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1. Inleiding 

In het gebied aan de westzijde van de Ijssel te Zutphen zullen in de nieuwboekwijk ··de Teuge" 

200 woningen worden gebouwd. De woningen zullen worden voorzien van diverse 

energiebesparende maatregelen en duurzame energievormen. Behalve de stedenbouwkundige 

indeling van de woningen in de wijk met zongeorienteerd bouwen en de zeer goede isolatie- en 

kierdichting-voorzieningen, worden toegepast een hoog rendement warmteterugwinning, een 

individuele warmtepomp per woning, een zonneboiler en PV panelen. 

In het project met 20 huurwoningen en 180 koopwoningen zijn meerdere projectontwikkelaars, 

architecten, aannemers enz. betrokken. De woningtypen zijn divers zoals rijenwoningen, 2-

onder-1 dakwoningen, geschakelde woningen, dwarskapwoningen, e.d. Doordat de aanleg van 

de noodzakelijke verzwaarde gasleiding tot grote financiele bezwaren leidt wordt voorgesteld de 

woonwijk niet te voorzien van een gasaansluiting. 

Dit rapport beschrijft de haalbaarheidsstudie van de warmtepomp-installaties, die mede moeten 

leiden tot een laag primair energiegebruik van de woningen. 

Kenmerkend voor dit installatie-concept is: 

• warmtepomp met bronwater warmteontrekking 

• het lage primair energiegebruik 

• de hoge duurzame energie-fractie. 

2. Gegevens van het project 

De woninlypen zijn zeer verschillend. Zo zijn er rijenwoningen, 2-onder-1 dakwoningen, 

geschakelde woningen, dwarskapwoningen, e.d .. In het haalbaarheidsonderzoek voor de 

toepassing van warmtepompen in dit project zullen niet alle woningen apart worden berekend 

maar is een gemiddeld woningtype aangehouden. Voor de EPN berekening is daartoe een 

referentiewoning uit de EPN voorbeeldenreeks gekozen. Op deze woning zijn de diverse 

maatregelen ingebracht, t.w.: 

• zongeorienteerd bouwen m.b.t. de stedenbouwkundige indeling en situering van de 

woningen 

• zeer goede isolatie- en kierdichting-voorzieningen 

• hoog rendement warmteterugwinning 

• individuele warmtepomp met koelvoorziening 

• zonneboiler 

• PV panelen. 
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Hoewel in eerste instantie wordt uitgegaan van alle genoemde voorzieningen in alle typen 

woningen zullen toch per projectontwikkelaar op basis van kosten en baten keuzes worden 

gemaakt. Dit kan ook voorkomen door de gefaseerde invulling, d.w.z. eerste fBse. 113 woningen 

te bouwen in 2001/2002 en tweede fase 87 woningen te bouwen in 2002/2003. Door de 

benodigde centrale voorzieningen wordt echter voor het gehele project de warmtepomp-optie 

voorgesteld. Ook nu is bij de simulatieberekening en de haalbaarheidstudie uitgegaan van een 

gemiddelde woning met een laag energiegebruik, waarbij echter niet alle energiebesparende 

voorzieningen als wellicht gewenst zijn opgenomen .. 

De installatietechnische energiebesparende maatregelen die worden opgenomen zijn naast 

warmteterugwinning op de ventilatielucht: het monovalent toepassen van een elektrische 

warmtepomp voor zowel ruirilteverwarming gekoppeld aan een laag temperatuursysteem 

(vloerverwarming) als voor tapwaterverwarming met behulp van een de-heating wisselaar. Het 

koude tapwater wordt voorverwarmd door een zonneboiler. De warmtepomp-installatie onttrekt 

de wàrmte aan het bronwater. Met bronwater wordt 's zomers koeling toegepast in de woning. 

Door alle energiebesparende voorzieningen tesamen is de EPe verlaagd van 0,98 naar 0,34. 

De maximale verwarmingsbehoefte voor de warmtepomp is aangehouden op 4,5 kW. 

De aanvoer- en retourtemperaturen zijn 45 oe en 35 oe. 

De warmteterugwinning met gelijkstroommotor heeft een rendement van 90 %. 

De zonneboiler heeft een collectoroppervlak van 2,73 m'. 

Het PV systeem voor de netgekoppelde elektriciteitsopwekking heeft een paneel oppervlak met 

amorfe cellen van 37 m'. 

3. EPe- berekeningen 

EPe berekeningen 

Voor de vele woningtypen van het Bouwplan "de Teuge" is een gemiddelde woning 

aangehouden conform een referentiewoning uit de serie woningtypen van de EPe voorbeelden. 

De EPe is voor deze tuinkamer tussenwoning 0,98. Bij toepassing van alle voorgestelde 

energiebesparende voorzieningen en duurzame energiemaatregelen daalt de EPe naar 0,34. 

De berekeningen zijn weergegeven in bijlage 1. 

Bij de voorzieningen is rekening gehouden met vloerverwarming en een kleine warmteopslag. 

De warmtepomp ingezet voor ruimteverwarming kan voorzien in een naverwarming bij de 

zonneboiler door een de-heating wisselaar. Eventueel kan door een elektrische spiraal in de 

warmteopslag een eventueel tekort worden aangevuld. 
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4. Simulatie berekening 

Aan de hand van de verstrekte gegevens is voor de woning met de energiebesparende 

voorzieningen het effect nagegaan van de toepassing van een warmtepomp inclusief een 

zonneboiler op het energiegebruik voor verwarming en warm tapwater. De energieberekeningen 

zijn gemaakt met het simulatieprogramma BECSOL. De uitkomsten zijn vergeleken met de 

situatie zonder warmtepomp. 

Omdat niet in alle woningen dezelfde energiebesparende maatregelen zullen worden 

doorgevoerd is bij de simulatieberekening de jaarlijkse warmtebehoefte voor ruimteverwarming 

gesteld op ca. 20 GJ. Voor de warmteonttrekking van de warmtepomp is in deze berekeningen 

nog uitgegaan van afwijkende eigenschappen, zo is een horizontale bodemwisselaar met een 

grondoppervlak van 200 m2 aangehouden. De energieberekening is beschouwd als identiek met 

een bronwater warmteonttrekking. De bijverwarming geschiedt door middel van een elektrische 

spiraal in de opslag. In het geval van de warmtepomptoepassing is ook een berekening gemaakt 

wanneer niet in bijverwarming wordt voorzien. 

In Tabel 11 is een uitgebreid overzicht gegeven van de energie-gebruiken en -kosten per jaar 

voor verwarming, terwijl in Tabel I de resultaten kort zijn weergeven. Voor de invoer en uitvoer . 

van de simulatie-berekening uitgevoerd met het computerprogramma wordt verwezen naar 

bijlage 2. 

TABEL I Primair energie Energiekosten Netto bodem-

installatie type gebruik in onttrekking in 

m' FI. GJ 

aardgasequivalent 

a) MET HR combi ketel 1303 960,- -
(referentie) 

b1) MET warmtepomp, 727 750,- 14,9 

met bijverwarming 

b2) MET warmtepomp, 453 470,- 14,9 

zonder bijverwarming 
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Bouwplan "Teuge" Zutphen wa rrntepornp, verwarrningsvraag 20, 9 GJ/jaar 

TABEL 11: RAr,lItIGOVERZICHT ENERG\E-GE8RUI KE~1 EU-KOSTEN 

WARMTEPOMP RUIMTEVERWARMING Eli T APWATERVERWARMlllG + zormE80llER 

BEC, Apeldoorn, 28 mer 2001 

SYSTEEM·TYPERING 

-
TOEPASSING 

WP·SYSTEEM 

Wp·VERMOGEN (TH) 

WARME BUFFER 

BRON 

Cep·WARMTEPOMP (gemiddeld] 

WARMTE 

WARM TAPWATER BEHOEFTE 

CV·VRAAG 

TAPWATER·VRAAG 

VERLIES WARME BUFFER 

TOTAAL 

LEVERING WP WARME BUFFER 

LEVERING ZONNEBOILER 

BIJSTOOK 

TOTAAL 

ONTTREKKING WP BRON 

REGENERATIE 

DUURZAME ENERGIE,FRACTIE 

ELEKTRICITEIT 

WARMTEPOMP 

CV·POMP 

POMP BRON SYSTEEM 

TOTAAL 

VERBRUIK PRIMAIRE ENERGIE 

PER {pJlmary enetgy ' <lUol 

ENERGIEKOSTEtl 

a,e, - aardgas eqUivalent 
WP = warmtepomp 

energie·inhoud aardgils (onderw<lardo) 

gemiddeld I""rrendement cv cp c w 

gemiddeld JaarrendementlapYI \'erw cp c w, 

rendement centrale (onderwaarde) 

gasprijs (n Im') exd, BTW 

elektriciteitsprijs dag (n IkWh) 

elektriciteitsprijs dag/nacht (n.lkWh) 

a 
Refe re ntie 

HR cv ketel 

Ruimleverw 

80/60gr, C 

IkWI 
[Iff ,l 

I-I 

[Ur,ldilg] 110 

IGJI 20,9 

IGJI 6,1 

IGJI 0,0 

(GJJ 2B,9 

[GJ] 

IGJI 
IGJ( 28,9 

IGJI 28,9 

(GJ( 

IGJI 

I-l 0,0',. 

