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1 Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van KERN (Kennisinstituut Energetische Renovatie en
Nieuwbouw) en in het kader van de afstudeeropdracht van de opleiding bouwkunde aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Het doel van dit onderzoek is te verkennen of en hoe de nZEB-tool/PHPP is in te zetten als
gelijkwaardig toetsingsmiddel aan de NTA 8800. Dit biedt het voordeel dat een
ontwerpberekening in de nZEB-tool/PHPP gelijktijdig getoetst kan worden aan de BENG-eisen.
Hiermee wordt er een brug gemaakt tussen de ontwerptool en de toetsingstool.
Dit onderzoek brengt de verschillen en overeenkomsten van de warmtebehoefteberekeningen
nZEB-tool/PHPP en de NTA 8800 in beeld. Hierin zijn de deelaspecten transmissieverliezen,
ventilatie- en infiltratieverliezen, zonnewinsten en interne warmtewinsten onderzocht.
Voor u ligt een korte samenvatting van dit onderzoek en de resultaten.
Na een toelichting van de onderzoeksaanpak leest u vervolgens een beschrijving van de modellen
en varianten die gebruikt zijn voor de berekeningen, in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de
resultaten vergeleken en kort toegelicht. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de oorzaken van de
verschillen in de berekeningsmethodes beschreven. Bijlage 1 bevat de specificaties van de
gebruikte modellen, in bijlage 2 vindt u de vergelijkingsgrafieken en tabellen per variant, en in
bijlage 3 is het totaal overzicht van de resultaten van de berekeningen te vinden.

1.1 Toelichting totaaloverzicht resultaten
Een totaaloverzicht van de resultaten vindt u in bijlage 3. Hierin zijn de resultaten van de NTA 8800
tegenover de resultaten van de nZEB-tool/PHPP gezet. Per variant zijn de uitkomsten van de
warmtebehoefte, de warmtebalansverhouding, de benuttingsfactor van warmtewinsten, de totale
transmissieverliezen, de totale ventilatieverliezen, de totale zonnewinsten en de interne
warmtewinsten per maand
naast elkaar gezet. De totalen
van elk van deze
deelaspecten voor de
verwarmingsperiode zijn
gesommeerd in de lichtgrijs
gemarkeerde cellen.
De totale transmissieverliezen
bestaan uit de som van de
transmissieverliezen via de
gevels, de ramen, de begane
grondvloer, het dak en de
thermische bruggen. Op deze
wijze is er per onderdeel te
zien wat het aandeel is. Zo
zijn ook de totale
ventilatieverliezen
opgebouwd uit de
sommering van de
warmteverliezen via het
ventilatiesysteem,
warmteverliezen door
Afbeelding 1 : Uittreksel resultaten transmissieberekeningen.

infiltratie en de warmte verliezen door spuien. Tevens is er ook een onderverdeling gemaakt bij
totale de zonnewinsten, die opgebouwd is door de zonnewinst door de ramen en de zonnewinst
door opake delen.
Afwijking nZEB-tool t.o.v. NTA 8800
Naast de kolom met de resultaten van de nZEB-tool/PHPP bevindt zich een kolom met de
percentages van de afwijking van de nZEB-tool/PHPP t.o.v. de NTA 8800. Hiermee zijn de
verschillen tussen beide resultaten inzichtelijker en kunnen de verschillen tussen de varianten
vergeleken worden.
Voorbeeld: De totale transmissieverliezen uit de nZEB-tool/PHPP voor het basismodel wijken 23%
af van de NTA 8800, zie ook bovenstaande afbeelding.
Afwijkingen t.o.v. basissituatie
Onder elk deelaspect zijn de afwijkingen van de totalen van de varianten t.o.v. van de totalen van
het basismodel procentueel uitgedrukt. Hiermee kan de afwijkingen van de varianten vergeleken
worden t.o.v. het basismodel.
Voorbeeld: Door het ventilatiesysteem te wijzigen in systeem C1 i.p.v. systeem D2 zijn de
transmissieverliezen in de NTA 8800 3% hoger t.o.v. de totale transmissieverliezen van het
basismodel. In de nZEB-tool/PHPP worden de transmissieverliezen 8% meer t.o.v. het basismodel
bij het wijzigen van het ventilatiesysteem.
Effectgrootte
De effectgrootte is uitgedrukt in percentages en bevat de afwijkingen van de NTA 8800 en de
nZEB-tool in relatie tot de gemiddelde warmtebehoefte. Hiermee is het aandeel van de deelaspect
op de warmtebehoefte en de afwijking tussen beide methodes in relatie gebracht. Voor de
toelichting wordt de effectgrootte van de totale transmissieverliezen als voorbeeld gebruikt in de
volgende formule, de opbouw per deelaspect is hetzelfde.

Vergelijking Inleiding

Origineel PHPP (niet aangepast)
In deze kolom staan de resultaten van de nZEB-tool/PHPP in originele staat met de standaard
invoerparameters. De klimaatgegevens van de PHPP voor klimaatstation De Bilt zijn gebruikt i.p.v.
de klimaatgegevens uit de NTA 8800.
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2 Onderzoeksaanpak

1. Het EDR-basismodel EP-W001 is ingevoerd in de NTA 8800-validatietool (versie 190418) en
in de nZEB-tool/PHPP (versie 9.6c)*.
2. Er is een warmtebalans opgesteld voor de resultaten van de NTA 8800-validatietool, zoals
dat in de nZEB-tool/PHPP is opgesteld. Hierbij zijn alleen de uitkomsten van de
verwarmingsperiode gesommeerd.
3. De uitkomsten zijn verwerkt in een overzichtstabel met daarin:
a. De warmtebehoefte
b. De verwarmingsperiode
c. De warmtebalansverhouding
d. De benuttingsfactor zonnewinst
e. De transmissieverliezen
• door gevel
• door het dak
• door de ramen
• door de begane grondvloer
• als gevolg van thermische bruggen
f. Ventilatieverliezen
• door ventilatiesysteem
• door infiltratie
• door spuien
g. Zonnewinsten totaal
• Zonnewinsten door ramen
• Zonnewinsten door opake delen
h. Interne warmtewinsten
4. De afwijkingen van de nZEB-tool/PHPP t.o.v. de NTA 8800-validatietool zijn in de tabel
verwerkt.
5. Het verschil van de winsten/verliezen uit de nZEB-tool/PHPP tussen de gemiddelde
winsten/verliezen t.o.v. de gemiddelde warmtebehoefte van de NTA 8800 en de nZEBtool/PHPP zijn procentueel uitgedrukt.
6. Er zijn varianten op het EDR-basismodel EP-W001 opgesteld om de effecten op de
resultaten te onderzoeken bij het wijzigen van de invoerparameters.
nZEB-tool/PHPP (versie 9.6c)*
Omdat de invoermethodes deels fundamenteel afwijken zijn de volgende invoerparameters in de
nZEB-tool/PHPP voor het onderzoek afgestemd op de invoer volgens de NTA 8800-validatietool:
• De standaardklimaatgegevens voor De Bilt van de nZEB-tool/PHPP zijn grotendeels
aangepast aan de klimaatgegevens uit de NEN 5060, inclusief de zonnestraling;

Vergelijking Onderzoeksaanpak

Als eerste is de berekeningsmethode met de bijhorende formules in de NTA 8800 onderzocht met
betrekking tot de warmtebehoefteberekening en de deelaspecten die hierop invloed hebben.
Deze zijn vergeleken met de formules en deelaspecten van de warmtebehoefteberekening in de
nZEB-tool/PHPP. Zo zijn de verschillen tussen de berekeningsmethodes vastgesteld. Door het
basismodel en de varianten hierop in te voeren in beide tools en te verwerken in een overzicht zijn
de resultaten van de NTA 8800-validatietool en de nZEB-tool/PHPP in beeld gebracht. Deze
resultaten zijn vervolgens vergeleken en afwijkingen tussen de rekenmethodes en effecten
daarvan in detail geanalyseerd. Deze vergelijking is uitgevoerd in de onderstaande stappen:
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•

De praktijkprestatiefactor van de WTW uit de NTA 8800 i.p.v. de WTWrendementsberekening uit de nZEB-tool/PHPP, waarbij er vermindering inbegrepen is
voor:
- warmteoverdracht door condensvorming in het WTW-blok
- onbalans door weerstandsverandering in aangesloten distributie- en
verzamelkanalen en in het WTW-toestel zelf
- warmtelekken via de isolatie van de koude kanalen tussen gebouwschil en het
WTW-toestel en het WTW-toestel zelf.

