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Verklaring conform norm 
 

Energieprestatie voor warm tapwater van  
Quooker COMBI E en COMBI B t.b.v. NTA 8800 
 

Voor de Quooker COMBI E en COMBI B is de 

energieprestatie vastgesteld voor gebruik in NTA 8800.  

De berekeningswijze is conform de in NTA 8800 gegeven 

normatieve methode.  

 

 

 

Fabrikant:  

Quooker International B.V.  

 

Adres:  
Postbus 155 

2980 AD  Ridderkerk  

 

T: +31(0)180 42 04 88 

E: info@quooker.nl 

 

Site: www.quooker.nl 

 

Toestel:  

Quooker COMBI E en COMBI B 

 

Deze verklaring betreft een  

samenvatting van onderzoek  

Ondertekening 
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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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Verklaring conform norm 
 

Energieprestatie voor warm tapwater van  
Quooker COMBI E en COMBI B t.b.v. NTA 8800 
 
Volgens NTA 8800 wordt het energiegebruik van een elektrisch voorraadtoestel (elektroboiler) in twee 
stappen berekend: 

- Het opwekkingsrendement ηW;gen;gi van 1,0. 
Hierbij geldt de aantekening dat “Voor elektroboilers moet het verlies van het boilervat 
separaat worden opgegeven volgens 13.6 als verlies van het voorraadvat. Dit geldt ook voor 
heet- of kokendwatersystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een klein voorraadvat met 
kokend heet water.” (par. 13.8.9.2, tabel 13.25). 

- Het warmteverlies van een voorraadvat QW;sto;ls;si,mi volgens par. 13.6. 
Hiervoor worden de vergelijkingen 13.58 en 13.60 gebruikt. 

 
Het hulpenergiegebruik van het toestel is geheel opgenomen in het opwekkingsrendement en 
vatverlies. 
De terugwinbare systeemverliezen worden bepaald volgens paragraaf 13.6.5, op basis van het 
warmteverlies van het voorraadvat. 
 
De verwerking van het opwekkingsrendement en vatverlies in het uiteindelijk energiegebruik voor 
tapwater verloopt als volgt: 

- In een woning met een Quooker wordt de tapvraag verdeeld over twee toestellen: het 
hoofdtoestel voor de badruimte en het keukentoestel, dat in 20% van de warmtevraag voorziet 
(par 13.2.1, pt a. en par 13.2.3.1). 

- Voor het keukensysteem wordt het forfaitaire opwekkingsrendement ηW;gen;gi van 1,0 toegepast 
in vergelijking 13.3. 

- Voor het keukensysteem wordt het warmteverlies van een voorraadvat QW;sto;ls;si,mi toegepast 
in vergelijking 13.7 en 13.8. 

- Het warmteverlies van een voorraadvat QW;sto;ls;si,mi wordt bepaald volgens vergelijking 13.58. 
 

Voor vergelijking 13.58 zijn de volgende toestelparameters bepaald: 
- fsto;dis;ls = 1 
- Ssto;ls;conn  

Deze parameter is niet relevant omdat deze met nul wordt vermenigvuldigd (fsto;dis;ls - 1). 
- Hsto;ls. 

Deze waarde is per toestel bepaald en hieronder gegeven. 
Tevens zijn hier de gemeten waarden gegeven waarmee Hsto;ls. Is bepaald volgens 
vergelijking 13.60.   

- ϑsto;set = 90 °C  

 
De overige invoervariabelen in vergelijking 13.58 betreffen gegevens die uit de berekening volgens 
NTA 8800 worden bepaald. De waarden van twee andere parameters zijn: 

- fgebouw;si;W = 1  
- fsto;bac;acc = 1  

 

Toestel  
Hsto;ls 
[W/K] 

QW;stb;ls;ref 

[kWh/24 h] 
ϴsto;set;ref 

[°C] 
ϴamb;ref 

[°C] 

Quooker COMBI E 0,12 0,237 106 19,62 

Quooker COMBI B 0,13 0,264 106 19,69 

 
Alle termen en verwijzingen hebben betrekking op NTA 8800. 
 
 