[kWh] 

[kWh] 60 

(kWh] 

(kWh] .0 

[m ' a,!!,] 1303 

I-I 0,10 

[nJJililr] 960,00 

8,79 IkWhfm
1
] 

80% 

55% 

42% 

0,73 

0,31 excl. BTW 

0,28 excL BTW 

G 

b1 
Warmtepomp mei 

bronwate t-onttrekklng 

Ruimteverw 

45f35 !Jr, C 

4 

1GO 

BRONWATER 

4,39 

110 

20,9 

6,1 

0,6 

29,5 

24,3 

1,6 

3,6 

29,5 

18,8 

3,9 

87,7% 

1536 

60 

80 

1676 

721 

1,26 

750,00 

181 13 

b2 
Wilrmtepomp met 

bJonwater-onlttekklng 

GEEN B1JVERWARMUIG 

Ruimteverw 

45135 gr C 

4 

'" BRONWATER 

4,39 

110 

20,9 

8,1 

0,6 

29,5 

24,3 

1,6 

GEErl BIJVER~ARMING 

25,9 

18,8 

3,9 

87,7% 

1536 

60 

eo 
1676 

m 

2,02 

410,00 
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5. Analyse van de resultaten 

In het geval dat het tekort aan warmtelevering van de warmtepomp en de zonneboiler (dat zeer 

gering is) niet of minder door de elektrische bijverwarming wordt gedekt (monovalent systeem). 

ontstaat een geringe negatieve invloed op de behaaglijkheid in de woning en op het 

warmtapwatercomfort .. 

De koelfunctie van de warmtepompinstallatie uit bronwater is niet in deze analyse opgenomen. 

Een bijbehorend voordeel en ook essentieel onderdeel van de installaties is dat de 

zomerwarmte uit de woningen weer in het bronwater wordt teruggevoerd. zodat enige 

regeneratie van de bodem plaats vindt. 

De duurzame energiefractie bij toepassing van de warmtepomp bedraagt bijna 88 %. 

Bij de energiekosten bepalin'g is uitgegaan van de actuele (2001) energieprijzen. De kosten

baten verhouding is uit te drukken in een eenvoudige terugbetaalperiode, investeringskosten 

gedeeld door de besparing op de verwarmingskosten. Zonder subsidies is deze meer dan 20 

jaar. In een werkelijke kosten-baten berekening behoren subsides, jaarlijkse 

energieprijsstijgingen, renteverlies en de inflatie te worden meegenomen. In deze studie wordt 

volstaan met de bepaling van de kosten-baten bepaling inclusief subsidies, zie hoofdstuk 7. De 

koelfunctie van de warmtepomp-installatie is ook hier buiten beschouwing gelaten. 

Voor de elektriciteitsbehoefte van de circulatiepompen is een indicatieve waarde aangehouden. 

Voor alle gevallen is de PER (primary energy ratio) uitgerekend, dit is de verhouding 

(dimensieloos) energiebehoefte gedeeld door het primaire energiegebruik (gas + elektrisch). 

Vanuit de zonneboiler vindt 's zomers eveneens enige regeneratie van de bodemtemperatuur 

plaats. 

Een eis van de provincie Gelderland is dat de energiebalans van warmteontrekking en 

warmtelevering (regeneratie) over het jaar genomen neutraal is. Beide mogelijkheden van 

regeneratie (uit koeling en uit zonneboiler) zijn hiervoor niet voldoende. Indien noodzakelijk zal 

middels het voortgaand overleg de capaciteit van de warmtepomp en de jaarenergiebalans 

verder worden geoptimaliseerd. 

7 
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6. Beschrijving en principeschema van de installatie 

Van de werktuigkundige installatie is het principeschema in figuur 1 weergegeven. 

Warmtepomp 

De ruimteverwarming geschiedt monovalent d.m.v. een warmtepomp van H&Ftechnics. Deze 

heeft voor verwaming een nominaal thermisch vermogen van 5 kW. De warmtepomp met 

Copeland scroll compressor type ZR 18 heeft de volgende condities bij een 

verdamperlemperatur van 5 0C: 

30°C 40 °c 50°C 

Opgenomen vermogen (kW) 0,86 1,05 1,30 

Condensatievermogen (kW) · 5,84 5,47 4,83 

Door middel van een de-heating wisselaar wordt restwarmte van de warmtepomp benut voor 

tapwaterverwarming tot een temperatuur van 60 °C. 

Dit type warmtepomp met een grotere capaciteit is eerder toegepast in ander gebouwen. 

Van het in dit project toe te passen type zal een keuring worden uitgevoerd bij TNO-MEP. 

Warmteopslag. 

De warmteopslag aan de warme zijde van de warmtepomp heeft een inhoud van 500 liter. De 

warmteopslag dient te zijn voorzien van een zeer goede warmte-isolatie. In de buffer zijn enkele · 

temperatuurvoelers opgenomen voor de regeling. 

Bronwater warmteontlrekking 

Het bron systeem is voor 200 woningen en bestaat uit een win put tot ca. 50 m, een infiltratieput, 

een besturing, een dubbel leidingnet en aansluitleidingen naar de woning. 

Naverwarming 

De naverwarming is optioneel. Er is wel een voorziening aangebracht voor een eventuele latere 

toevoeging, elektrisch. 

Lage temperatuursysteem 

Het lage temperatuursysteem voor de vloerverwarming (basisverwarming en weersafharkelijke 

geregeld) heeft een aanvoer/retour temperatuur van 45/35 °c. 

8 
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7. Kosten - baten en subsidietraject 

MEERKOSTEN WARMTEPOMP-INSTALLATIE voor een gemiddelde woning 

• Door H&F Technics is een offerte gemaakt voor de levering van 200 stuks (zie bijlage 3) : 

5 kW Warmtepompen. 

Warmteopslagvat 500 liter inel. isolatie. 

Inclusief besturing en-in bedrijfstelling en BTW per woning FI. 11.500,-. 

• Door Waterleidingbedrijf Gelderland is een offerte gemaakt voor het gehele 

aardwarmtesysteem (zie bijlage 3): 

Winput 

Infiltratieput 

Leidingnet 

Inclusief besturing en in bedrijfstelling en BTW 

• Voor de zonneboiler kan een prijs worden gehanteerd 

Inclusief besturing en in bedrijfstelling en BTW 

• Voor het lage temperatuursysteem geldt als extra kosten 

t.o.v. een tradionele verwarming, incl. BTW 

TOTALE KOSTEN 

MINDERKOSTEN voor een gemiddelde woning 

• HR 107 CV-ketels 

Inclusief besturing en in bedrijfstelling en BTW 

• Geen gasaansluiting woningen 

De totale meerkosten worden derhalve geraamd op, inel. BTW 

per woning FI. 5.500,- . 

per woning FL. 4.400,-

per woning FL. 3.000,-

per woning FL. 24.400,-

per woning FL. 7.750,-

per woning ' FL. 1,500,

per woning · FI. 15.150,-. 

