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VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

  

ait–deutschland GmbH 
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

 

Het product is beoordeeld conform de NTA 8800-2020. 

 

De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van 

het opwekkingsrendement voor verwarming, hulpenergie en warm tapwater 

onder praktijkomstandigheden in het kader van de NTA 8800. 
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(vergrote, met brijn gevulde bron en water bron, 
monovalent bedrijf) 
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alpha innotec SWCV 62K3:  
OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref EN HULPENERGIE 
WH;aux RUIMTEVERWARMING 

 
In de tabellen in bijlage 1 t/m 4 staan voor de modulerende brijn/water of water/water warmtepomp SWCV 
62K3, bestaande uit enkel een binnenunit, het opwekkingsrendement ηH;gen;hp;si, uitgedrukt als COP-waarde, 
de energiefractie FH;gen;si,gpref en de hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van het 
warmtepompsysteem, afhankelijk van: 
 

• Woning met een laag energiegebruik (WLE, QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2) of met een  

hoog energiegebruik (WHE, QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur θsup van het verwarmingssysteem. 

 

In de tabellen van bijlagen 1 en 2 staan de gegevens voor de situatie dat deze warmtepomp wordt 

toegepast in combinatie met een sterk vergrote gesloten, met brijn gevulde, bron *). 

 
*)  Voor het ontwerp van de vergrote gesloten bron dient bindend te worden voldaan aan volgende 
voorwaarde: 
Voor een project met een met brijn gevulde vergrote gesloten bron waar deze verklaring voor wordt 
gebruikt, zal met een specifiek voor dit project bijgevoegde EED-berekening (Earth Energy Designer) 
of gelijkwaardig programma moeten worden aangetoond dat na een periode van 25 jaar de minimale 
gemiddelde aanvoer- en retourtemperatuur van de bron niet onder de 5°C komt bij een maximaal 
ontwerptemperatuurverschil van 3K. 

 

In de tabellen van bijlagen 3 en 4 staan de gegevens voor de situatie dat deze warmtepomp wordt 

toegepast met water als bronmedium. 

 

De in de tanbellen vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming, die zijn bepaald 

volgens NTA 8800 bijlage Q, mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 9.27 van de 

NTA 8800 worden gegeven. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de 

warmtebehoefte QH;dis;nren lineair worden geïnterpoleerd.  

 

De berekeningen zijn conform de NTA 8800:2020 uitgevoerd met de rekentool versie 5.4c, zoals uitgegeven 

op 12 januari 2021 door Vereniging Warmtepompen. 

 

Uitgangspunten: 

Brijn/water warmtepomp met een vergrote gesloten bron of water/water warmtepomp met een 10°C water 

bron.  

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen tot 45°C in bedrijf blijft en een eventuele bijverwarming alleen in bedrijf komt 

wanneer de warmtepomp de warmtebehoefte niet kan dekken. 

 

Hulpenergie: 

 

Situatie met een gesloten met brijn gevulde bron:  

De in de volgende tabellen van bijlage 1 en 2 gegeven waarden voor de elektrische hulpenergie WH;aux zijn 

berekend conform de NTA 8800:2020 met Bnom= 1,53 (kW) en de factoren A= 105 ,B=0,0189 en C=1,0.  

 

Situatie met een water bron: 

De in de volgende tabellen van bijlage 3 en 4 gegeven waarden voor de elektrische hulpenergie WH;aux zijn 

berekend conform de NTA 8800:2020 met Bnom= 1,63 (kW) en de factoren A= 105 ,B=0,0238 en C=1,0.  

 
  



 

 

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

• Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor 

de functie ruimteverwarming; 

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  

 
 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;hp;si is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar; 

Ag;tot  is het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van 

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid elektrische hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) 

ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. 
 
Het nominale verwarmingsvermogen van de SWCV 62K3 warmtepomp als brijn/water toestel bedraagt 6,04 
kW (bij EN 14511-conditie B0/W35). 
 
