
VERKL ARING CONFORM NORM

OPWEKKINGSRENDEMENT WARMTAPWATER 
t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Vaillant 
warmtepompen, type geoTHERM VWS 63/3, 
VWS 83/3 en VWS 103/3

In opdracht van Vaillant B.V. 

is voor de warmte pompen type 

geoTHERM VWS 63/3, VWS 83/3 

en VWS 103/3 het opwekkings-

rendement vastgesteld voor 

gebruik in de NEN 7120:2011.

Dit opwekkingsrendement is 

bepaald volgens de NEN 

7120:2011, bijlage A gegeven 

normatieve methode voor 

“Bepaling Opwekkingsrendement 

warmtapwatertoestellen”.

De hier in deze verklaring gegeven 

waarde mag worden gebruikt in 

plaats van de forfaitaire waarde 

gegeven in tabel 9.16, pagina 278 

van de NEN 7120:2011.
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Deze verklaring is tot stand gekomen door een 

eenmalige beoordeling door TNO 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 VAILLANT WARMTEPOMPEN, TYPE 

GEOTHERM VWS 63/3, VWS 83/3 EN VWS 103/3

Q
W;dis;nren;an

[MJ/jaar]

Type Bron η
W;gen;gi

[-]

VWS 63/3 > 14000 (klasse 4) 1) grondwater

bodem

-

2,34 2)

VWS 83/3 > 14000 (klasse 4) 1) grondwater

bodem

-

2,45 2)

VWS 103/3 > 14000 (klasse 4) 1) grondwater

bodem

-

2,37 2)

Waarin:

Q
W;dis;nren;an

 : is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmptapwaterbereiding 

bepaald volgens 19.7.2 in MJ/jaar;

η
w;gen;gi

 : is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van 

het toestel volgens 19.7.3.1;
1) : Bij lagere waarden van de warmtebehoefte Q

W;dis;nren;an
 moet het hier 

opgegeven rendement η
W;gen;gi

 met c
W;gen

 worden gecorrigeerd volgens 

par. 19.7.3 en tabel 19.18.
2) : De gepresenteerde waarde is het testresultaat. Voor verdere bereke-

ningen moet deze waarde naar beneden worden afgerond naar een 

veelvoud van 0,05 volgens 19.7.3.1.