Voorts zijn extra kosten voorzien in de warmtewisselaar voor de koeling ad FL 2.200,-

Voor de warmtepompinstallatie is een exploitatieberekening Uaar 2001) gemaakt. In deze 

berekening zijn de diverse subsidies verrekend, t.w.: energiedistributiebedrijf, EPR, Novem 

(inschatting) . De resultaten zijn hierna weergegeven, zowel in onderstaande tekst als in tabel 111. 

De 'eenvoudige' terugbetaalperiode (zonder mederekening van prijsstijgingen, inflatie en 

renteverlies) blijkt zonder Novem subsidie ruim 25 jaar te zijn. Met 25 % subsidie op de 

investeringskosten van warmtepomp, bodembron en extra kosten lage temp. systeem wordt een 

eenvoudige terugbetaaltijd verkregen van 15 jaar. Voor de besparing is een gemiddelde 

JO 
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aangehouden van de resultaten bij wel bijverwarming en bij geen bijverwarming (elektrisch), zie 

tabel 11 . In de vervolghàalbaarheidsstudie, inzake de uitwerking van de uiteindelijke haalbaarheid 

en een nog mogelijke gas infrastructuur, kan eventueel de optie gasnaverwarming (aardgas of 

propaan) worden meegenomen. 

Voorlopige bepaling 

Warmtepomp-installatie exclusief koeling 

Warmtepomp -installatie: 

Warmteopslag: 

Warmteontlrekking: 

5 kW thermisch 

500 Itr. 

bronwater 

Meer-investeringskosten inclusief zonneboiler: 

AF: Subsidie NUON (2001), raming: 

Subsidie Novem, raming : 

Netto meer-investering 

Besparing 

'Eenvoudige' terugbetaaltijd 

II 

FI. 15.150,-

FI. 3.895,-

FI. 5.000,-

FI. 6.255,-

FI. 417,-

15 jaar 
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BEC berekeningsmethode. Nadruk verboden 

Tabel 111 Exploitatieberekening warrntepornpsysteem Inel. subsidies voor woningbouw (inel. BTW) 

ALGEMENE GEGEVENS NR :1 8113/1 

EP",r
2
0i""e:"CI",n",a"a",m::.: _____ -{I~~~~~E~_f!1E!I]~_t~I!~~~~~_~~_f!~f!9_':~_~~~_!~~~~~_~~~~_~~ _____________________________________ _ 

Adres: ZuIphen 
'"'C"'0""n71."C"'IP-e'""r"s.,.00'""n-::-----Ilä.-i\äiëfers---------------------•• --------------------.-------.------------------------------------
f'S:::'E:=='----II----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefoon: 
~~"------II----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefax: 
Dalum: 1f-6:Ör-------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSIDIES 
EPR + Energiedislribuliebedrijf: Nieuwbouw: raming 

Bestaande bouw: 
BSE, Novem: raming 
IAen EIA: 
V.mil: 
EINP: 

INVOERGEGEVENS 
Aantal eenheden::: Eleclr. Vermogen 
Meer-investeringskosten: 
Energiekosten-besparing: 
(gemiddelde van bI en b2 label I) 

RESULTATEN 

Subsidie EPR + energiedislribuliebedrijf 
Subsidie Novem 
Tolaal 

Netto investeringskosten: 

Besparing: 

Terugbelaallljd : 

Opmerkingen: Koeling is niel meegenomen 

REB-aflrek mogelijkheid is nog niel bekend. 

Berekeningsmelhode: Brouwer Energie Consul!, Apeldoorn 
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend 

Apeldoorn, 8 juni 2001. 

12 

F 3.895,00 per eenheid 
per eenheid 

F 5.000,00 per eenheid 
n.v.L 
n.v.L 
n.v.L 

I 1,51 kW 

I 15150,001F 

I 4171 F per jaar 

F 3.895,00 
F 5.000,00 
F 8.895,00 

F 6.255,00 

F417,00 per jaar 

15,0 jaar 

8-6-01 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

1. De besparing op primaire energie van de warmtepomp-zonneboiler installatie voor de 

gemiddelde woning bedraagt ongeveer 700 m3 aardgasequivalent, dit is ca . de helft van de 

referentiesituatie zonder warmtepomp en zonneboiler. 

2. Zonder subsidies- is de warmtepomp-zonneboiler installatie niet economisch rendabel. Met 

de aangegeven subsidies (ca. 60 % van de meerinvestering) is de warmtepomp-zonneboiler 

installatie wel economisch aantrekkelijk. 

3. In het vervolgtraject zal de uitvoering en de dimensionering van de installatie specifiek per 

woningtype worden vastgesteld, d.w.z. al of niet een zonneboiler, warmtepompcapaciteit, 

koeling. Hierin wordt een afweging gemaakt met de economische rentabiliteit inclusief 

subsidies en met de eisen van de provincie inzake een energieneutrale grondbalans. 

4. De toe te passen warmtepomp zal vooraf worden gekeurd bij TNO-MEP, Apeldoorn 

5. De rol en de verantwoordelijkheden van de bij het project betrokken partijen is 

overeenkomstig de vermelding in de BSE aanvraag, t.w.: 

• Coordinator en opdrachtgever: gemeente Zutphen 

• Projectontwikkelaars: groep Zutphense bouwers en woningcorporatie 'Ons Huis' 

• Woningontwerp: 4 architectenbureaus 

• Waterbedrijf Gelderland: aanleg en beheer bronipuUleidingnet bodem 

• H & F technics, Lichtenvoorde: levering warmtepompen en toebehoren 

• Adviesgroeplmakelaardij warmtepompen: InnosolariPrenger Makelaars, Zutphen 

• Adviseur: Brouwer Energie Consult bv, Apeldoorn 

• Metingen: Brouwer Energie Consult i.s.m. Leiderdorp Instruments, Leiderdorp 

(instrumentatie), Zie bijlage 4. 

• Warmtepomptest en second opnion: TNO-MEP, Apeldoorn. 

9. Referenties 

1. Duurzaam met warmtepompsystemen. TVVL Magazine 1/98. G. Brouwer. 

2. Inventarisatie bestaande warmtepomp-projecten en het gebruik van zonne-energie bij 

warmtepompen in de woningbouw. MHP. Augustus 1997. 

3. Het ontwerpen van warmtepompsystemen voor woningen, ervaringen en aanbevelingen. 

TNO-MEP. Verwarming en Ventilatie juni 1998. 

Apeldoorn, 8 juni 2001. 
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Bijlage 1. 

NNI, NPR 5129 

ALGEM ENE GEGEVENS 
Projectomschrl j vlng 

Omschr ijving bouwwerk 

Adres 

Re ferentiewon . ' 98 t.b.v. "de Teuge" Zutphen 

tuinkamer t usscnwOll lng 

Soort bouwwe rk \~onlng 

Overige gebouwgegevens qvlO c O.625 Rc=3.0 Ura am m l.1 

INDELING GEBOUW 
type 

Verwarmd 

omschrijving zOl1e 

woning 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISS I E 
De finitie sc1leidingsconstructies o::one: . woning 

constructie begrenzing cens t e.deel 

begane grondvlo kruipruimte begane gro ndvloer 

ncoo l'dgeve L bui tenlucht . N gevelwand 

da kv lak 

ra am bg. 

raam 2 verd. 

raam 3 verd. 

deur hout 

;.uidgevel buitenlucht , Z gevelwand 

dakvlak 

raam bg. 

raam 2 verd. 

ra am 3 verd . 

deur ho ut 

l otaa l 

A 

Im2 } 

46,0 

22 ,0 

28 , 6 

1,9 

2 , , 

0,6 

2,3 

18, 'I 

28,6 

5,5 

l,S 

2 , , 

1,3 

- - ------

162,3 

Ag rm2] 