De nZEB-tool/PHPP vereist gedetailleerde invoergegevens, die niet zijn vastgesteld voor het EDRbasismodel EP-W001. Daarom zijn er gegevens uit de NTA 8800-validatietool overgenomen in de
nZEB-tool/PHPP waarbij de geavanceerdere berekeningen overruled worden door de invoer. De
overgenomen gegevens zijn:
• Toeslag voor thermische bruggen volgens forfaitaire-methode uit de NTA 8800 i.p.v. de
gedetailleerde invoer van thermische bruggen volgens de nZEB-tool/PHPP (met
uitzondering van de begane grondvloer);
• Ventilatiedebiet volgens de NTA 8800;
• Invoergegevens gevelopeningen.
De thermische bruggen van de begane grondvloer zijn niet ingevoerd in de nZEB-tool/PHPP, deze
gegevens ontbreken. Het was niet mogelijk om uit de forfaitaire transmissieverliezen van de
begane grondvloer in de NTA 8800 de toeslag voor thermische bruggen te filteren en zo deze
toeslag te waarderen in de nZEB-tool/PHPP. Het bleef onduidelijk waar/of de forfaitaire toeslag
voor thermische bruggen van de begane grondvloer in de NTA-8800 validatietool verwerkt is.
Voor de berekening van de zonnewinst zijn in het EDR-basismodel geen belemmeringen
aangenomen. Ook als in de NTA-8800 validatieberekening geen belemmeringen zijn ingevoerd,
rekent de NTA 8800-validatietool forfaitair met (minimale) belemmeringen afhankelijk van de
oriëntatie en de maand/zonnestand. In tegenoverstelling tot de NTA 8800 rekent de nZEBtool/PHPP bij invoer zonder belemmering met een zontoetredingsfactor van 1, dus de met een
volledige zoninstraling.

Vergelijking Onderzoeksaanpak

Buiten de hiergenoemde aanpassingen is de berekeningsmethode van de nZEB-tool/PHPP
ongewijzigd, de vergelijkingen zijn dus uitgevoerd met de originele rekenkern van de nZEBtool/PHPP.
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3 Uitgangspunten voor de vergelijking
De basisberekening voor de vergelijking is uitgevoerd conform het EDR-basismodel EP-W001.
Dit is een van de modellen die worden gebruikt door de softwareontwikkelaars voor het testen van
de NTA 8800- software. Op basis van dit model worden de uitkomsten van door hun ontwikkelde
software vergeleken met de uitkomsten uit de NTA 8800-validatietool. Hierbij is het de taak om
dezelfde uitkomsten uit de software te verkrijgen als uit de NTA 8800-validatietool.
Om de berekeningen niet ingewikkeld te maken is er ook voor dit onderzoek gekozen om gebruik
te maken van het EDR-basismodel EP-W001. De deelaspecten voor de warmtebehoefteberekening
zijn zo eenvoudig vergelijkbaar tussen de NTA 8800-validatietool en de nZEB-tool/PHPP.
Vervolgens zijn er varianten op dit model gemaakt. Deze laten effecten zien van wijzigingen van
invoerparameters in de NTA 8800-validatietool en de nZEB-tool/PHPP.
Hieronder is een overzicht te vinden van de onderzochte varianten. De toelichting van de
specificaties daarvan vindt u in bijlage 1 van dit rapport.
Basismodel
Variant 1 – Ventilatiesysteem C1. Standaard
Variant 2 – Luchtdichtheid qv10-waarde 0,15
Variant 3 – Minder isoleren
Variant 4 – Meer isoleren
Variant 5 – Geometrie groter
Variant 6 – Geometrie kleiner
Variant 7 – Oriëntatie noord
Variant 8 – Oriëntatie oost
Variant 9 – Oriëntatie west
Variant 10 – Ramen groter
Variant 11 – Ramen kleiner
Variant 12 – Ramen beter geïsoleerd

Vergelijking Uitgangspunten voor de vergelijking
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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4 Resultaten en vergelijking
4.1 Hoofdresultaten
De resultaten van de berekeningen voor het basismodel en de varianten zijn verwerkt in een
overzichtstabel en te vinden in bijlage 3. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen tussen uitkomsten
in grote lijnen.
In de tabel hieronder ziet u een samenvatting van de uitkomsten van de energiebehoefte voor
verwarming en de verwarmingsperiode.

Basis
Basis (origineel PHPP)
V1 – Ventilatie C1
V2 – qv10 - 0,15
V3 – Minder isolatie
V4 – Meer isolatie
V5 – Geometrie groter
V6 – Geometrie kleiner
V7 – Oriëntatie noord
V8 – Oriëntatie oost
V9 – Oriëntatie west
V10 – Ramen groter
V11 – Ramen kleiner
V12 – Ramen beter
geïsoleerd

Energiebehoefte
voor verwarming
NTA 8800
kWh/m2
42,56
43,56
63,78
37,32
45,54
38,70
41,16
56,83
59,12
50,99
52,72
43,57
46,59
35,81

Verwarmingsperiode
In maanden
7
7
8
7
7
7
9
8
10
8
9
7
10
7

Energiebehoefte
voor verwarming
nZEB-tool
kWh/m2
43,78
47,06
62,70
36,23
48,64
38,47
40,22
62,85
71,55
59,84
61,94
41,87
52,17
37,46

Verwarmingsperiode
In maanden

Afwijking nZEBtool/PHPP

8
9
10
7
8
8
8
10
10
9
9
8
10
8

3%
11 %
-2 %
-3 %
7%
-1 %
-2 %
11 %
21 %
17 %
17 %
-4 %
12 %
5%

Op het eerste gezicht komen de uitkomsten voor de warmtebehoefte in de basissituatie dicht bij
elkaar uit. Daarbij lopen de verschillen in uitkomsten voor de warmtebehoefte per variant uiteen.
De meeste varianten lijken energiezuiniger in de NTA 8800 dan in de nZEB-tool. De afwijkingen van
de nZEB-tool/PHPP ten opzichte van de NTA 8800-berekeningen zijn vrij klein (tot 5%) bij de
varianten:
• Basissituatie (+3%)
• Luchtdichtheid verbeteren (-3%)
• Meer isoleren (-1%)
• Geometrie groter (-2%)
• Ramen groter (-4%)
• Ramen beter isoleren (+5%)
Bij alle varianten met een grotere afwijking komt de totale warmtebehoefte in de nZEB-tool hoger
uit dan conform de NTA 8800. De verschillen in uitkomsten worden groter, tot 21%, bij de
varianten:
• Minder isoleren (+7%)
• Geometrie kleiner (+11%)
• Oriëntatie noord (+21%)
• Oriëntatie oost (+17%)
• Oriëntatie west (+17%)
• Ramen kleiner (+12%)

Vergelijking Resultaten en vergelijking

Model

9

4.2 Invloedrijke parameters
De grootste verschillen tussen beide tools ontstaan voornamelijk dus door:
• Verschillen in de verwarmingsperiode, waarbij de nZEB-tool/PHPP langere
verwarmingsperiodes heeft dan de NTA8800.
• De transmissieverliezen die over het algemeen hoger uitvallen in de nZEB-tool/PHPP dan in
de NTA 8800.
• De zonnewinsten, waarbij de invloed van de zon een grotere rol speelt in de nZEBtool/PHPP dan in de NTA 8800.
• De interne warmtewinsten die in de NTA 8800 hogere waardes opleveren dan in de nZEBtool/PHPP.

Vergelijking Resultaten en vergelijking

Om een beter inzicht te verkrijgen in de resultaten is er voor elk variant een energiebalans
opgesteld. Hierin zijn de warmtewinsten en warmteverliezen tegenover elkaar gezet. De
energiebalans van elk variant is te vinden in bijlage 2. De parameters die invloed hebben op de
afwijkingen in de resultaten van de warmtebehoefteberekening zijn beschreven in het volgende
hoofdstuk.
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5 Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEBtool/PHPP
De resultaten van het basismodel en de varianten zijn vergeleken op de uitkomsten en de
bepalingsmethode van de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP. De verschillen in de
bepalingsmethode zijn hieronder per categorie toegelicht.

5.1 Warmtebehoefte
5.1.1 Warmtebalansverhouding (!H;zi;mi)
De warmtebalansverhouding (!H;zi;mi) resulteert uit de warmtewinsten (QH;gn;zi;mi) te delen door de
warmteverliezen (QH;ht;zi;mi).

Deze verhouding bepaalt in de NTA 8800 of er wel of geen warmtebehoefte is. Indien de
verhouding groter of gelijk is aan 2,0 dan is er geen warmtebehoefte.

Ook als deze waarde lager is dan 0 is er geen warmtebehoefte. In de andere gevallen wordt de
warmtebehoefte (QH;nd) berekend door de warmteverliezen (QH;ht;zi;mi) minus de benuttingsfactor
("H;gn;zi;mi) maal de warmtewinsten (QH;gn;zi;mi).

De warmtebehoefte in de nZEB-tool/PHPP wordt daarentegen bepaald door de warmteverliezen
minus de warmtewinsten vermenigvuldigd met de benuttingsfactor. Indien de uitkomst kleiner is
dan 0,1 is er geen warmtebehoefte.
5.1.2 Benuttingsfactor ("H;gn;zi;mi)
Ook zitten er verschillen in de berekeningswijze van de benuttingsfactor.
De benuttingsfactor wordt berekend aan de hand van de warmtebalansverhouding. De NTA 8800
geeft hiervoor vier mogelijkheden aan terwijl de nZEB-tool/PHPP 3 mogelijkheden heeft.
Benuttingsfactor ("H;gn;zi;mi) in de NTA 8800
Als de warmtebalansverhouding:
1. Groter is dan 0 maar niet gelijk aan 1

2. Gelijk is aan 1

3. Kleiner of gelijk is aan 0 en de totale warmtewinsten groter zijn dan 0.

Vergelijking Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP

:
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4. Kleiner of gelijk is aan 0 en de totale warmtewinsten kleiner of gelijk zijn aan 0.

