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Gelijkwaardigheidsverklaring conform NEN8088-C2
Regelfactoren fregfan bij ClimaRad Smart Solution
In opdracht van ClimaRad zijn voor het Smart Solution-systeem de regelfactoren voor de toegepaste
ventilatoren fregfan volgens NEN8088-1 correctieblad C2 bepaald.
In rapport TNO 2013 R11818 van november 2013 zijn de energetische prestaties vastgelegd van
het ClimaRad Smart Solution-systeem bij toepassing in representatieve Nederlandse woningen. Dit
is bepaald volgens de VLA1.1-methodiek. Als onderdeel hiervan is het reële elektraverbruik van het
systeem bepaald. Dit blijkt gemiddeld 11,6 W gedurende het stookseizoen te bedragen.
Begin januari 2014 is de bepalingsmethode van het elektraverbruik in NEN8088 aangepast. Dit is
vastgelegd in correctieblad C2 bij deze norm. Hierdoor was het nodig de elektraverbruiken op de
nieuwe, aangepaste wijze uit te drukken.
NEN8088-1 C2 hanteert voor systemen met regeling van de volumestroom, zoals het Smart Solution-systeem, een dimensieloze reductiefactor voor het omrekenen van het nominale ventilatorvermogen naar een reëel gemiddeld vermogen in de gebruikssituatie. Deze dimensieloze reductiefactor
wordt aangeduid als fregfan. Voor de bepaling hiervan zijn de aan meetkarakteristieken ontleende
elektrische vermogens bij alle optredende ventilatorstanden naar hun mate van voorkomen gewogen. Dit is gedaan voor alle 7 woningen van de VLA-methodiek bij de ventilatorstanden die volgens
de simulaties optreden.
Bij het ClimaRad Smart Solution-systeem worden 3 à 4 ventilatoren toegepast, afhankelijk van de
aanwezigheid van een open keuken. Daarvoor gelden de volgende kenmerken en regelfactoren:

nominaal nominaal
debiet vermogen
ventilator(en)
[dm³/s]
[W]
ClimaRad toestel
34.7
42
Smart Solution
50
13
WC
25
6.6
wasemkap
25
6.6

fregfan gemiddeld
[-]
0.115
0.439
0.115
0.189

fregfan voor de 7 individuele VLA-woningen
gg1
0.084
0.418
0.111

gg2
0.146
0.641
0.114
0.206

gg3
0.128
0.398
0.113

ngg1
0.107
0.390
0.108
0.168

ngg2
0.173
0.366
0.168

ngg3
0.059
0.313
0.107
0.162

De tabel geeft gewogen gemiddelde waarden voor de regelfactoren f regfan, waarbij de weegfactoren
voor de woningen uit de VLA-methodiek zijn aangehouden. Daarnaast zijn de afzonderlijke waarden
van fregfan voor de 7 individuele VLA-woningen aangegeven.
Delft, 8 april 2015

Drs. G.J.N. Alberts
Research Manager Energy and Comfort Systems
Onderzoekresultaten zijn vermeld in rapport TNO 2013 R11818 d.d. 18 november 2013 onder de oude naamgeving EPmaxsysteem

ngg4
0.128
0.331
0.108