111, 'I 

+ 

Re 

{m2K/H} 

3,000 

3,000 

3,000 

3 , 000 

3,000 

u 
(W/m2K } 

0,307 

0,315 

0 ,31 5 

1,700 

1,700 

1 , 700 

3,400 

0,315 

0,31 5 

1,700 

1,700 

1, 700 

3 , 400 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - BELEMMERINGEN EN OVERSTEKKEN 
~fi nHje besclladuwillg zone: woning 

construc t ie cons tr.deel beschaduwing bel emmer i ogen 

2 3 

noordgevel raam 2 verd. EIgen waard e 20 20 20 

raam 3 veed. Ogen waarde 20 20 20 

widge ve l raam 2 verd . EIgen waarde 20 20 20 

raam 3 verd. EIgen waarde 20 20 20 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS INFILTRATIE 
qvlO; I:ar/m2 van de woning: 0 ,625 Idm3/sm2] 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Wi ndows VI . I 

EPe berekening 

EP Woningen/Woongebouwen 

ZTA lIelling beschaduwi nC} 

( - J ( ' J 

0, 60 90 t-li nlmale be lemmeri ng 

0,60 90 Eigen waarde 

0 , 60 90 Eigen waarue 

0,00 90 IH n lmal e belemmering 

0,60 90 Hinimalc 'belemmering 

0 , 60 90 Eigen waarde 

O,GO 90 Eigen waa rde 

0,00 90 IHnimale belemmering 

overstekken besch . factor 

4 .2 3 4 

20 20 60 60 20 1,00 

20 20 60 60 20 I, 00 

20 20 60 60 20 0,90 

20 20 60 60 20 0,90 

5 jun 2001 - 10:26 
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NNI, NPR 5129 EP Woningen/Woongebouwen 

INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE 
Verl~armingssysteem 1 - Verl~arming5installatie 1 

verwarmingstoestel 

Installatiekenmerken 

hulpenergie 

aangewezen zones: 

type toestel 

type lucht verwarmer/ketel 

aanvoertemperatuur 

indiviauele bemetering 

installatie voorzien van buffervat 

type verwarmlngslichaarn 

opwekkingsrendement 

systeemrendement 

Nopw;verw 

Nsys;verw 

individueel centraal verwarmingstoestel 

!IR-IQ? Ketel 

Taanv > 5S c C 

ja 

nee 

Overig (bijv. radiatoren) 

0,950 [-I 

0,950 (-J 

aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam: 0 

gasketels-cv voorzien van ventilator 

gasl:etels-cv voorzien van elektronica 

gasketels-cv/warmtepomp: circulatiepomp voorzien van pompregeling 

geen circulatiepomp buiten gebouw aanwezig 

warmtepomp: geen parallel buffervat aanwezig 

gebouwgebonden warmte-kracht: geen pomp aa nwezig binnen het gebouw 

geen pomp aanwezig buiten het gebouw 

woning 

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 
nr. opwekkingstoestel klasse Nopw;tap aantal aantal Lbadr 

[m) 

6-8 

Laanr 

[-) 

gasgestookt combitoestel HR/CI1 3 0,577 

INSTALLATIE W - VENTILATIE 
Ventilatie verwarmde zone: lwning 

ventilatievoorziening: mechanische lucht toe- en afvoer 

type warmteterugwinning: 

Nwtw: 

tegenstroom- warmtewisselaar 

0,75 

Niet mogelijk 

badr 

1 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: voorverwarming door warmteterugwinning 

INSTALLATIE W - VENTILATOREN 
omschrijving zone 

woning 

type ventilator 

gebalanceerde ventilatie, wisselstroom 

INSTALLATIE E - VERLICHTING 
omschrijving zone 

woning 

RESULTATEN 
verwarming 

Iluipenergie 

Harmtapwater 

Ventilatoren 

Verlichting 

Koeling 

Bevochtiging 

Camp. PV-cellen 

Camp. >IK 

tolaal 

Ag {m2J 

111,4 

Qprim;vl {NJ] 

628~, 10 

ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 
Qprimiverw 11998 "J 

Qprim;hulpi verw 2612 I1J 

Qprirn; tap 17693 "J 
Qprim:vent 6787 "J 
Qprim;vl 6284 "J 

Qprim; koel 0 MJ 

Qprim;bev 0 >IJ 

Qprim;pv 0 MJ 

Qprim; carnpi\'IK 0 l-lJ 

~----------- - ---- + 

Qpres;tot 45374 >IJ 

aanr 

1 

[m) 

8-10 

Lcirc 

[mJ 

0,0 

d;ilJl~ 

[""') 

<~ 10 

EP Woningen/Woongebou~en - EPW Windows V1.1 5 jun 2001 - 10:26 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

NNI, NPR 5129 

Qpres;toel 46401 NJ 

Qpres;totaal / (330" Ag;verw + 65 • Averlies) 

45374 111.4 148 ,3 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 
Er zijn geen waarschuwingen 

EPC 

0,98 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows V1 . 1 

EP Woningen/Woongebouwen 

5 jun 2001 - 10:26 
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NNI , NPR 51 29 

ALGEMENE GEGEVENS 
Referentiewoningen '98 Projectomschrijving 

Omschrijving bouwwerk 

Adres 

Bouwplan "Teuge " Zuthen,tulnk . tussenw. EPN 

Soort bouwwerk \'1001 n g 

Overige gebouwgegevens qvlO""O . 625 fic"' 4 .0 Uraam=>1 . 5 , IH' , PV, ZB 

I NDELI NG GEBOUW 
type 

Verwarmd 

omschrijvin g zone 

woning 

BOUWKUNDI GE GEGEVENS - TRANSM I SSIE 
Defin i tie sch e i dingsconstructies zone : woning 

constr uctie begrenzing constr . deel 

begane grondvlo kruipruimte begane grondvloer 

noo rdgevel buitenlucht , N gevelwand 

dakv l ak 

raam bg. 

raam 2 verd . 

raam 3 verd . 

deur hout 

zuidgevel buitenlucht , Z gevelwand 

dakvlak 

raam 1 bg . 

raam 2 verd . 

raam 3 verd . 

deu r hout 

totaal 

A 

{m2] 

4. 6 , B 

22,0 

28,6 

1 , 9 

2 , • 

0,6 

2 , 3 

18 , 4 

28 , 6 

5,5 

1,5 

2,4 

1,3 

--------

1 62 , 3 

Ag ( ro2) 

1 11, <I 

+ 

Re 

[m2K/NJ 

<1, 000 

4. , 000 

4, 000 

4 ,000 

4, 000 

u 
[f'l/m2K} 

0,235 

0 , 240 

0,240 

1 , 500 

1,500 

1, 500 

1 , 500 

0,240 

0,2 40 

1, 500 

1 , 500 

1 , 500 

1,500 

BOUWKUN DIGE GE GEVENS BELEMMERI NGEN EN OVERSTEKKEN 
Definitie beschadr]h'i ng z one : woning 

constr uctie constr . deel beschadU!~ing bel enuneringen 

2 3 

noordgevel raam 2 ve rd. Elgen waa rde 20 20 20 

raam 3 verd. Eigen waarde 20 20 20 

zuldgevel raam 2 verd . Eigen waarde 20 20 20 

raam 3 verd . Elgen waarde 20 20 20 

BOUWKUNDI GE GEGEVENS IN FILTRATIE 
qvlO;kar/m2 van de won i ng : 0,625 {dm3/srn2 1 

EP Woningen /Woongebouwen - EPW Wi n dows V1.1 

EP Woningen/Woongebouwen 

ZTA helling beschadUl"ing 

(- ) (') 