Benuttingsfactor ("H;gn;zi;mi) in de nZEB-tool/PHPP
Als de warmtebalansverhouding:
1. Groter is dan 0 maar niet gelijk aan 1

2. Gelijk is aan 1

3. Kleiner is dan 0

=
= Dimensieloze numerieke referentieparameter,
= 1,0
= Tijdconstante van de warmte behoefte in h, karakteriseert de interne thermische
traagheid van de rekenzone.
= Referentie tijdconstante
In de NTA 8800 is de referentietijdconstante 15 h en in de nZEB-tool/PHPP is deze gelijk aan 16 h
5.1.4 Tijdconstante van de warmtebehoefte (#H;zi;mi)
Er zit een verschil in de bepaling van de tijdconstante van de warmtebehoefte. De tijdconstante
van de warmtebehoefte karakteriseert de interne thermische traagheid van de rekenzone.
Tijdsconstante van de warmtebehoefte in de NTA 8800 (#H;zi;mi)

De tijdsconstante wordt bepaald door de effectieve interne warmtecapaciteit te delen door 3600
en dit weer te delen door de warmteoverdrachtcoëfficiënt van de transmissie exclusief die van de
vloer, plus het seizoensgemiddelde van de totale warmteoverdrachtcoëfficiënt door transmissie
aangepast voor het seizoenstemperatuurverschil, plus de warmteoverdrachtscoëfficiënt door
ventilatie.
Tijdsconstante van de warmtebehoefte in de nZEB-tool/PHPP (#H;zi;mi)

Vergelijking Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP

5.1.3 Numerieke parameter thermische traagheid (aH;zi;mi)
De numerieke parameter thermische traagheid wordt gebruikt om de benuttingsfactor te bepalen
en is afhankelijk van de thermische traagheid van het gebouw. De numerieke parameter wordt
bepaald met de volgende formule:
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De tijdsconstante wordt bepaald door de effectieve interne warmtecapaciteit te delen door de
warmteoverdrachtcoëfficiënt door ventilatie, plus de stationaire transmissie-waarde, plus de
warmteoverdrachtcoëfficiënt van de afstralingsconvectie, plus de warmteoverdrachtcoëfficiënt
van de afstralingsradiatie.
5.1.5 Effectieve interne warmtecapaciteit (Cm;int;eff;zi)
De bepaling van de effectieve interne warmtecapaciteit verschilt in beide rekentools.
In de NTA 8800 wordt deze bepaald door de specifieke interne warmtecapaciteit te
vermenigvuldigen met 1000 maal de gebruiksoppervlakte. De uitkomst is in J/K.

De specifieke interne warmtecapaciteit wordt bepaald aan de hand van de specificatie van de
bouwwijze. De bijbehorende waardes in de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP verschillen hierin.
Zo wordt er in de het model gebruik gemaakt van een zware constructie met een massa van 750
kg/m2. De specifieke interne warmtecapaciteit bijhorend bij deze bouwwijze in de NTA 8800 is
gelijk aan 450 kJ/(m2K). In de nZEB-tool/PHPP is deze 204 Wh/(m2K), omgerekend 734,4 kJ/(m2K).
Het verschil is 284 kJ/(m2K).
5.1.6 Effect op resultaten
De uitkomst van de warmtebalansverhouding verschilt in de nZEB-tool/PHPP t.o.v. de NTA 8800,
omdat de warmtewinsten en de warmteverliezen andere uitkomsten hebben in de nZEBtool/PHPP en de NTA 8800.
De benuttingsfactor is afhankelijk van de warmtebalansverhouding en de numerieke parameter
van de thermische traagheid van het gebouw. Doordat er verschillen in de
warmtebalansverhouding en de numerieke parameter zijn, ontstaan er verschillen in de
warmtebehoefte en daarmee ook verschillen in de verwarmingsperiode.

5.2 Duur verwarmingsperiode
De berekeningswijze van de duur van de verwarmingsperiode is uiteindelijk bepalend voor de
berekening van de totale warmtebehoefte. De bepaling van de verwarmingsperiode en de
hiervoor besproken parameters die hierop van invloed zijn verschillen tussen de NTA 8800 en de
nZEB-tool/PHPP. Dit verschil is mede verantwoordelijk voor de afwijkingen in de warmtebehoefte.
5.2.1 Effect op resultaten
De duur van de verwarmingsperiode is in de nZEB-tool/PHPP in alle gevallen langer dan in de NTA
8800, behalve bij variant “Geometrie groter”. Door een langere verwarmingsperiode zijn de
berekende verliezen maar ook de winsten groter, de toename van verlies en winst is daarbij niet
evenredig en varieert afhankelijk van andere factoren. In de situaties waarbij de warmtebehoefte in
de nZEB-tool > 5% hoger is zijn de zonnewinsten relatief lager dan in het basismodel (o.a. door
afwijkende oriëntatie). Hierdoor wegen de verliezen zwaarder t.o.v. de basissituatie en tegen de
winsten.

Vergelijking Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP

De bepaling van de effectieve interne warmtecapaciteit in de nZEB-tool/PHPP gebeurt door de
specifieke interne warmtecapaciteit te vermenigvuldigen met de verwarmde vloeroppervlakte
(ongeveer overeenkomstig met gebruiksoppervlakte). De uitkomst is in Wh/K.

13

De verwarmingsperiode in de nZEB-tool/PHPP is 1 a 2 maanden langer dan de NTA 8800 voor de
volgende situaties:
• Basismodel
• Variant 1 – Ventilatie C1
• Variant 3 – Minder isoleren
• Variant 4 – Meer isoleren
• Variant 6 – Geometrie kleiner
• Variant 8 – Oriëntatie oost
• Variant 10 – Ramen groter
• Variant 12 – Ramen beter geïsoleerd
De verwarmingsperiode in de NTA 8800 en nZEB-tool/PHPP zijn hetzelfde voor de volgende
situaties:
• Variant 2 – Luchtdichtheid qv10-waarde 0,15
• Variant 7 – Oriëntatie noord
• Variant 9 – Oriëntatie oost
• Variant 11 – Ramen kleiner
De verwarmingsperiode in de NTA 8800 is langer dan de nZEB-tool bij Variant 5 – Geometrie
groter.
In de variant met een kleinere geometrie is duidelijk te zien dat transmissieverliezen en
zonnewinsten in de nZEB-tool/PHPP groter worden t.o.v. de basissituatie, doordat de
verwarmingsperiode langer wordt (zie bijlage 2). De transmissieverliezen en de zonnewinsten
nemen in grotere mate toe dan de overige winsten en verliezen waardoor het verschil tussen de
nZEB-tool/PHPP en de NTA 8800 nog groter wordt.

5.3 Transmissieverliezen
5.3.1 Algemeen
De transmissieverliezen in de nZEB-tool/PHPP zijn over het algemeen hoger dan in de NTA 8800.
Daarentegen zijn de zonnewinsten ook hoger in de nZEB-tool/PHPP. Hiermee wordt een groot deel
van de transmissieverliezen in de nZEB-tool/PHPP gecompenseerd.

Vergelijking Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP

Tabel: Overzicht duur verwarmingsperiode bij varianten met afwijkingen > 5%
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In de NTA 8800 is de verwarmingsperiode over het algemeen korter dan de nZEB-tool/PHPP,
daarnaast rekent de NTA 8800 hogere interne warmtewinsten dan de nZEB-tool/PHPP.
Uiteindelijk is de warmtebehoefte vrijwel gelijk bij de meeste varianten. Dit wordt veroorzaakt door
het verschil in de verwarmingsperiode tussen beide methodes. Hieronder worden de deelaspecten
nader besproken.
5.3.2 Rekentemperatuur
De bepaling van de transmissieverliezen verschilt in de nZEB-tool/PHPP t.o.v. de NTA 8800. Het
verschil in de transmissieverliezen voor de gebouwschil ontstaat o.a. doordat er in de NTA 8800
gerekend wordt met een rekentemperatuur anders dan de binnentemperatuur in de nZEBtool/PHPP.
De NTA 8800 berekent de rekentemperatuur voor verwarming voor elke maand apart waarbij
rekening wordt gehouden met de temperatuurnivellering tussen ruimtes met verschillende
veronderstelde gebruiksfuncties. Daarnaast worden voor alle gebruiksfuncties rekening gehouden
met het niet-continu verwarmen en koelen (nachtverlaging en weekendonderbreking). Hierbij
wordt er geen rekening gehouden met lange onderbrekingen zoals vakanties, omdat de
bouwregelgeving daar geen aanleiding toe geeft.