Het nominale verwarmingsvermogen van de SWCV 62K3 warmtepomp als water/water toestel bedraagt 7,78 
kW (bij EN 14511-conditie W10/W35). 
 
Deze verklaring is voor ruimteverwarming ook geldig voor het volgende model: 
 

Getest model  Voor ruimteverwarming gelijkwaardige model 

SWCV 62K3 SWCV 62H3 

 
 
  



 

 

alpha innotec SWCV 62K3 + WWS 303.1:  

OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN 
 
Dit opwekkingsrendement warm tapwater voor de brijn/water of water/water warmtepomp SWCV 62K3 met 
het separate vat WWS 303.1 (290 liter) is bepaald volgens de in de NEN 7120, bijlage A, gegeven normatieve 
methode.  
De testen zijn uitgevoerd met de NEN 7120 tapprofielen 4 en 3 met brijn van 8,90°C als warmtebron. Het 
opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is 
voor dit toestel reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming. 
De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 
opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800. 
 
De prestaties zijn gemeten voor de brijn gevulde vergrote bron (beschreven onder het aspect 
ruimteverwarming) en zijn niet toepasbaar voor een situatie met standaard gesloten met brijn gevulde EPG-
bron. Wel zijn de prestaties ook toepasbaar voor de situatie met water als bronmedium 

Tappatroon i1=NEN7120 tapklasse 4 I2=NEN7120 tapklasse 3 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

QW;test,i(x) 10,760 7,101 

EW;gen;in;test,i(x) 3,547 2,583 

Pnom,gi 6,04 6,04 

fprac,gi 0,95 0,95 

BENG-EP3 [kWh/dag] Forfaitair Forfaitair 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFgi n.v.t. n.v.t. 

Smart n.v.t. n.v.t. 

Tset;test;i ≥ 55°C ≥ 55°C 

Tset;design 55°C 55°C 

Informatieve waarden 

Prated 6,04 6,04 

Thermostaat instelling ≥ 55°C ≥ 55°C 

ɳW;gen;gi 3,03 2,75 

 
QW;test,i(x) is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker gi geleverd wordt ten behoeve van warm 

tapwater voor tappatroon i(x) in kWh/dag;  
EW;gen;in;test,i(x) is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon i(x) voor de ingestelde temperatuur in kWh/dag; 
Pnom,gi  is het nominale vermogen van opwekker gi volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het 

typeplaatje in kW; 
fprac,gi is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker gi onder praktijkomstandigheden; 
SCFgi is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker gi volgens EN 16147; 
Smart smart=0 indien SCF<0.7 of als smart control niet van toepassing is, anders geld smart=1 
Tset;test;I is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55 °C tappingen in °C; 
Tset;design is de ontwerptemperatuurinstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in °C; 
Prated is het gemiddelde vermogen van de opwekker gi tijdens tappatroon i(x) in kW volgens EN 16147; 

ηw;gen;gi  is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het toestel volgens NEN-7120 

19.7.3.1;  
De door Nathan gedefinieerde gesloten bron wordt gevuld met een water/glycolmengsel en is groter 
ontworpen dan een standaard bron.  
Voor het ontwerp van de vergrote gesloten bron dient bindend te worden voldaan aan volgende voorwaarde: 
Voor een project met een met brijn gevulde vergrote gesloten bron waar deze verklaring voor wordt gebruikt, zal met een 
specifiek voor dit project bijgevoegde EED-berekening (Earth Energy Designer) of gelijkwaardig programma moeten 
worden aangetoond dat na een periode van 25 jaar de minimale gemiddelde aanvoer- en retourtemperatuur van de bron 
niet onder de 5°C komt bij een maximaal ontwerptemperatuurverschil van 3K. 

 

Voor een tapbelasting lager dan tapklasse 3 (3194 kWh/jaar) moeten de correctiefactoren conform NTA 8800 

tabel 13.27 worden toegepast. 

Voor een tapbelasting tussen tapklasse 3 (3194 kWh/jaar)  en tapklasse 4 (3889 kWh/jaar) mag worden 

geïnterpoleerd. 