0,60 90 11inimale belemmering 

0 , 60 90 Eigen waarde 

0,60 90 Eigen waarde 

0 , 00 90 f.!lnlmale belemmering 

0,60 90 Minimale belemmering 

0,60 90 Eigen waarde 

0,60 90 Eigen waarde 

0 , 00 90 Hlnimale belemmedng 

overstekken oeSc/I , factor 

2 3 4 

20 20 60 GO 20 1 ,00 

20 20 60 60 20 1, 00 

20 20 60 GO 20 0 , 90 

20 20 60 60 20 0 , 90 

lJ j un 200 1 10:30 



NNI , NPR 5129 EP Woningen/Woongebouwen 

INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE 
Ven{armingssysteem 1 - verwarmingsinstallatie 

verwarmingstoestel type toestel 

bron warmtepomp 

individuele electrische warmtepomp, voldoet aan tabel D2 

grondwater 

aanvoertemperatuur 

lnstallatiekenmerken lndividifê le bemetering 

3SoC < T <= 45°C 

ja 

ja installatie voorzien van buffervat 

type verwarmingslichaam Combi vloer/wand + radiator 

hulpenergie 

opwekkingsrendement 

systeemrendement 

tlopw;verw 

Nsys ; verw 

1,715 ( -J 

0,945 [-J 

aanta l ketels - cv/luchtverwarmers met waakvlam : 0 

gasketelS-CV voorzien van ventilator 

gaSketels-cv voorzien van elektronica 

gasketels - cv/warmtepomp: circulatiepomp voorzien van pompregeling 

geen circulatiepomp buiten gebouw aanwezig 

warmtepomp : geen parallel buffervat aanwezig 

gebouwgebonden warmte - I:racht: geen pomp aanwezig binnen het gebouw 

geen pomp aanwezig buiten het geb?uw 

aangewezen zones: won i ng 

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 
nr. opwekkingstoestel klasse NopI"" tap 

combi warmtepomp, bron geen ventilatie-retourl 

[-I 

0, 525 

INSTALLATIE W - VENTILATIE 
Ventilat i e verwarmde zone : l~oning 

ventilatievoorzieni ng : 

type warmteterugwinning : 

Nwtw: 

mec hanische lucht toe- en afvoer 

I:wali tei tsve rk l ar i ng love r ig 

0,90 

I-Iogelijk 

aantal 

badr 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: voorverwarming door warmteterugwinning 

INSTALLATIE W - VENTILATOREN 
omschrijving zone type ventilator 

woning gebalanceerde ventilatie , gelijkstroom 

INSTALLAT I E W - ZONNECOLLECTOREN 
nr. warmtapwa tersys teem verl~armingssys teem 

1 Tapwate r insta l latie 1 (geen) 

aantal 

aanr 

bijdrage 

opwekking 

Lbadr 

[mi 

6- 8 

Laanr Lcirc d .. inl~ 

[mi 

8 - 10 

Nze; tap 

[- I 

0,]20 

( m) 

0,0 

[mml 

<~ 10 

Nze;verl~ 

I-J 

nr . or ien ta tie helling beschaduwing belemmeringen overstekken beseh. factor 

(Ol {m2} 2 3 4 1 2 3 4 

zuid 45 2 , 7] Hinimale belemmering 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows V1 . 1 5 j un 2001 - 10:30 
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NNI, NPR 5129 

INSTALLATIE W - FOTOVOLTAISCHE SYSTEMEN 
type systeem 

centraal,dal: 

RFpv orientatie 

I-I 
0,610 zuid 

helling 

f") 

45 

INSTALLATIE E - VERLICHTING 
omschrijving zone 

woning 

RESULTATEN 
Verwarming 

lIulpenergie 

\'/armtapwater 

V!!nti l atoren 

Ve rlichting 

Koeling 

Bevochtiging 

Comp. PV-cellen 

Camp. "'K 

totaal 

Ag {m2} Qprim;vl {HJ} 

111,4 6284,10 

ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 
Qprlm:verw 

Qprim; hulp; verw 

Qprim;tap 

Qprim:vent 

Qprim:vl 

Qprim;koel 

Oprim;bev 

Qprim;pv 

Oprlm;cornp;HK 

Qpres;tot 

Qpres;toel 

4660 liJ 

2612 HJ 

12865 '·IJ 

4319 ~!J 

6284 HJ 

0 HJ 

0 I·IJ 

-15057 liJ 

0 liJ 

----------------- ~ 

156B3 liJ 

<16401 11J 

Qpres;tataal / (330· Ag:verw + 65 Averlies) 

148,3 

EPe 

0,34 15683 111 , <1 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 
Kwaliteitsverk l aring voor systeem met zonnecollectoren benodigd 

EP woningen/Woongebouw~n - EPW Windows V1.1 

Apv 

(m2) 

37,00 

EP Woningen/Woongebouwen 

Spv beschaduwing 

{Wp/ m2 } 

60, 00 l1in imale be l errunering 

5 jun 2001 - 10:30 
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Bijlage 2. Berekeningsresultaten simulatie 

BEREKENING ZONrlECOLLECTORSYSTEEN Brouwer Energie Consult b.v. 05-06-2001 
Project: 80uwplIJn "Teugen Zutphen warmtepomp (4, 5 kW-WB, 5 kW,120 ltr.) +ZB 

Algemene gegevens 

- breedtegraad 
-gevelorientatie t.o.v. zuid 
-vervuiling~factor 
-schaduwfactor 
-zonfactor (incl. invloedsfnctor ) 
-min. buitentemperatuur 
-interne warrntebelasting--
-heettapwater 
-temperatuur heettapwater 
-koudwatertemperatuur -min . 

-max. 
-tapwaterpatroon 

Collectorgegevens 

-vloeistofcollector 
-collectormedium 

-warmtegeleiding medium 
-soortelijke warmte medium 

-pijp en plaat een geheel 
-pijp -binnendiameter 

-wanddikte 
-lengte 
-af~tond hart/hart 

-plaat -dikte 
-warmtegeleiding 

-las -dikte 
-breedte 
-warmtegeleiding 

-collector 
-oppervlak 
-randoppervlak 
-windsnelheid -voor 

-achter 
-hoek met horizon 
-ah30rptiecoefficient 
-emi3siecoefficient 
-);.-waarde -voorzijde 

-achterzijde 
-min. uittredetemperatuur 
-min. temp. verschil in/uit 
-pompcapaciteit circuit 
-isola tie -dikte 

-warmtegeleiding 
-weerstand randen 
-temp. achterzijde 

-glas en/of folie afdekking 

52 
o 
o , 
o , 
3.400 

-10 ("Cl 
105 
110 

60 

% van de standaard 
% van de standaard 

("Cl 
12 
12 

( "C) 
( "C ) 

dutch standard 1981 

.5B w/ml< 
1.16 Wh/kgK 

8.00 mm 
1.10 mm 

1600 mm 
135 mm 

.BO mm 
204.0 w/mK 

. 10 mm 
10 mm 

999.9 w/ml< 

2.13 mA 2 
.20 mA 2 

3.0 mI. 
. 2 mI • 

45 
.96 
.14 

5 .1 0 W/m"2K 
. 50 W/m"' 2K 

0 ( "C ) 
1.0 ("Cl 

100 liter/h 
70 mm 

.020 w/ml< 

.B W/m"2K 
20.0 ("Cl 

laag dikte 
(mm) 

emissie
eoeff. 

brekings- J 
index 

extinc.- J 

coeff./mm 

1 3.20 . 90 1.53 .0031 

Systeemgegeven3 

correc'- J 
factor 

.14 I 

-direct/indirect 3y~teern, met op~lag en warmtepomp en grondspiraal 
-gebouw 

-absorptiewaarde 1100 WIK 
-waterwaarde massa 5 . B6 kWh/K 
- transmi3sie bij -10 ( Oe) 4.50 kw 

-lokaal temperatuur 
-hoog 16. S ("C) 

-laag 14.5 ("Cl 
-nachtverlaging 

-begin 23 uur 
-einde 7 uur 

-keteltemperatuur 
-hoog 45 ("Cl 

-laag 35 ("Cl 

-verwarmingswater 
-aanvoer 45 ("C) 

-retour 35 ("Cl 
-leidinglengte vat - collector 

-binnen 1.0 m 

-buiten 1.0 m 
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-leid ingleng t e colle c t or-vat 
-binnen 
-buiten 

-buf fervat 
-hoogte 
-diameter 
-inhoud 
-k-waarde i~olatie 
-omgevingstempe ratuur 

-verwarmingsspiraal 
-k-waarde 
-oppervlak 

-tapspiraal 
-k-waarde 
-oppervlak 

l'1a rmt epornpg eg eve n.5 

-grond 
-warmtegeleiding 
-soortelijke warmte 
-soortelijke massa 
-temperatuur (constant) 

-war.mteweerstand isolatie 
-bedrijfstijd 

-begin 
-einde 

-schakel temperatuur 
-in 
- uit 

-ketel 
-capaciteit 
-inschakeltemperatuur 
-aanvoertempera tuur 
-pompcapaciteit 

-grondopslag 
-grondoppervlak 
-diepte 

-isolatielaag 
-grondspiralen 
-grondwater met const . temp . 