5.3.1 Effect op resultaten
De transmissieverliezen hebben een grote invloed op de warmtebehoefte, omdat dit de grootste
post is voor de warmteverliezen. In alle modellen berekent de nZEB-tool/PHPP meer
transmissieverliezen dan de NTA 8800. Het verschil van de transmissieverliezen is het grootst in de
varianten met een grote afwijking in warmtebehoefte (> 5%). De transmissieverliezen in de nZEBtool/PHPP wijken van 4% tot 29% af van de transmissieverliezen in de NTA 8800.
In de variant “Minder isoleren” , zie bijlage 2, is te zien dat door minder isoleren de
transmissieverliezen in de nZEB-tool/PHPP relatief meer toenemen t.o.v. de basissituatie. De
warmtebehoefte van de nZEB-tool/PHPP in de basissituatie wijkt met 3% af van de NTA 8800. Door
minder te isoleren neemt de afwijking in de nZEB-tool/PHPP toe met 4% t.o.v. de NTA 8800,
doordat de transmissieverliezen toenemen waarbij de overige verliezen en winsten bijna niet
veranderen t.o.v. de basissituatie.
De nZEB-tool/PHPP rekent met een vaste waarde voor de binnentemperatuur voor de winter en
zomer en er ontbreekt de periodieke warmteverliescoëfficiënt door variatie in binnentemperatuur.
De periodieke warmteverliescoëfficiënt door variatie in de buitenluchttemperatuur is wel
meegenomen. Indien de rekentemperatuur in de NTA 8800-validatietool wordt veranderd in 20°C
en de omgevingsfactoren voor afstraling (convectie en radiatie) in de nZEB-tool/PHPP niet wordt
meegerekend, komen de transmissieverliezen ongeveer overeen met de transmissieverliezen uit
de nZEB-tool/PHPP.
5.3.2 Transmissieverlies door thermische bruggen
Het transmissieverlies door thermische bruggen wordt voor het model in de NTA 8800validatietool forfaitair bepaald en als een toeslag opgenomen in de transmissieverliezen. Hierbij is
in het kader van dit onderzoek de uitgebreide methode voor de thermische bruggen niet
onderzocht.
De transmissieverliezen door thermische bruggen zijn in de nZEB-tool/PHPP opgewaardeerd met
dezelfde methode die toegepast is in de NTA 8800 forfaitaire methode, om dezelfde
uitgangspunten aan te houden. Toch ontstaan hier afwijkingen in de resultaten, doordat de NTA
8800 gebruik maakt van een rekentemperatuur die afwijkt van de binnentemperatuur in de nZEB-

Vergelijking Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP

De nZEB-tool/PHPP houdt een gelijkmatige binnentemperatuur van 20°C aan.
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tool/PHPP. Daarnaast bevatten de transmissieverliezen door thermische bruggen in de nZEBtool/PHPP afwijkingen doordat de afstraling door radiatie en convectie erbij opgeteld worden.
Indien deze afstralingen weggelaten worden en de rekentemperatuur in de NTA 8800-validatietool
op 20°C gesteld wordt, zijn de resultaten ongeveer hetzelfde.

Vergelijking Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP

5.3.3 Transmissieverlies vloer
De NTA 8800 rekent het transmissieverlies door de vloer anders dan de nZEB-tool/PHPP.
Door de complexiteit van deze berekeningswijze in de NTA 8800, is het in het kader van dit
vooronderzoek niet mogelijk om te achterhalen waardoor de verschillen ontstaan. Vermoedelijk
ontstaan de verschillen door afwijkende stationaire warmteoverdrachts-coëfficiënten.
In de NTA 8800 wordt hiervoor een forfaitaire waarde gehanteerd. Daarnaast verrekent de NTA
8800 de lineaire warmteverliezen aan de perimeter in het transmissieverlies van de vloer.
Vermoedelijk is deze opgenomen in de stationaire warmteoverdrachtscoëfficiënt als 0,5 maal de
perimeter.
De nZEB-tool/PHPP maakt gebruik van graaduren van de bodem via de bodemtemperatuur. De
bodemtemperatuur wordt bepaald door de warmteoverdracht van de vloer naar de bodem, de
buitentemperatuur en de bodemoppervlaktetemperatuur. Aan de hand van de
bodemtemperatuur kan het transmissieverlies bepaald worden.
In de nZEB-tool/PHPP zijn de thermische bruggen van de vloer niet ingevoerd, omdat deze
gegevens ontbreken.
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5.4 Warmteverliezen door ventilatie
De berekeningsmethode van de ventilatieverliezen in de NTA 8800 verschilt t.o.v. de nZEBtool/PHPP, deze worden hieronder nader toegelicht. De verschillen tussen de resultaten van de
nZEB-tool/PHPP en de NTA 8800 ontstaan met name door de maandelijks variërende
rekentemperatuur in de NTA 8800. Daarnaast bevat de warmteoverdrachtscoëfficiënt
correctiefactoren voor de aanvoertemperatuur waarin het WTW-rendement en de vorstbeveiliging
als temperatuursprong verwerkt zijn.
In de nZEB-tool/PHPP zijn de invloeden van de thermische verliezen van de luchtkanalen verwerkt
in het netto-WTW-rendement incl. de omgevingsfactoren (afstraling en –convectie).
Vorstbeveiliging heeft geen aantoonbare effecten op het rendement van de WTW en wordt in de
nZEB-tool/PHPP en niet meegerekend in de warmtebehoefteberekening.

De berekening gebeurt op basis van de effectieve luchtvolumestromen. De effectieve
luchtvolumestromen worden bepaald met een vereenvoudigd luchtstroommodel. De
beïnvloeding van individuele luchtvolumestromen worden daarbij meegewogen. De
luchtvolumestromen worden bij een uniform drukverschil van 1Pa bepaald. Door de massabalans
op te stellen wordt de interne druk in de rekenzone bepaald. Op basis van de interne druk worden
de effectieve luchtvolumestromen bepaald. Vervolgens kunnen de
warmteoverdrachtscoëfficiënten bepaald worden doormiddel van de effectieve
luchtvolumestromen. De warmteoverdrachtscoëfficiënt wordt gebruikt om de verliezen per maand
te bepalen.
5.4.2 Principe in de nZEB-tool/PHPP
De ventilatieverliezen worden in de nZEB-tool/PHPP bepaald door het ventilatievoud te
vermenigvuldigen met het verlies door het WTW-toestel plus de luchtwisselingen door infiltratie te
vermenigvuldigen met de werkzame luchtinhoud maal de warmtecapaciteit van lucht maal de
graaddagen. In het nettorendement van het WTW-toestel zijn de verliezen via de koude kanalen en
het WTW-toestel verwerkt.

5.4.3 Ventilatiesysteemverliezen
Het ventilatieverlies in de NTA 8800 wordt berekend door de warmteoverdrachtscoëfficiënt
(HH;ve;zi;mi) van het ventilatiesysteem te vermenigvuldigen met het verschil tussen de
rekentemperatuur minus de gemiddelde buitentemperatuur van de maand ($int;calc;H/C;zi - $e;avg;mi)
maal de duur van de maand (tmi) vermenigvuldigd met de conversiefactor van 0,001 voor kWh. De
warmteoverdrachtscoëfficiënt (HH;ve;zi;mi) van het systeem bestaat uit het ventilatiedebiet (qv;k;H/C,zi,mi )
vermenigvuldigd met de warmtecapaciteit van lucht (%a & ca ) maal de correctietemperatuur van de
aanvoerlucht gedeeld door 3600.
QH;ve;zi;mi = HH;ve;zi;mi & ($int;calc;H/C;zi - $e;avg;mi) & 0,001 & tmi
HH;ve;zi;mi = %a & ca & '( qv;k;H/C,zi,mi & bv;k;H/C,zi,mi & fv;dyn;k,zi,mi)/3600

Vergelijking Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP

5.4.1 Principe in de NTA 8800
De ventilatieverliezen in de NTA 8800 worden bepaald door alle luchtstromen die ontstaan door de
combinatie van alle optredenede deelfactoren in de berekening van de energieprestatie van het
gebouw. Dit is inclusief het gebruik van ventilatievoorzieningen, de invloed van wind, eventuele
verbrandingsluchttoevoer, spuien, zomernachtventilatie etc.
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Het ventilatieverlies in de nZEB-tool/PHPP wordt berekend door de graaduren van de
buitentemperatuur te vermenigvuldigen met de warmteoverdrachtscoëfficiënt van het
ventilatiesysteem. Hierbij komen de warmteverliezen door convectie en radiatie bij. De
warmteoverdrachtscoëfficiënt bestaat uit de ventilatievoud vermenigvuldigd met het WTW-verlies
maal de warmtecapaciteit van lucht.
5.4.4 Infiltratie
De warmteoverdrachtscoëfficiënt door infiltratie wordt in de NTA 8800 bepaald door de effectieve
luchtvolumestroom die van buiten de rekenzone binnenkomt als gevolg van infiltratie te
vermenigvuldigen met de correctiefactor voor de toevoertemperatuur voor luchtvolumestroom
maal de warmtecapaciteit van lucht gedeeld door 3600. De verliezen door infiltratie worden
berekend door de warmteoverdrachtscoëfficiënt door infiltratie te vermenigvuldigen met het
verschil tussen de rekentemperatuur en de gemiddelde buitentemperatuur van de maand maal
0,001 maal de duur van de maand in uren.
QH;ve;zi;mi = HH;ve;zi;mi & ($int;calc;H/C;zi - $e;avg;mi) & 0,001 & tmi
HH;ve;zi;mi = %a & ca & '( qv;k;H/C,zi,mi & bv;k;H/C,zi,mi & fv;dyn;k,zi,mi)/3600

5.4.5 Spuien
In tegenstelling tot de nZEB-tool/PHPP rekent de NTA 8800 ook de invloed van spuien mee in het
ventilatieverlies. Hierbij wordt het aandeel van de spuivoorziening meegenomen door de in- en
uitgaande luchtvolumestroom als gevolg van spuien. Ondanks dat de nZEB-tool/PHPP de invloed
van spuien niet expliciet meerekent, wijken de waardes van de totale ventilatieverliezen niet sterk
af van elkaar.
5.4.6 Effect op resultaten
De verschillen van de maandelijkse totale ventilatieverliezen zijn vrij klein en wijken in beide
methodes weinig van elkaar af. De grootste verschillen zijn te zien bij variant 2 “Betere
luchtdichtheid” waarbij de luchtdichtheid een qv10-waarde van 0,15 heeft, variant 5 “Grotere
geometrie” waarbij de geometrie groter is en variant 6 “Kleinere geometrie” waarbij de geometrie
kleiner is. De verschillen ontstaan met name door het verschil in de duur van de
verwarmingsperiode.