Bij gebruik van de testcombinatie klasse 3 en klasse 4 mag worden geëxtrapoleerd tot een warmtebehoefte 

van ten hoogste 5585 kWh/jaar. 



 

 

Deze verklaring is voor warmtapwaterbereiding ook geldig voor het volgende model: 
 

Getest model  Voor warmtapwaterbereiding gelijkwaardige model 

SWCV 62K3 + 
WWS 303.1 

SWCV 62H3 + WWS 303.1 

  



 

 

Bijlage 1. 
 

alpha innotec SWCV 62K3:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, warmtepomp uitgevoerd in 
combinatie met een gesloten vergrote, met brijn gevulde, bron. (bronontwerp vergrote bron onderbouwd 
met projectgebonden EED-berekening). 
 
Tabel 1: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,383 6,383 6,386 6,467 6,472 6,222 5,986 5,853 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,963 0,900 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 113 120 135 152 168 180 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,156 6,156 6,161 6,255 6,298 6,082 5,871 5,752 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,962 0,898 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 113 121 136 153 169 182 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,769 5,769 5,776 5,896 6,010 5,851 5,679 5,583 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,959 0,894 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 114 122 138 155 171 183 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,367 5,367 5,376 5,529 5,721 5,620 5,488 5,417 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,956 0,889 

WH;aux   [kWh/a] 107 110 114 123 139 157 173 185 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

  



 

 

 

Bijlage 2. 
 
alpha innotec SWCV 62K3:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2, , warmtepomp uitgevoerd in 
combinatie met een gesloten vergrote, met brijn gevulde, bron. (bronontwerp vergrote bron onderbouwd 
met projectgebonden EED-berekening). 
 
Tabel 2: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,450 6,450 6,450 6,495 6,591 6,438 6,196 5,998 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,964 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 113 120 135 151 168 184 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,246 6,246 6,246 6,299 6,423 6,298 6,078 5,900 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,962 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 113 121 136 152 169 185 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,895 5,895 5,895 5,964 6,139 6,064 5,883 5,735 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,992 0,959 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 113 122 137 154 171 187 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,527 5,527 5,527 5,616 5,853 5,830 5,689 5,570 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,990 0,956 

WH;aux   [kWh/a] 107 110 114 123 139 155 173 189 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

 
  



 

 

Bijlage 3. 
 

alpha innotec SWCV 62K3:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, warmtepomp uitgevoerd in 
combinatie met een open water bron.  
 
Tabel 3: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 9,025 9,025 9,025 9,009 8,420 7,507 6,808 6,434 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,961 0,895 

WH;aux   [kWh/a] 107 108 112 118 133 151 170 186 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 8,605 8,605 8,605 8,609 8,128 7,302 6,656 6,309 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,961 0,895 

WH;aux   [kWh/a] 107 108 112 119 134 152 172 187 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 7,877 7,877 7,877 7,925 7,637 6,958 6,402 6,099 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,961 0,895 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 112 120 135 155 175 190 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 7,098 7,098 7,099 7,209 7,137 6,611 6,146 5,888 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,961 0,895 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 113 121 138 157 178 193 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

 
  



 

 

Bijlage 4. 
 
alpha innotec SWCV 62K3:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2, warmtepomp uitgevoerd in 
combinatie met een open water bron.  
 
Tabel 4: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 9,126 9,126 9,126 9,125 8,829 8,083 7,318 6,753 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,961 

WH;aux   [kWh/a] 107 108 111 118 131 148 168 187 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 8,747 8,747 8,747 8,752 8,531 7,861 7,152 6,624 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,961 

WH;aux   [kWh/a] 107 108 112 118 132 149 169 189 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 8,084 8,084 8,084 8,104 8,022 7,486 6,874 6,408 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,961 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 112 119 134 151 172 192 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 7,368 7,368 7,368 7,411 7,497 7,105 6,592 6,190 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,961 

WH;aux   [kWh/a] 107 109 113 121 136 154 175 195 
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

 