-natte grond 

1.0 
1.0 

.B2 

.50 
161 

.25 
20 

300 
1.0 

999 
99.9 

1. 50 
.23 

1800 
12.0 

.01 

o 
24 

SB 
60 

5 . 000 
43 
45 

400 

200 

1.00 
2.00 
4.00 

m 
m 

m 
m 
liter 
11/m .... 2K 
( "Cl 

W/m .... 2K 
mA 2 

w/m"'2K 
mA 2 

W/ml( 
Wh/kgK 
kg/m3 
( OC) 

m"2K/n 

uur 
uur 

("Cl 
( "Cl 

mA 2 

m 
m 
m 

-warmte-overdra chtscoefficient 2.0 w/m~2K 
-warmtegeleiding~coef. 1.50 W/mI< 
- soortelijke warmte .23 Wh/kgK 
-soortelijke massa 1800 kg/m~3 
-constante grondtemp . op 4.00 m 

- grondtemperatuur boven isolatielaa g volgt d e buitentemperatuur. 
-capaciteiten 

-verdamper 
- 0 (eC) en 30 ( C) koelwaterternp. 
- 0 (OC) en 50 (UC) koelwate r temp. 

-condensor 

1000 
3576 

- 30 (~C) en 17 , 5 ( OC) koelwatertemp. 5400 
- 50 (OC) en 17,5 (OC) koelwatertemp. 5000 

-capaciteitsverandering bij verandering koelwater me t 
- verdamper bij 30 (OC) inlaat condensor 15B 
-verdamper bij 50 ( C) inlaat condensor 110 
- condensor b ij 30 (OC) inlaat condensor 160 
- condensor bij 50 (OC) inlaat condensor 120 

-gemiddelde gekoe l dwatertemperatuur 
-minimum 10 
-maximum 25 

-capaciteit condensorpomp 500 
-temperatuur buffe rvat, waarbij levering 
geschiedt aan de grondspirnal i . p . v. buffer Ba 

1 

W 
w 

w 
w 

("C) 
W 
W 
W 
W 

("Cl 
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Totaaloverzicht : 

Project: Bouwplan "Teugé" Zutphen warmtepomp (4;,5 kt'1- WB, 5 kW,120 ltr.)+ZB 

I 
warmte I levering warmte (kWh) dOOI: 

I 
naar 

I 
tapwate.r 

vraag wannte e lee. grond (krlh) 
maand (kWh) ketel collee pomp motor opslag warm 

januari 1 243 176 18 1241 267 14 0 
februari 1155 - 181 33 1122 239 16 0 

maart 786 148 71 768 168 51 0 
april 436 91 69 473 109 103 0 

mei 115 31 51 241 64 160 0 
juni 15 6 41 170 48 171 0 
juli 0 0 31 17B 51 176 0 

augustus 0 0 29 178 51 170 0 
september 9 3 33 176 50 132 0 

oktober 23B 66 37 338 84 51 0 
november 755 142 20 783 173 16 0 
december 1040 173 10 1061 230 8 0 
januari 1243 176 19 1241 265 16 0 

februari 1155 176 29 1134 242 23 0 
maart 7B6 147 6B 774 170 55 0 

jaartotaall 5792 I 1008 436 6747 1536 I 1092 I 0 

Warmteba l ans over de maanden: januari - maart 

Behoefte ruimteverwarming ( kl<h) 5792 
Behoefte heettapwater (kWh) 2242 
Warmteverlies buffer naar omgeving (kWh) 15B 
Levering warmte door de ketel (kWh) 1008 
Levering warmte door zonnecollectoren (kl<h) 436 
Levering warmte door warmtepomp ( kl<h) 6747 

Levering warmte aan grondopslag (k~~h) 1082 
Afname warmte-inhoud buffer (ki/h) 7829 

Totaal 9273 9273 

Ingevangen zonnestraling (kvlh) 3114 
Solar frac:tion: 3.5 • 

-laagste temperatuur van de grond t.p.v. de grondspiralen ' : 6.6 
1B.2 

1748 
1004. 

-hoogste temperatuur van de grond t.p.v. de grondspiralen: 
-maximaal door de warmtepomp gevraagd electrisch vermogen: 
Warmteopbrengst: 

heet 

51 
47 
71 

100 
15B 
lBO 
190 
189 
184 
126 

56 
49 
51 
47 
74 

1403 

( · C) 
( ·C) 

" MJ 

I buffer- I uren 

I
1 

temp. ( Cl pomp 
gemmax in 

49 BB 3B 
50 81 50 
58 88 89 
64 91 106 
75 103 75 
77 105 6B 
7B 105 54 
79 105 53 
77 104 51 
70 102 65 
56 93 42 
53 83 26 
49 B6 37 
50 84 4B 
5. B7 BB 

I 52 105 I 713 11 
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lIierbij bieden wij U vrijblijvend aan: 

Bijlage 3. 

H&F Technica SV. 
Galileistraat 28 
7131 PE Lichtenvoorde 

Offertes 

lel: +31 (0)544377575 
fax: +31 (0)544379945 
a-mail : hflechnice@tref.nl 
ABN-AMRO Aalten 48.50.54.426 
K.v.K. Zutphen 62194 
BTW nr. NL800207555B01 

200 st. 5KW thermi~che warmtepompen incl. dubbelwnndigc de-heating 
wisselaar voor tapwater Pri,is incl. btw f] 9000,- totaul n 1.800000,-
200 st. geisoleerde opslagtanks ( bufTertunks) 
inhoud 500 IIr. 
200~1. koetwaterwi~~ellUlrs 10K W 

Prij~ inel. btw 
Pri,is inel. btw 

Tolual incl. blw 

Totani bedrag btw: 

Uedrag is incl besturing van de warmtepompen en incl.inbcdri.ifsteltin!:\ 

' f] 2500,- totnni ft 500000,
n 2200,- totaat n 440000,-

n 13700,- 11 2.740000,
(E 1.247358,-) 

11437479,
(€ 1')858,30) 

Wij hopen U hiermee een pussende uunbieding te hebben gemaakt, en wuchten met helangstelling 
Uw reactie aI: 

Met vr. gr. 
F Jentink 

CC Brouwer energie consult 
Vijverlnull 11 7331 DE Apeldoorn 
Fnx 055-5211348 

::Q" ". ') OP al on,. ono~ ... op 0119 OP: "'Ch"n BBn on. en op 0110 mei o~, u.,lolen overoenkom,l,n ,lIn lOOP .... IIJ' d. METAALUNIEVOORWAARDEN 
.~ Q&depoMII'" lef Grirtle VBn de rechtbank 10 Rottordam zoolIl deze luiden volgens dl! IMIII\III1Jk 81daer nfIBrgalecde lake!. 
. . Dllle .... ulngsvoorwBllrdon wordon u op vorzoek loog010ndon. 
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H&F TECHNICS 

o Aanbieding nr. 
o Ref. 
o Orderbevestiging nr. 
o Aankoop nr. 
o Verzendadvies nr. 
o Factuur nr. 
o Debiteuren nr. 

Uw ref. 

• APPARATEN BOUW 
R.v.S. PRODUKTEN 

• KOELTECHNIEK smc~1 

Galileistraat 28 
7131 PE Lichtenvoorde 
Tel. +31 (0)544 377575 
Fax.+31 (0)544 379945 
e-mail: hftechnics@tref.nl 

K.vK nr. 08062194 
ABN-Amro Aalten, 48.50.54.426 
BTW nr. NL8002D7555B01 

Brouwer energie consult 

Vijverlaan 11 7331 DE Apeldoorn 

Lichtenvoorde, 1-06-2001 

Prestaties 5 kw H&F warmtepomp met dubbelwaudige wisselaar voor tapwater 
( Met copeland scroll compressor type ZR 18 ) 

Condensatie temp. 
In graden C 

30 
35 
40 
45 
50 
62 (max) 

condensatievermogen kw opg. vermogen kw 

5,84 
5,66 
5,47 
5,29 
5,11 
4,83 

0,86 
0,96 
1,05 
1,17 
1,30 
1,74 

C.O.P. 

