tapwater

38.9% Transmissie
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Overzicht

• Hulpfuncties voor ruimteverwarming
– Elektrische hulpenergie

• voor pompen
• voor ketels

– Waakvlammen
• Hulpenergie voor ventilatoren
• Resultaten
• Bijlage: detailberekeningen ventilatoren
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-Pmax

-Pnom

-Nominaal vermogen van 
de warme lucht
opwekkingseenheid

-Pmax

-Pnom

-Nominaal vermogen
van de warme lucht
opwekkingseenheid

-(Pmax)/2
-(Pnom)/2

-Pgem bij 
representatief 
werkingspunt

-Wissel- of gelijk-
stroomventilator
-Met of zonder automa-
tische ventilatorregeling
-Nominaal vermogen van 
de warme lucht
opwekkingseenheid

-Ventilator uitgerust
met of zonder
automatische
ventilatorregeling
-Nominaal vermogen
van de warme lucht
opwekkingseenheid

-Wissel- of gelijk-
stroomventilator

Voor luchtverwarming
en bewuste ventilatie

Voor
luchtverwarming

Enkel voor
bewuste ventilatie

Ventilatoren
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Ventilatoren enkel voor bewuste ventilatie: 
Rekenwaarde op basis van geïnstalleerde vermogen

• 2 mogelijkheden:
1. De helft van het maximaal vermogen van de 

elektromotor-ventilator combinatie 
(incl. voorschakelapparatuur, indien aanwezig)

2. De helft van het nominaal vermogen van de 
elektromotor (incl. voorschakelapparatuur, indien 
aanwezig)

• Opgegeven door de leverancier
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Ventilatoren enkel voor bewuste ventilatie: 
Gemiddeld vermogen bij representatief werkingspunt

• Opgenomen vermogen bij een werkingspunt 
dat reëel kan gerealiseerd worden en waar:
– Debiet ≥ 65% van nominale debiet van de ventilator
– Drukverschil ≥ 50% van totale drukverschil over de 

ventilator in nominale stand
• Combinatie van gegevens van de leverancier 

en installatiekarakteristieken
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Ventilatoren voor luchtverwarming 
Waarde bij ontstentenis

Met automatische ventilatorregeling

Zonder automatische ventilatorregeling

Luchtverwarming

Type ventilatorInstallatie

Invloedsfactoren:
• Automatische ventilatorregeling
• Verbruik verder evenredig met het volume
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Ventilatoren voor luchtverwarming 
Rekenwaarde op basis van geïnstalleerde vermogen

• 2 mogelijkheden:
1. Het maximaal vermogen van de elektromotor-

ventilator combinatie (incl. voorschakelapparatuur, 
indien aanwezig)

2. Het nominaal vermogen van de elektromotor 
(incl. voorschakelapparatuur, indien aanwezig)

• Opgegeven door de leverancier



31

31

Ventilatoren voor luchtverwarming + bewuste ventilatie

• Vermogen bepalen in verwarmingsmodus en 
ventilatiemodus

• Telkens keuze tussen:
– waarde bij ontstentenis
– rekenwaarde op basis van het geïnstalleerde 

vermogen
– vermogen bij representatief werkingspunt
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