5.5 Zonnewinsten
De zonnewinsten in zowel de NTA 8800 als in de nZEB-tool/PHPP bestaan uit de zonnewinst door
transparante delen op te tellen bij de zonnewinsten door opake delen. Echter zitten er verschillen
in de bepaling van de zonnewinsten door transparante delen en opake delen.
5.5.1 Zonnewinst door transparante delen
De zonnewinst door transparante delen in de NTA 8800 wordt bepaald door de gecorrigeerde
zontoetredingsfactor te vermenigvuldigen met het glasoppervlakte maal de belemmeringsfactor
voor belemmeringen maal de maandgemiddelde zonnestraling per m2 maal 0,001 maal de duur
van de maand in uren. Dit geheel wordt verminderd met de maandelijkse extra warmtestroom
door warmtestraling naar de hemel.

Vergelijking Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP

De warmteoverdrachtscoëfficiënt door infiltratie wordt in de nZEB-tool/PHPP bepaald door de
werkzame luchtinhoud te vermenigvuldigen met de warmtecapaciteit van lucht maal de
luchtwisseling door infiltratie 1/h. Het warmteverlies door infiltratie wordt bepaald door de
warmteoverdrachtscoëfficiënt te vermenigvuldigen met de graaduren van de buitentemperatuur.
Daarbij worden de verliezen door radiatie en convectie bij opgeteld.
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In de nZEB-tool/PHPP wordt de zonnewinst door transparante delen bepaald door de
reductiefactor te vermenigvuldigen met de zontoetredingsfactor (g-waarde) maal de gemiddelde
zonnestraling van alle ramen tijdens de verwarmingsperiode. De reductiefactor bevat de factoren
voor de beschaduwing, glasvervuiling, niet-loodrechte zoninstraling en de reductiefactor voor de
kozijnoppervlakte.
De afwijking tussen beide methodes ontstaat door de van elkaar afwijkende correctiefactoren. Zo
wordt er in de NTA 8800 voor de wintermaanden toch een belemmeringsfactor in rekening
gebracht, ook al is geen belemmering aanwezig. In tegenoverstelling tot de NTA 8800 gebeurt dit
niet in de nZEB-tool/PHPP. De nZEB-tool/PHPP hanteert dan voor elk maand een
belemmeringscorrectiefactor van 1. De nZEB-tool/PHPP hanteert een correctiefactor voor
vervuiling van het glas. Deze is niet opgenomen in de NTA 8800. Daarnaast wordt er in de NTA
8800 de zonnewinst door ramen in mindering gebracht door de extra warmtestroom door de
warmtestraling naar de hemel. In de nZEB-tool/PHPP wordt de warmtestraling naar de hemel niet
direct verrekend als extra warmtestroom.

5.5.3 Effect op resultaten
De nZEB-tool/PHPP komt in alle varianten uit op een hogere zonnewinst dan de NTA 8800. Het
effect op de warmtebehoefte is groot omdat een grote deel van de warmteverliezen wordt
gecompenseerd door deze warmtewinsten.
Bij de varianten waarbij de oriëntatie gewijzigd is en de ramen kleiner zijn geworden nemen de
zonnewinsten af t.o.v. de basissituatie (zie ook bijlage 2).

5.6 Interne warmtewinsten
5.6.1 Bepaling
De berekening van de interne warmte is bij beide rekenmethodes fundamenteel verschillend: op
basis van bewoners/gebruikers (NTA 8800) of op basis van de verwarmde vloeroppervlakte (nZEBtool/PHPP).
De interne warmte winsten in de NTA 8800 worden bepaald door het gemiddelde aantal bewoners
per rekenzone vast te stellen. Dit gebeurd op basis van de gebruiksoppervlakte. Per persoon wordt
er 180W aangehouden. Door 180W te vermenigvuldigen met de gemiddelde aantal personen maal
0,001 maal de duur van de maand in uren, wordt de interne warmtewinst berekend.
In de nZEB-tool/PHPP worden de interne warmtewinsten forfaitair bepaald aan de hand van de
verwarmde vloeroppervlakte. Hierbij wordt de conversiefactor van W naar kWh vermenigvuldigd
met de duur van de verwarmingsperiode maal het specifieke verwarmingsvermogen van de
interne warmtewinst maal de verwarmde vloeroppervlakte. Het specifieke verwarmingsvermogen
van de interne warmtelast is afhankelijk van de verwarmde vloeroppervlakte en de beoogde
gebruiksfunctie, zo geldt voor verpleeghuizen bijv. een hogere interne warmte dan voor
woningen. De bepaling hiervan gebeurt op basis van de voorwaarde dat de verwarmde
vloeroppervlakte gedeeld door de aantal wooneenheden groter moet zijn dan 25m2. Indien aan
deze voorwaarde is voldaan is de specifieke verwarmingsvermogen van de interne warmtelast 2,1
plus 50 gedeeld door de verwarmde vloeroppervlakte. Zo niet dan wordt er een waarde oplopend
tot 4,1 gehanteerd.
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5.5.2 Zonnewinst door opake delen
De bepaling van de zonnewinst door opake delen wijkt in de nZEB-tool/PHPP af van de NTA 8800.
In de nZEB-tool/PHPP wordt de extra warmtestroom door warmtestraling naar de hemel niet direct
in rekening gebracht. Daarnaast wordt er gerekend met andere factoren, zoals de emissiviteit,
radiatie en convectie.
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Daarnaast kan de interne warmtewinst ook nauwkeurig worden bepaald door een berekening van
de verbruikers en de warmteafstraling ervan.
5.6.2 Effect op resultaten
De interne warmtewinsten zijn in de NTA 8800 zijn groter dan in de nZEB-tool/PHPP. Hiermee
worden de warmteverliezen voor een groter deel gecompenseerd t.o.v. de nZEB-tool/PHPP. Dit
versterkt het effect van de zonnewinst in de nZEB-tool/PHPP.

Vergelijking Toelichting verschillen tussen de NTA 8800 en de nZEB-tool/PHPP

Doordat de transmissieverliezen groter zijn in de nZEB-tool/PHPP en de winsten bijna gelijk zijn
aan de NTA 8800 is de afwijking van de warmtebehoefte groter in de nZEB-tool/PHPP t.o.v. de NTA
8800.
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Bijlage 1 – Model/Variant specificaties
EDR-basismodel EP-W001
Algemene gegevens
Het bouwjaar van het referentiegebouw is 2021. Het gebouw betreft één wooneenheid van 2
bouwlagen in één rekenzone.
• het dak is horizontaal;
• de gevels zijn verticaal;
• er is een gevel met ramen, de ramen zijn op het zuiden gericht;
• de twee bouwlagen worden gescheiden door een verdiepingsvloer;
• het betreft een grondgebonden vrijstaande eengezinswoning.

Verdere gegevens van dit gebouw zijn:
• Afmetingen: 8,0 x 6,0 x 5,4 m (het betreft hier conform NEN 1068 binnenmaten)
• Volume: V = 259,2 m3 (129,6 m3 per bouwlaag)
• Omhullende oppervlakte: Ao = 247,2 m2 (voor- en achtergevel 43,2 m2, zijgevels 32,4 m2,
dak 48,0 m2 en vloer 48,0 m2)
• Gebruiksoppervlakte: Ag = 96 m2 (bouwlaag 1 Ag = 48,0 m2 , bouwlaag 2 Ag = 48,0 m2 )
(aanname: constructiedikte =0).
• Oriëntatie hoofdgevel: Zuid georiënteerd
• Totale raamoppervlakte: Araam = 24,0 m2 (bouwlaag 1 12,0 m2, bouwlaag 2 12,0 m2)

Vergelijking Bijlage 1 – Model/Variant specificaties

Lay-out en ligging
Voor het model is uitgegaan van een eenvoudig gebouw, dat slechts uit 1 zone bestaat en ramen
heeft in slechts 1 gevel. In de volgende figuur 1 is het model weergegeven:
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Bouwkundige constructie
In de gevelconstructies van het referentiemodel zijn een spouw en isolatiemateriaal aanwezig. De
gevels en het dak grenzen aan de buitenlucht en de vloer grenst aan de grond.
Tabel 1 toont de afmetingen en thermische eigenschappen van de bouwkundige constructies:

De lineaire thermische bruggen worden forfaitair verrekend.
De tussenvloer bestaat uit 20 cm beton, tussenvloer ligt binnen de rekenzone en hoeft niet te
worden ingevoerd.
De begane grondvloer grenst aan grond. Het warmteverlies moet volgens hoofdstuk 8 van NTA
8800 worden bepaald. De perimeterlengte conform de NEN 1068 bedraagt 28 m.
Warmtegeleiding van de grond is 2.0 W/(mK). De bovenkant vloer is gelijk aan bovenkant
maaiveld. Er is geen randisolatie aanwezig.
Voor paragraaf 8.3.2.3 (NTA8800) bedraagt de volledige geveldikte 500 mm.
Het referentiegebouw heeft steenachtige binnenspouwbladen en betonnen vloeren (traditionele
gemengd zware bouw). Volgens tabel 7.10 (NTA 8800) bedraagt Dm = 450 kJ/m2K.