6,79 
5,89 
5,21 
4,52 
3,93 
2,72 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met bns gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN 
gedeponeerd Ier Griffie van de rechtbank te Rotterdam zoals deze lulden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. 
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 
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COPELAND SELECT 3.0 /36290 

Verdampingstemperatuur: 5,O°C 
Condensatietemperatuur: 62,O°C 
Zuiggastemperatuur: 10,O°C 

Koudemiddel: R407C 
S.I. 
Vloeistofonderkoeling: 5,OK 

1 juni 2001 

Compressor Capaciteit Opg. Vermogen Stroom C.O.P. Condensatievermogen Massastroom 
kW kW A kW gis 

ZR18K4E·PFJ 3.32 1.74 7.86 1.91 4.73 26.23 
ZR22K3E·PFJ 3.99 2.24 10.34 1.78 5.83 31.49 
ZR22K3E·TFD 4.01 2.15 3.71 1.87 5.76 31 .66 
ZR28K3E·PFJ 5.1 6 2.87 13.24 1.80 7.50 40.71 
ZR28K3E·TFD 5.20 2.76 4.71 1.88 7.44 41.03 

PAGINA 2 
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Waterbed rijf :' 
Gelderland IJ 

Gemeente Zutphen 

t.a.v. de heer A.J.G. Aalders 

postbus 41 

7200 AA Zutphen 

Uw kenmerk De Teuge 

Ons kenme,k 34067\Hse 

Behandeld door Jas Hofste . 
Doorkieonummer 0314328428 

Datum 

Onderwerp 

31 mei 2001 . 

Aardwarmte De Teuge 

Geachte heer Aalders, 

Kantoor Doetinchem 

Postbus 15 

7000 AA Doetinchem 

Telefoon 0314328111 

Telel,,, 031432 ez 34 

Hierbij hebben wij het genoegen u onze prijsopgave te doen toekomen voor het leveren van een 

aardwarmte systeem voor ca 200 woningen voor de wijk De Teuge te Zutphen bestaande uit: 

- Een winput tot ca 50 m diepte. 

- Een infiltratieput voor tot ca 50 m diepte. 

- Een besturing t.b.V. de twee putten. 

- Een dubbel leidingnet in de openbare ruimte van de wijk. 

- Twee aansluîtleidingen per woning op het bovengenoemde net zonder watermeters. 

Het geheel is uitgevoerd zoals schematisch is weergegeven op het bijgevoegde schema d.d. 18-05-0 1. 

De prijsopgave is gebaseerd op de boorgegevens van een boring nabij het gebouwencomplex "Het 

Kanon". 

De totaalprijs voor deze levering, exclusief exploitatiekosten en BTW, bedraagt f 925.000,

Onze leveringsvoorwaarden zijn hierop van toepassing . 

De genoemde prijs is geldig tot 1 januari 2002. 

Als ontbindende voorwaarde geldt het verwerven van de betreffende vergunningen van de bevoegde 

instanties. 

Sezoek;)dre::. Terborgseweg 136, Doetinchem • Internet www.wóllerbedrij(·gelderland.nl 
Bê)nk BNG, rekeningnummer ia 5073 524 • H:JMdelsregister KvK Arnhem Nummer 09090096 
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34067\Hse 
31 mei ZOOI 
2 van Z 

Met vriendelijke groet, 

Ir. H. Va essen 
Manager Marketing & Innovatie 

Bijlage(n) 

Kopie aan 

Schema Zutphen De Teuge 18-05-01 

Vs, Bch 

Waterbedrijf . 
Gelderland IJ 

TnT"" D r.l7 
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Leiderdorp, 1-6-2001 
- -

- 1-
--Onze ref.: 01060111 

Uw ref. : - - -
-f-- -

- - -- - - Bctreft: offerte 
- - - - ~ I-

-
s- -

1 E NT 

Gemeente Zutphen 
t.a.v. de heer A.J .G.Aalders 
Postbus 41 
7200 AA Zutphen 

Geachte heer Aaldcrs, 

In overleg met de hecr Brouwer van BEC te Apeldoorn is het ons een genoegen u als 
volgt aan te bieden: 

- Monitoring van 10 warmtepompen volgens SOM-WP in project 'De Teuge'. 

De werkzaamheden omvallen: 
- levering en in bedrijf stellen van de meetapparatuur en sensoren 
- in bedrijf stellen uitlces- en vcrwerkingssoftware 

Per lokatie wordcn de volgcnde signalen gemetcn: 
- pulsen van 2 E-meters 
- 4 warmtestromen (met uitlezing aanvoer en retour temperatuur en tlow), te weten: 

- broncircuit 
- CV circuit 
- warm water circuit 
- koelcirc.uit 
Indien er een vorstwerend middel wordt toegepast in één of meerdere circuits 
waarin warmtemctingen worden verricht, vernemen wij graag de soort en con
centratie van het toegepaste middel zodat de warmtemeter hierop kan worden 
aangepast. 

Hiervoor is per lokatie aan apparatuur benodigd: 
- 1 st. PRW, rack à Dfl.375,-. Ofl.375,-. 
- 1 st. PPS, power supply à Ofl.340,-. 340,-. 
- 1 st. PMB-V5, master à Otl.1.873,-. 1.873,-. 
- 2 st. PIB-W, warmtemeter à Ofl.498,-. 996,-. 
- 1 st. PCB, IlO controller à Ofl.433,-. 433,-. 
- 1 st. PIB-C, counter inputs à Otl.315,- . 315,-. 

Totaal PRO-NET apparatuur 
=-=~=-::---+ 
Otl.4.332,-. 

Chamber of coillmerce Leiden no. 28048286 
Dank: ADN-AMRO Bank Leiderdorp no. 43.41.96.533 
Leiderdorp Instruillents is a tmde name of Ab Gvo b.v. 

phone: --31-71-5415514 
Splinterlaan 152 
2352 SM Leiderdorp 
The Nelherlands 

Fax: --31-71-541 8980 
P.O. [lox 319 
2350 AG LeiderdOl'p 
The Nelhcrlands 
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, Totaal PRO-NET apparatuur 
Korting 15% 

DfL4.332,-. 
649,80 

-/-----
Netto PRO-NET apparatuur Dfl.3.682,20 
- 1 st. PMD modem en kabel 650,- . 

Netto meetapparatuur 
::--c:-__,_-=-:---:-- + 
DflA.332,20 

Aan sensoren is per woning benodigd: 
- 1 E-meter, Landis & Gyr 400V/16A met 1 puls/Wh à DflA50,- . 
- 1 st. E-meter VariWatt, 230V/6A met 10240 pulsen/kWh à Dfl .235,-. 

450,-. 
235,-. 
474,-. - 1 st. watermeter Qn 2.5 à DfL474,-

met pulsuitgang 10 imp./I 
- 3 st. watermeter Qn 1.5 à Dfl.396,

met pulsuitgang 10 imp./I 
- 4 sets gepaarde Pt-100 t.b .v. warmtemetingen à Dfl.270,-

Totaal sensoren 

1.188,-. 

1.080,-. 
=--cc ________ ,,--+ 
Dfl .3A27,-. 

Het aansluiten en in bedrijf stellen van het meetsysteem begroten wij op 4 uur per lokatie, 
ervan uitgaande dat alle temperatuursensoren, E-meters en flowmeters in de installatie zijn 
aangebracht. Wij zullen hiertoe het benodigde overleg met de installateur voeren. De 
kosten van het aansluiten en in bedrijf stellen bedragen Dfl.120,-. x 4 uur = DflA80,-. 

Samenvattend, per lokatie: 
Meetapparatuur 
Sensoren 
Werkend opleveren 

Totaal per lokatie 

DflA.332,20 
3A27,-. 

480,-. 

:::--:;--:::-::-:::-=:--+ 
Dfl.8.239,20 

Optioneel bieden wij de meting van de ruimtetemperatuur aan. De extra kosten hiervoor 
bedragen DflA77,-. per woning. 

