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geoTHERM VWS 36/4.1 van Vaillaint 
 
 
Verklaring voor de energieprestaties conform NEN 7120 (EPG), voor een individueel 
verwarmingstoestel, niet behorend tot warmtelevering door derden. 

-Nieuwbouw en bestaande bouw- 

 
De geoTHERM VWS 36/4.1 is een brine/water-warmtepomp voor levering van ruimte-
verwarming, warm tapwater en (passieve) koeling. 
 
Deze verklaring voor de de geoTHERM VWS 36/4.1 omvat de onderdelen: 
1. Ruimteverwarming 

a. Berekend als aan/uit machine, gemeten volgens EN 14511. 
b. Met als bron van thermische energie: 

o Gesloten bron met standaard temperaturen, conform NEN7120. 
o Gesloten bron met hogere temperatuur conform "Beter-Bodem", met een 

minimumwaarde voor momentaan gemiddelde brine-temperatuur van 3 °C en 
een maximum waarde van 11°C. 

c. Inclusief hulpenergie voor de bronpomp. 
2. Hulpenergie voor elektronica en CV-pomp. 
 
Overige condities: 

 Deze verklaring is opgesteld conform NEN 7120 (EPG), bijlage Q, inclusief 
aanvullingenblad 2017. 

 T.b.v. de verklaring op ruimteverwarming is gebruik gemaakt van de rekentool geleverd 
door de DHPA 17-02-2017, ter beschikking gesteld door Vaillant. 

 Op basis van meetrapporten van VDE: EN 14511; 28 juni 2017 en EN 14825: 22 juni 
2017. 

 De rendementen gegeven in de verklaring bij de verhoogde brontemperatuur mogen 
alleen gebruikt worden, indien met een EED-berekening (Earth Energy Designer) of 
gelijkwaardig programma  wordt aangetoond dat na een periode van 25 jaar de minimale 
gemiddelde aanvoer- en retourtemperatuur van de bron niet onder de 3°C (februari) en 
11°C (augustus)  komt bij een maximaal ontwerptemperatuurverschil van 3K. 

 Voor tussenliggende waarden in de tabellen mag lineair worden geïnterpoleerd. 
 
 
 
Aldus verklaard, 
 
Rhenen, woensdag 13 september 2017  
  
Dr. ir. J. van Berkel,  
Entry Technology Support BV Vaillant Group Netherlands B.V. 
Spoorbaanweg 15 Paasheuvelweg 42  
3911 CA Rhenen 1105 BJ Amsterdam 
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Ruimteverwarming: Gesloten bron met standaard temperatuur  0 °C 
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Ruimteverwarming: Gesloten bron met verhoogde temperatuur  3 °C 
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Hulpenergie 
 
Het hulpenergiegebruik betreft hier het gebruik van de elektronica en CV-pomp t.b.v. van de 
warmtepomp, exclusief het hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook. 
 
In NEN 7120 wordt hulpenergie berekend met (NEN7120 aanvullingenblad 2017): 
 

WH;aux = 3,6 * ( A * N +  B * (EH;ci/( C * Bnom )) 
 
WH;aux is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) 

ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar;  
A, B, C zijn de toestelafhankelijke waarden; 
N is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;  
EH;ci is de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie van energiedrager ci (=el) ten 

behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ;  
Bnom is de nominale elektrische belasting van het toestel, in kW. 
 
Voor de warmtepomp geoTHERM VWS 36/4.1 gelden de volgende invoergegevens:  
 A = 61 [kWhe] (7 W continue) 
 B = 0,025 [kWe] 
 C = 3,6 [-] 
 Bnom = 0,62 [kWe] 