Beschaduwing, zonwering en kozijnfractie
In deze referentietest geldt:
• er is geen sprake van zonwerende coating;
• er is geen beweegbare buitenzonwering aanwezig;
• er zijn geen belemmeringen en overstekken.
Zomerkoeling
Het referentiegebouw wordt niet actief gekoeld in de zomer. Er is ook geen sprake van
zomernachtventilatie.
Infiltratie
Het betreft een vrijstaand grondgebonden gebouw van steen en betonelementen dat is gebouwd
in 2021. Het gebouw is één zone verdeeld. Er zijn in het gebouw geen open verbrandingstoestellen
aanwezig. De luchtdoorlatendheid van het gebouw bedraagt volgens NTA 8800, tabel 11.14:
qv10;spec;reken = 0,7 dm³ /(s.m²). De gebouwtype afhankelijke correctiefactor voor vrijstaande
gebouwen bedraagt ftype = 1,4.

Vergelijking Bijlage 1 – Model/Variant specificaties

Ramen
Het raamsysteem (kozijn + beglazing) in de referentietest omvat 4 ramen van ieder 6.0 m2.
De ramen bevinden zich in de zuidgevel. Het raamsysteem bestaat uit HR++ glas (Ugl= 1,2 [W/m2K]
en ggl;n = 0,7 [-]) dat geplaatst is in een houten kozijn (Ukozijn = 2,4 [W/m2K]). De kozijnfractie
bedraagt 25%. U-raam bedraagt dan op basis van formule 8.15 (NTA 8800) 1,8 [W/m2K]. De
zontoetredingsfactor bedraagt ggl = 0,6.
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Ruimteverwarming
Voor de ruimteverwarming wordt gebruik gemaakt van een individuele modulerende HR107combiketel (opwekkingsrendement ηH:gen = 0,95). De HR 107 is ingesteld als een laagtemperatuurverwarmingssysteem. Aanvoertemperatuur is ingesteld op 45°C en de retourtemperatuur op 38°C.
De modulerende vermogensregeling is groter of gelijk aan 0,4. De warmte-opwekker is binnen de
thermische schil geplaatst. In de woning is overal vloerverwarming aanwezig.
De centrale elektronische regelaar voldoet aan EN 15500 en de productgegevens van het
afgiftesysteem voldoen aan EN 442 en EN 1264. Voor de EN 1264 is aangegeven dat er wordt
voldaan aan de minimale isolatie volgens de EN 1264. De deklaag bij de vloerverwarming is 1,8 cm.
De temperatuur wordt automatisch individueel per ruimte geregeld (Δθroomaut = -0,5 K)
Alle distributieleidingen lopen door verwarmde ruimten, de leidinglengte wordt forfaitair bepaald.
De lineaire thermische transmissie Ψ van distributieleidingen wordt forfaitair bepaald. Alle beugels
en kleppen in de distributieleidingen zijn geïsoleerd.
Het totale verwarmingssysteem is waterzijdig ingeregeld, hiervoor is de benodigde verklaring
aanwezig. Het betreft een twee-pijpssysteem. Het systeem is ingeregeld per vloerverwarmingsveld
en er is sprake van dynamische groepsbalans door middel van een drukverschilregeling.
De pomp in het distributiesysteem is kleiner dan 2,5 kW. Er zijn verder geen aanvullende pompen.
Er is niet bekend of de EEIsi van de pomp is bepaald volgens EU regeling Nr. 622/2012. Er is geen
warmtemeter aanwezig.
Warmtapwater
De warmtapbereiding vindt ook plaats met de HR 107 combiketel, er is geen voorraadvat
aanwezig. De tapklasse van de HR 107 ketel is CW5. De opwekker is voorzien van een Gaskeurlabel
HR en CW. De lengte van de uittapleiding naar de keuken is 8,5 m, de uittapleiding naar de douche
is 5 m. De inwendige diameter van alle uittapleidingen is > 10 mm. Er is geen circulatieleiding
aanwezig. Er is geen douchewater WTW aanwezig.
Overige informatie
Er is geen gebouwgebonden productie van elektriciteit aanwezig.

Vergelijking Bijlage 1 – Model/Variant specificaties

Ventilatie
In het gebouw is centrale mechanische toevoer en afvoer met WTW (gebalanceerde ventilatie)
aanwezig. Het effectieve elektrische ventilatorvermogen wordt forfaitair bepaald. De WTW is
voorzien van een volledige bypass (fbypass = 1.0). Het type warmteterugwinningsinstallatie is
tegenstroom-warmtewisselaar (kunststof). De lengte van het toevoerkanaal is 1.0 m, het kanaal is
geïsoleerd. De gelijkstroomventilatoren (toevoer en afvoer) kunnen in stappen worden geschakeld
met een 3-standenschakelaar. De dissipatie van de ventilatoren is inbegrepen in het WTWrendement. De luchtdichtheidsklasse van de luchttoevoerkanalen is Luka C, volgens NTA 8800,
tabel 11.9 flea;du = 1,05.
Verder is het volgende van toepassing:
• Maximale benutting van de ventilatiecapaciteit;
• Geen CO2 - en/of tijdsturing;
• Geen zonering en WTW zonder zonering en sturing;
• Standaard spuivoorzieningen (maximale benutting geïnstalleerde spuicapaciteit voor
koudebehoefte)
• Het betreft ventilatievoorziening D.2 uit tabel 11.5 van de NTA 8800
• De ventilatie-unit staat in de verwarmde zone
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Variant 1 – Ventilatiesysteem C1. Standaard
Ventilatiesysteem C1. Standaard i.p.v. systeem D2 WTW zonder zonering.
Door te kiezen voor een ventilatiesysteem C1 kan de invloed van dit ventilatiesysteem onderzocht
worden t.o.v. de balansventilatie. Dit systeem is gekozen omdat, dit een van de meest
voorkomende ventilatiesystemen is. Om de berekeningen niet te vermoeilijken is er gekozen voor
de standaard variant.

Variant 2 – Luchtdichtheid qv10-waarde 0,15
Luchtdichtheid qv10-waarde 0,15 i.p.v. qv10-waarde 0,7
De qv10-waarde is van klasse 1 (basis) verhoogd naar de uiterste waarde voor een woning, klasse 3
(uitstekend) qv10-waarde 0,15. De keuze is gemaakt om de invloed van de ene uiterste waarde
naar het andere uiterste waarde voor de luchtdichtheid te onderzoeken.

Variant 3 – Minder isoleren
Minder isoleren (Minimaal BB)
- Rc-waarde vloer 3,5 m2K/W i.p.v. 6 m2K/W
- Rc-waarde gevel 4,5 m2K/W i.p.v. 6 m2K/W
- Rc-waarde dak 6 m2K/W
Deze variant is opgesteld aan de hand van de minimale bouwbesluit eisen, zodat de invloed van de
bouwbesluit eisen onderzocht kan worden t.o.v. de basissituatie.

Variant 4 – Meer isoleren

Deze variant is opgesteld om de invloed van beter isoleren te kunnen onderzoeken. Hierbij zijn er
isolatie waardes aangehouden richting het passiefbouwen. Hierbij was de achterliggende
gedachte of de NTA 8800 dezelfde effect oplevert voor beter isoleren als in de nZEB-tool/PHPP,
omdat de nZEB-tool/PHPP ontstaan is voor de berekeningen van passiefbouw gebouwen.

Variant 5 – Geometrie groter
Geometrie groter
- 8,0 x 10 x 5,4 i.p.v. 8,0 x 6,0 x 5,4
De diepte is vergroot van 6 naar 10 meter. Hierdoor wordt er een grotere gebruiksoppervlakte
gecreëerd. De verhouding van de verliesoppervlakte t.o.v. de gebruiksoppervlakte wordt hiermee
van Als/Ag =2,43 verlaagd naar Als/Ag =2,07

Vergelijking Bijlage 1 – Model/Variant specificaties

Meer isoleren (Richting passief)
- Rc-waarde vloer 6 m2K/W
- Rc-waarde gevel 10 m2K/W i.p.v. 6 m2K/W
- Rc-waarde dak 12 m2K/W i.p.v. 6 m2K/W
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Variant 6 – Geometrie kleiner
Geometrie kleiner
- 8,0 x 6 x 3 i.p.v. 8,0 x 6,0 x 5,4
- Ramen 12m2 i.p.v. 24m2
De geometrie wordt verkleind door een verdieping weg te laten. Deze keuze is gemaakt om de
invloed van een kleinere geometrie te onderzoeken. Hierbij is de hoogte van het gebouw
aangehouden voor 3 meter, omdat het anders in strijd zou zijn met het bouwbesluit. Tevens wordt
het totale raamoppervlakte ook kleiner, omdat de bovenste verdieping wegvalt. Hiermee wordt de
verhouding van de totale verliesoppervlakte t.o.v. de gebruiksoppervlakte van Als/Ag=2,43
verhoogd naar Als/Ag =3,45

Variant 7 – Oriëntatie Noord
Oriëntatie noord i.p.v. zuid
De ramen in het basismodel zijn gesitueerd op het zuiden, hierbij is er gekozen om de ramen te
richten op het noorden. Hiermee kan de invloed van de oriëntatie onderzocht worden tussen
beide rekenmethodes.