De meetapparatuur moet worden geprogrammeerd voor de metingen. De kosten van het 
maken van een meetprogramma bedragen Dfl.2A80,-. 

Het uitlezen van de gegevens uit de meetsystemen is geautomatiseerd. Het in bedrijf 
stellen van het uitlezen kost Dfl. 620, -. 

Chamber of commerce Leiden no. 28048286 
Bank: ABN-AMRO Bank Leiderdorp no. 43.41.96.533 
Leiderdorp Instruments is a trade name of Ab Ovo b.v. 

Phone: --31-71-541 55 14 
Splinterlaan 152 
2352 SM Leiderdorp 
The Netherlands 

Fax: --31-71-541 89 80 
P.Q. Box 319 
2350 AG Leiderdorp 
The Netherlands 
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De gegevens worden per modem uit het meetsysteem uitgelezen. Hiervoor is een analoge 
PTT aansluiting nodig ter plekke van de meetapparatuur. Een veel toegepaste opzet is, dat 
de woning wordt voorzien van een ISDN aansluiting en een z.g. Quattro-Vox centrale. 
Deze centrale maakt van de ISDN aansluiting vier analoge lijnen waarvan er twee 
gelijktijdig naar buiten kunnen bellen. Iedere lijn heeft een eigen nummer dat van buiten 
af gebeld kan worden. Eén lijn wordt voor de data logger gereserveerd. 

Bij de meetapparatuur wordt de benodigde PC software meegeleverd. Hierin begrepen is 
een programma dat automatisch een reeks systemen kan opbellen en de gegevens kan 
uitlezen (PRO-FETCH) . Dit levert een reeks data-files op die verder verwerkt kunnen 
worden. Ook wordt PRO-SCAN meegeleverd dat de mogelijkheid biedt op een systeem in 
tebellen en real-time de meetgegevens te volgen. 

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid het verwerken van de meetgegevens te 
automatiseren. Hiervoor is het programma FETCHER8 geschikt. Met FETCHER8 kunt 
u: 
- een reeks systemen uitlezen 
- automatisch controleren of de gemeten gegevens plausibel zijn 
- automatisch data verwerken met b. v. Excel 
- automatisch E-mail of een fax versturen 
- automatisch back-ups maken 

Deze processen worden in z.g . scripts uitgevoerd. Desgewenst kunnen wij op basis van 
uw specificaties deze .automatische verwerking voor u realiseren. De kosten hiervan 
begroten wij op grond van ervaring voor deze toepassing op ca. Dfl.3 .720,-. De kosten 
zijn uiteraard afhankelijk van de gewenste verwerking. Het programma FETCHER8 kost 
DfJ.2.500,-. U heeft een PC (minimaal Pentium 500) met Microsoft licenties voor de 
gebruikte software (b .v. Excel) nodig. 

Samenvattend, totaal project, zonder opties : 
Totaal 10 lokaties DfJ.82.392,-. 
Meetprogramma 2.480,-. 
In bedrijf stellen uitlezen 620,-. 

Totaal project 
. -=-=:-:-:c::---+ 

Dfl.85.492,-. 

dlamber of commerce Leiden no. 28048286 Phone: --31-71-541 55 14 
Splinterlaan 152 

Fax: --31-71-54189 80 
P.O. Box 319 Bank: ABN-AMRO Bank Leiderdorp no. 43.41.96.533 

Leiderdorp Ins truments is a tra de name of Ab a vo b. v. 2352 SM Leiderdorp 
The Netherlands 

2350 AG Leiderdorp 
The Netherlands 
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Reiskosten zullen worden verrekend tegen Dfl.l,-. per km. Betalingsvoorwaarden: 50% 
bij opdracht, 50% bij oplevering. Betalingstermijn 30 dagen. Alle prijzen in Nederlandse 
Guldens, exclusief BTW. Op al onze leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van 
toepassing. Een exemplaar is bijgesloten. Levertijd: in overleg. Deze offerte is geldig tot 
1-10-2001. 

Wij hopen hiermee een passende offerte te doen en zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 
Leiderdorp Instruments, 

"1 
I b \ -. 
\ ~ 

H~Lefting 

ehamber of commerce Leiden no. 28048286 Phone: --31-71-541 55 14 
Splinterlaan 152 

Fax: --31-71-541 89 80 
PO. Box 319 Bank: ABN-AMRO Bank Leiderdorp no. 43.41 .96.533 

Leiderdorp Instruments is a trade name of Ab Ovo b. v. 2352 SM Leiderdorp 
The Netherlands 

2350 AG Leiderdorp 
The Netherlands 
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PRONET 
Monitoring 
Beheer 

~ Presentatie 

Metingen volgens 
SOM WP aan 
warmtepompen 

De ~tandaard Opzet Monitoring 
WarmtePompen beschrijft een 
meetmethode voor warmte
pompen. Metingen aan verschil
lende systemen die volgens 
SOM-WP zijn uitgevoerd, zijn 
onderling vergelijkbaar. Boven
dien stelt de SOM-WP eisen 
aan de nauwkeurigheid van de 
sensoren en het meetsysteem 
zodat de kwaliteit van de 
resultaten gewaarborgd is. 

SOM-WP metingen met 
PRO-NET 

Het PRO-NET systeem is flexibel in te 
zetten voor SOM-WP metingen aan 
een grote verscheidenheid aan confi
guraties waarin warmtepompen wor
den toegepast. PRO-NET beschikt 
over alle be nodige meetingangen en 
de meet met voldoende nauwkeurig
heid . 

Turn-key SOM-WP 

U kunt bij ons terecht voor tum-key 
meetprojecten volgens SOM-WP. Aan 
de achterkant vindt u meer informatie. 
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Verzamelen en verwerken 
meetgegevens 
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..... Leiderdorp 
Instruments 
Splinterlaan 152 
2352 SM Leiderdorp 

Postbus 319 
2350 AH Leiderdorp 

E-mail: Info@leiderdorpinstruments.nl 

Fax: 071 - 5418980 

Tel.: 071 - 541 5514 

Meer informatie: www.leiderdorpinstruments.nl 



Turn-key meetprojecten 

Leiderdorp Instruments voert turn-key meetprojecten uit. Wij zijn gespecialiseerd in duurzame 
energiesystemen zoals zonneboilers, PV systemen, en warmtepompen. 

Installatie sensoren en 
meetapparatuur 

Wij verzorgen advies omtrent de toe te 
passen sensoren en de juiste installatie 
van de sensoren. Desgewenst leveren 
en installeren wij de sensoren. De 
meetapparatuur wordt door ons 
geïnstalleerd. 

Registratie en back-up 

De meetapparatuur wordt door ons 
dagelijks uitgelezen en wij zorgen voor 
de registratie van de ruwe 
meetgegevens en het maken van back
ups. 

Onderhoud 

Het systeem genereert automatisch 
notificaties voor periodiek onderhoud. 
Dit kan op grond van verstreken tijd, 
gemeten bedrijfstijd of gemeten 
prestatie. 

..... Leiderdorp 
Instruments 
Splinterlaan 152 
2352 SM Leiderdorp 

Postbus 319 
2350 AH Leiderdorp 

Rapportage 

De gemeten gegevens worden automatisch 
verwerkt tot rapportage in de door u gewenste 
vorm. U kunt de rapportage automatisch per 
fax of. e-mail ontvangen. 

Storingsmeldingen 

De gemeten gegevens worden getoetst aan 
vooraf bepaalde criteria. Is er een afwijking, 
dan volgt hierop automatisch een melding via 
fax, e-mail of sms. Ook kunnen 
alarmcontacten worden ingelezen voor de 
melding van storingen die onmidellijk actie 
vergen. 

Nadere informatie 

Is uw interesse gewekt, neemt u dan 
eens vrijblijvend contact op om verder 
van gedachten te wisselen. 

E-mail: Info@leiderdorpinstruments.nl 

Fax: 071 - 541 8980 

Tel.: 071 - 541 5514 

Meer informatie: www.leiderdorpinstruments.nl 
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