Variant 8 – Oriëntatie Oost
Oriëntatie oost i.p.v. zuid
De ramen in het basismodel zijn gesitueerd op het zuiden, hierbij is er gekozen om de ramen te
richten op het oosten. Hiermee kan de invloed van de oriëntatie onderzocht worden tussen beide
rekenmethodes.

Variant 9 – Oriëntatie West
Oriëntatie west i.p.v. zuid

Variant 10 – Ramen groter
Ramen groter
- 2x 7,5m x 2,4m = totaal 36 m2 i.p.v. 4x 3m x 2m = totaal 24 m2
Er is gekozen om de invloed van de ramen te onderzoeken, omdat dit invloed kan hebben op de
warmtebehoefte. Hierbij is de totale raamoppervlakte in de gevel maximaal mogelijk vergroot
waarbij de totale raamoppervlakte van 24m2 uitkomt op 36m2.

Variant 11 – Ramen kleiner
Ramen kleiner
- 6x 1m x 1m = totaal 6 m2 i.p.v. 4x 3m x 2m = totaal 24 m2
Deze keuze is gemaakt om de invloed van de ramen te onderzoeken, waarbij de totale
raamoppervlakte verkleind wordt. Hierbij is er geen rekening gehouden met de minimale
daglichttoetreding volgens het bouwbesluit, omdat alleen het effect van kleinere ramen
onderzocht wordt. Er is gekozen om de raamoppervlakte van 24 m2 te verkleinen naar 6 m2.

Vergelijking Bijlage 1 – Model/Variant specificaties

De ramen in het basismodel zijn gesitueerd op het zuiden, hierbij is er gekozen om de ramen te
richten op het westen. Hiermee kan de invloed van de oriëntatie onderzocht worden tussen beide
rekenmethodes.
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Variant 12 – Ramen beter geïsoleerd
Triple glas incl. bijhorend kozijn.
i.p.v. ggl;n = 0,7
- ggl;n = 0,5
2
- Uraam = 0,8 W/m K
i.p.v. Uraam = 1,8 W/m2K

Vergelijking Bijlage 1 – Model/Variant specificaties

De ramen hebben invloed op de warmtebehoefte, hierbij is er een keuze gemaakt voor een variant
waarbij de ramen beter geïsoleerd zijn. Hierbij is er gekozen voor triple glas met bijhorend kozijn
en de bijhorende waardes voor de warmtedoorgangscoëfficiënt en de zontoetredingsfactor. Op
deze manier kan de invloed van beter geïsoleerde ramen op de transmissieverliezen en de
warmtewinsten door zonnestraling onderzocht worden.
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Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Vergelijking Basis-situatie
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Oktober t/m April

Oktober t/m Mei

Afwijking nZEB-tool/PHPP t.o.v.
NTA 8800
1 maand

Warmtebehoefte

42,56 kWh/m²

43,78 kWh/m²

3%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

68,86 kWh/m²
12,16 kWh/m²
4,61 kWh/m²
25,49 kWh/m²
7,85 kWh/m²
18,74 kWh/m²

84,66 kWh/m²
16,03 kWh/m²
6,08 kWh/m²
33,60 kWh/m²
4,25 kWh/m²
24,70 kWh/m²

23%
32%
32%
32%
-46%
32%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

22,36 kWh/m²
8,58 kWh/m²
8,68 kWh/m²
5,10 kWh/m²

22,35 kWh/m²
10,47 kWh/m²
11,88 kWh/m²
-

0%
22%
37%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

34,64 kWh/m²
34,61 kWh/m²
0,03 kWh/m²

57,60 kWh/m²
53,44 kWh/m²
4,16 kWh/m²

66%
54%
13951%

Interne warmtewinsten

21,05 kWh/m²

15,28 kWh/m²

-27%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Onderdeel
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Vergelijking variant 1 – Ventilatie C
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Oktober t/m mei

September t/m juni

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
2 maanden

Warmtebehoefte

63,78 kWh/m²

62,70 kWh/m²

-2%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

71,10 kWh/m²
12,42 kWh/m²
4,71 kWh/m²
26,04 kWh/m²
8,79 kWh/m²
19,14 kWh/m²

91,68 kWh/m²
17,32 kWh/m²
6,57 kWh/m²
36,30 kWh/m²
4,81 kWh/m²
26,68 kWh/m²

29%
39%
39%
39%
-45%
39%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

50,70 kWh/m²
34,15 kWh/m²
10,59 kWh/m²
5,95 kWh/m²

47,92 kWh/m²
47,10 kWh/m²
0,82 kWh/m²
-

-5%
38%
-92%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

45,19 kWh/m²
44,76 kWh/m²
0,43 kWh/m²

77,44 kWh/m²
71,38 kWh/m²
6,07 kWh/m²

71%
59%
1312%

Interne warmtewinsten

24,13 kWh/m²

19,06 kWh/m²

-21%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Onderdeel
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Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Vergelijking variant 2 – Luchtdichtheid qv10 = 0,15
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Oktober t/m April

Oktober t/m April

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
0 maanden

Warmtebehoefte

37,32 kWh/m²

36,23 kWh/m²

-3%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

69,64 kWh/m²
12,29 kWh/m²
4,66 kWh/m²
25,76 kWh/m²
7,99 kWh/m²
18,94 kWh/m²

79,78 kWh/m²
15,16 kWh/m²
5,75 kWh/m²
31,77 kWh/m²
3,75 kWh/m²
23,35 kWh/m²

15%
23%
23%
23%
-53%
23%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

15,48 kWh/m²
8,67 kWh/m²
1,83 kWh/m²
4,98 kWh/m²

79,78 kWh/m²
9,90 kWh/m²
2,41 kWh/m²
-

-21%
14%
31%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

34,64 kWh/m²
34,61 kWh/m²
0,03 kWh/m²

46,63 kWh/m²
43,59 kWh/m²
3,04 kWh/m²

35%
26%
10166%

Interne warmtewinsten

21,05 kWh/m²

13,33 kWh/m²

-37%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Onderdeel
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Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Vergelijking variant 3 – Minder isoleren
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Oktober t/m April

Oktober t/m Mei

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
1 maand

Warmtebehoefte

45,54 kWh/m²

48,64 kWh/m²

7%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

72,43 kWh/m²
15,93 kWh/m²
4,57 kWh/m²
25,27 kWh/m²
9,17 kWh/m²
17,48 kWh/m²

90,99 kWh/m²
21,25 kWh/m²
6,10 kWh/m²
33,70 kWh/m²
6,63 kWh/m²
23,31 kWh/m²

26%
33%
33%
33%
-28%
33%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

22,16 kWh/m²
8,50 kWh/m²
8,61 kWh/m²
5,06 kWh/m²

22,42 kWh/m²
10,50 kWh/m²
11,92 kWh/m²
-

1%
24%
39%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

34,68 kWh/m²
34,61 kWh/m²
0,07 kWh/m²

58,42 kWh/m²
53,44 kWh/m²
4,97 kWh/m²

68%
54%
6955%

Interne warmtewinsten

21,05 kWh/m²

15,28 kWh/m²

-27%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Onderdeel
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Vergelijking variant 4 – Beter isoleren
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Oktober t/m April

Oktober t/m Mei

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
1 maand

Warmtebehoefte

38,70 kWh/m²

38,47 kWh/m²

-1%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

64,32 kWh/m²
7,44 kWh/m²
2,35 kWh/m²
25,68 kWh/m²
7,95 kWh/m²
20,90 kWh/m²

77,32 kWh/m²
9,64 kWh/m²
3,05 kWh/m²
33,29 kWh/m²
4,25 kWh/m²
27,10 kWh/m²

20%
30%
30%
30%
-47%
30%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

22,52 kWh/m²
8,64 kWh/m²
8,75 kWh/m²
5,14 kWh/m²

22,15 kWh/m²
10,37 kWh/m²
11,78 kWh/m²
-

-2%
20%
35%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

34,64 kWh/m²
34,61 kWh/m²
0,03 kWh/m²

55,80 kWh/m²
53,44 kWh/m²
2,36 kWh/m²

61%
54%
8390%

Interne warmtewinsten

21,05 kWh/m²

15,28 kWh/m²

-27%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Onderdeel
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Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Vergelijking variant 5 – Geometrie groter

37

September t/m Mei

Oktober t/m Mei

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
1 Maand

Warmtebehoefte

41,16 kWh/m²

40,22 kWh/m²

-2%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

60,71 kWh/m²
11,06 kWh/m²
5,22 kWh/m²
17,30 kWh/m²
9,63 kWh/m²
17,51 kWh/m²

63,42 kWh/m²
12,91 kWh/m²
6,10 kWh/m²
20,21 kWh/m²
3,72 kWh/m²
20,47 kWh/m²

4%
17%
17%
17%
-61%
17%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

25,13 kWh/m²
9,71 kWh/m²
9,70 kWh/m²
5,72 kWh/m²

22,41 kWh/m²
10,49 kWh/m²
11,92 kWh/m²
-

-11%
8%
23%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

33,18 kWh/m²
32,62 kWh/m²
0,56 kWh/m²

35,76 kWh/m²
32,07 kWh/m²
3,69 kWh/m²

8%
-2%
563%

Interne warmtewinsten

21,23 kWh/m²

14,07 kWh/m²

-34%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Onderdeel
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Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Vergelijking variant 6 – Geometrie kleiner
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Oktober t/m mei

September t/m juni

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
2 maanden

Warmtebehoefte

56,83 kWh/m²

62,85 kWh/m²

11%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

91,73 kWh/m²
13,96 kWh/m²
9,35 kWh/m²
25,85 kWh/m²
17,39 kWh/m²
25,18 kWh/m²

115,10 kWh/m²
19,84 kWh/m²
13,29 kWh/m²
36,72 kWh/m²
9,49 kWh/m²
35,77 kWh/m²

25%
42%
42%
42%
-45%
42%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

26,58 kWh/m²
12,69 kWh/m²
8,74 kWh/m²
5,15 kWh/m²

29,65 kWh/m²
16,67 kWh/m²
12,99 kWh/m²
-

12%
31%
49%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

45,34 kWh/m²
44,76 kWh/m²
0,58 kWh/m²

80,39 kWh/m²
71,38 kWh/m²
9,01 kWh/m²

77%
59%
1459%

Interne warmtewinsten

29,07 kWh/m²

22,85 kWh/m²

-21%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Onderdeel
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Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Vergelijking variant 7 – Oriëntatie noord
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September t/m juni

September t/m juni

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
0 maanden

Warmtebehoefte

59,12 kWh/m²

71,55 kWh/m²

21%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

81,15 kWh/m²
13,86 kWh/m²
5,25 kWh/m²
29,04 kWh/m²
11,65 kWh/m²
21,35 kWh/m²

92,09 kWh/m²
17,40 kWh/m²
6,60 kWh/m²
36,47 kWh/m²
4,81 kWh/m²
26,81 kWh/m²

13%
26%
26%
26%
-59%
26%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

25,23 kWh/m²
9,78 kWh/m²
9,71 kWh/m²
5,73 kWh/m²

24,26 kWh/m²
11,36 kWh/m²
12,90 kWh/m²
-

-4%
16%
33%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

25,94 kWh/m²
24,47 kWh/m²
1,47 kWh/m²

32,99 kWh/m²
26,21 kWh/m²
6,78 kWh/m²

27%
7%
361%

Interne warmtewinsten

30,09 kWh/m²

19,06 kWh/m²

-37%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Onderdeel
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Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Vergelijking variant 8 – Oriëntatie oost

43

September t/m april

September t/m mei

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
1 maand

Warmtebehoefte

50,99 kWh/m²

59,84 kWh/m²

17%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

72,63 kWh/m²
12,69 kWh/m²
4,81 kWh/m²
26,59 kWh/m²
8,99 kWh/m²
19,55 kWh/m²

88,43 kWh/m²
16,75 kWh/m²
6,35 kWh/m²
35,11 kWh/m²
4,40 kWh/m²
25,81 kWh/m²

22%
32%
32%
32%
-51%
32%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

23,22 kWh/m²
8,95 kWh/m²
8,98 kWh/m²
5,29 kWh/m²

23,36 kWh/m²
10,94 kWh/m²
12,42 kWh/m²
-

1%
22%
38%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

26,49 kWh/m²
26,10 kWh/m²
0,39 kWh/m²

45,22 kWh/m²
39,99 kWh/m²
5,23 kWh/m²

71%
53%
1235%

Interne warmtewinsten

24,03 kWh/m²

17,17 kWh/m²

-29%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Onderdeel
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Vergelijking Bijlage 2 – Grafieken vergelijking varianten

Vergelijking variant 9 – Oriëntatie west

45

September t/m mei

September t/m mei

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
1 maand

Warmtebehoefte

52,72 kWh/m²

61,94 kWh/m²

17%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

77,49 kWh/m²
13,38 kWh/m²
5,07 kWh/m²
28,04 kWh/m²
10,37 kWh/m²
20,61 kWh/m²

88,47 kWh/m²
16,75 kWh/m²
6,35 kWh/m²
35,11 kWh/m²
4,44 kWh/m²
25,81 kWh/m²

14%
25%
25%
25%
-57%
25%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

24,43 kWh/m²
9,44 kWh/m²
9,43 kWh/m²
5,56 kWh/m²

23,36 kWh/m²
10,94 kWh/m²
12,42 kWh/m²
-

-4%
16%
32%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

32,26 kWh/m²
31,43 kWh/m²
0,83 kWh/m²

42,78 kWh/m²
37,52 kWh/m²
5,27 kWh/m²

33%
19%
532%

Interne warmtewinsten

27,11 kWh/m²

17,17 kWh/m²

-37%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking

Onderdeel
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Vergelijking

Vergelijking variant 10 – Ramen groter

47

Oktober t/m april

Oktober t/m mei

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
1 maand

Warmtebehoefte

43,57 kWh/m²

41,87 kWh/m²

-4%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

79,32 kWh/m²
10,87 kWh/m²
4,55 kWh/m²
37,73 kWh/m²
7,69 kWh/m²
18,49 kWh/m²

99,55 kWh/m²
14,46 kWh/m²
6,05 kWh/m²
50,19 kWh/m²
4,25 kWh/m²
24,60 kWh/m²

26%
33%
33%
33%
-45%
33%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

22,06 kWh/m²
8,46 kWh/m²
8,57 kWh/m²
5,03 kWh/m²

22,26 kWh/m²
10,42 kWh/m²
11,84 kWh/m²
-

1%
23%
38%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

51,84 kWh/m²
51,91 kWh/m²
-0,08 kWh/m²

83,90 kWh/m²
80,17 kWh/m²
3,74 kWh/m²

62%
54%
-4983%

Interne warmtewinsten

21,05 kWh/m²

15,28 kWh/m²

-27%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking

Onderdeel
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Vergelijking

Vergelijking variant 11 – Ramen kleiner

49

September t/m juni

September t/m juni

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
0 maanden

Warmtebehoefte

46,59 kWh/m²

52,17 kWh/m²

12%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

63,06 kWh/m²
16,25 kWh/m²
5,40 kWh/m²
7,46 kWh/m²
12,04 kWh/m²
21,92 kWh/m²

67,86 kWh/m²
20,08 kWh/m²
6,67 kWh/m²
9,21 kWh/m²
4,81 kWh/m²
27,09 kWh/m²

8%
24%
24%
24%
-60%
24%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

25,91 kWh/m²
10,05 kWh/m²
9,98 kWh/m²
5,89 kWh/m²

24,52 kWh/m²
11,48 kWh/m²
13,04 kWh/m²
-

-5%
14%
31%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

17,15 kWh/m²
15,80 kWh/m²
1,35 kWh/m²

24,75 kWh/m²
17,84 kWh/m²
6,91 kWh/m²

44%
13%
413%

Interne warmtewinsten

30,09 kWh/m²

19,06 kWh/m²

-37%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking

Onderdeel
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Vergelijking

Vergelijking variant 12 – Ramen beter geïsoleerd

51

Oktober t/m april

Oktober t/m mei

Afwijking nZEB-tool/PHPP
t.o.v.
NTA 8800
1 maand

Warmtebehoefte

35,81 kWh/m²

37,46 kWh/m²

5%

Transmissieverliezen
Gevel
Dak
Raam
Vloer
Thermische bruggen

55,93 kWh/m²
12,42 kWh/m²
4,71 kWh/m²
11,56 kWh/m²
8,12 kWh/m²
19,13 kWh/m²

66,31 kWh/m²
16,12 kWh/m²
6,11 kWh/m²
15,01 kWh/m²
4,25 kWh/m²
24,83 kWh/m²

19%
30%
30%
30%
-48%
30%

Ventilatieverliezen
Ventilatie
Infiltratie
Spuien

22,82 kWh/m²
8,75 kWh/m²
8,86 kWh/m²
5,20 kWh/m²

22,47 kWh/m²
10,52 kWh/m²
11,95 kWh/m²
-

-2%
20%
35%
100%

Zonnewinsten
Ramen
Opake delen

26,62 kWh/m²
26,59 kWh/m²
0,03 kWh/m²

42,33 kWh/m²
38,17 kWh/m²
4,16 kWh/m²

59%
44%
13951%

Interne warmtewinsten

21,05 kWh/m²

15,28 kWh/m²

-27%

Verwarmingsperiode

NTA 8800

nZEB-tool/PHPP

Vergelijking

Onderdeel
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