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1. Inleiding
De Europese Commissie heeft in zijn Official Journal van 6 september 2013 vier Verordeningen inzake ecolo-
gisch ontwerp en energie-etikettering van toestellen voor ruimteverwarming en waterverwarming gepubliceerd           
(Verordeningen: 811/2013, 812/2013, 813/2013 en 814/2013).
De eerste vereisten zijn van toepassing vanaf 26 september 2015.

2. Definities
Om de inhoud van deze gids te verduidelijken, vind u hieronder meer duiding bij de gebruikte begrippen.

 � “Ruimteverwarming”: het vrijgeven van energie/warmte door ruimteverwarmingstoestellen om ruimtes te ver-
warmen en door combinatieverwarmingstoestellen om ruimtes en water te verwarmen;

 � “Waterverwarming”: het genereren van energie/warmte om drinkwater of water voor sanitaire doeleinden 
op een bepaalde temperatuur te brengen, in bepaalde hoeveelheden en aan bepaalde debieten met bepaalde 
tussenpozen;

 � “Ruimteverwarmingstoestel”: een toestel dat warmte levert aan een centraal verwarmingssysteem dat gevuld 
is met water, om de binnentemperatuur in een gesloten ruimte, zoals een gebouw, een woning, een verblijf-
plaats of een kamer op een gewenst niveau te brengen en te handhaven, en uitgerust is met één of meerdere 
warmtegeneratoren, symbolisch:

 � “Combinatieverwarmingstoestel”: een ruimteverwarmingstoestel dat ook is ontworpen om warmte te leveren 
voor drinkwater of warm water voor sanitaire doeleinden op bepaalde temperaturen, in bepaalde hoeveelhe-
den en aan bepaalde debieten met bepaalde tussenpozen, en gekoppeld is aan een externe voorziening voor 
drinkwater of water voor sanitaire doeleinden, symbolisch:
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 � “Temperatuurregelaar”: het apparaat dat met de eindgebruiker communiceert ten aanzien van de waarden en 
tijden van de gewenste binnentemperatuur en dat relevante gegevens levert aan een interface van het verwar-
mingstoestel, zoals een centrale verwerkingseenheid, om binnentemperatuur/-temperaturen te helpen rege-
len;

 � “Zonne-energie-installatie”: een systeem uitsluitend op zonne-energie, een zonnecollector, een warmwater-
tank op zonne-energie of een pomp in het collectorcircuit, elk afzonderlijk in de handel gebracht;

3. Energie-etikettering

Bent u een fabrikant, invoerder of handelaar 
(installateur) van ruimteverwarmingstoestellen, 
combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars of 
zonne-energie-installaties of pakketten van deze producten?

Wees u ervan bewust. Er zijn productinformatie-eisen voor temperatuurregelingen en zonne-apparaturen en eisen 
betreffende energie-etikettering van pakketten bestaande uit ruimte- of combinatieverwarmingstoestellen, tem-
peratuurregelaars en zonne-energie-installaties.

Pakketten van ruimteverwarmingstoestellen voor een centraal verwarmingssysteem, dat gevuld is met water, tem-
peratuurregelaars en zonne-apparaten moeten voldoen aan de eisen betreffende energie-etikettering. Ruimte-  
verwarmingssystemen behelsen zowel ketels, warmtekrachtkoppeling, warmtepompen en combinatieverwar-
mingstoestellen, die warmte produceren door middel van elektriciteit, gasvormige of vloeibare brandstoffen.

Welke producten?

De energie-etikettering vereisten zijn van toepassing op:

 � Pakketten van ruimteverwarmingstoestellen met een nominale warmteafgifte ≤ 70 kW, temperatuurregelaars 
en zonne-energie-installaties

 � Pakketten van combinatieverwarmingstoestellen met een nominale warmteafgifte ≤ 70 kW, temperatuurrege-
laars en zonne-energie-installaties

Zelfs als een ruimte- of combinatieverwarmingstoestel opgenomen is in een pakket en wordt gekenmerkt als een 
pakket, moet het ruimte- of combinatieverwarmingstoestel eveneens voorzien zijn van een energie-efficiëntie- 
label als een afzonderlijk product (productlabel).
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Wanneer?

De eisen voor energie-etikettering van pakketten van ruimte- of combinatieverwarmingstoestellen, temperatuur-
regelaars en zonne-energie-installaties behelzen, vanaf 26 september 2015 :

 � de beschikbaarheid van een gedrukt EU-energielabel en productkaart

 � de benodigde informatie over de energie-klasse in advertenties en in technisch promotiemateriaal (waaronder 
prijslijsten en offertes)

 � de elektronische versies van het EU-energielabel en productkaart, voor handelaars van nieuwe op de markt 
gebrachte producten 

 � de weergave van het EU-energielabel en productkaart, wanneer de producten te koop, te huur of als huurkoop 
worden aangeboden via het internet

 � het duidelijk zichtbaar aanbrengen van het EU-energielabel op de buitenzijde van de voorkant van het apparaat, 
in het verkooppunt

Verder vereisten voor temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties omvatten:

 � Vanaf 26 september 2015, het beschikbaar stellen van een productkaart

Wie?

U heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de naleving en de documentatie van de eisen, als je:

 � een fabrikant in de EER bent, die ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen (waaronder ketels) produceert, 
om te plaatsen op de markt in de EER

 � een invoerder uit een land buiten de EER bent, die ruimte- en combinatieverwarmings-toestellen (waaronder 
ketels) invoert, om te plaatsen op de markt in de EER

 � een gemachtigde in de EER voor een fabrikant bent, die gevestigd is in een land buiten de EER

De EER (Europese Economische Ruimte) omvat de EU-lidstaten en de EVA-landen (Europese Vrijhandelsassociatie).

Waarom?

Ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen zijn goed voor een groot deel van het energieverbruik in de Europese 
huishoudens. De mogelijkheden voor het verminderen van hun energieverbruik is aanzienlijk en omvat deze te 
combineren met de juiste temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties. Bovendien moet de eindgebruiker 
gemakkelijk toegang hebben tot informatie over de energie-efficiëntie van pakketten bestaande uit een ruimte- of 
combinatieverwarmingstoestel in combinatie met een temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie. Bijge-
volg heeft de EU besloten om de energie-etikettering van dergelijke pakketten te introduceren volgens dezelfde 
energie-etikettering schaal als voor de individuele ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen.
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Welke producten moeten voldoen aan de eisen?

Vanaf 26 september 2015, zijn er eisen inzake ecologisch ontwerp voor individuele ruimte- en combinatieverwar-
mingstoestellen met een nominale warmteafgifte (warmtecapaciteit) ≤ 400 kW en energie-etiketteringsvoorschrif-
ten voor individuele ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen met een nominale warmteafgifte (warmtecapa-
citeit) ≤ 70 kW. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen. Naast de 
levering van ruimteverwarming, moet deze laatste ook worden ontworpen om sanitair warm water te leveren en 
in staat zijn om aan te sluiten op een externe watervoorziening. Aanvullende eisen inzake ecologisch ontwerp en 
energie-etikettering zijn dus ook van toepassing op combinatieverwarmingstoestellen.

Naast de energie-etikettering eisen voor ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen, zijn pakketten bestaande 
uit ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen met een nominaal warmteafgifte (warmtecapaciteit) ≤ 70 kW, 
temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties, ook onderworpen aan de energie-etikettering eisen met be-
trekking tot het hele pakket.

 → Temperatuurregelaars
Het meest elementaire pakket bestaat uit een ruimte- of combinatieverwarmingstoestel en een temperatuurrege-
ling. De temperatuurregeling in verbinding met het ruimte- of combinatieverwarmingstoestel helpt de binnentem-
peratuur te regelen op basis van de metingen van buitentemperatuur, kamertemperatuur of een combinatie van 
beide.
Kenmerkend, warmtepompen en ketels hebben meestal een temperatuurregeling aangeleverd vanuit de fabrikant 
van het ruimte- of combinatieverwarmingstoestel. Echter, de temperatuurregelaar van het ruimte- of combinatie-
verwarmingstoestel kan ook afzonderlijk geleverd worden door verschillende leveranciers.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen acht verschillende klassen van temperatuurregeling, die worden geplaatst 
op een verschillend niveau van efficiëntieverbetering (zie tabel 1):

Klasse I - Aan/uit-kamerthermostaat
Een kamerthermostaat die de aan/uit-toestand van een verwarmingstoestel stuurt. De prestatieparameters, met 
inbegrip van het temperatuurverschil waarbij omgeschakeld wordt en de nauwkeurigheid van de sturing van de 
kamertemperatuur, worden bepaald door de mechanische constructie van de thermostaat.

Klasse II - Weercompensatieregeling, voor gebruik met modulerende verwarmingstoestellen
Een watertemperatuurregelaar voor het verwarmingstoestel die het instelpunt van de watertemperatuur dat het 
verwarmingstoestel verlaat, regelt naargelang van de heersende buitentemperatuur en de geselecteerde weer-
compensatiecurve. De regeling wordt bereikt door modulering van de output van het verwarmingstoestel.

Klasse III - Weercompensatieregeling voor gebruik met aan/uit-verwarmingstoestellen
Een watertemperatuurregelaar voor het verwarmingstoestel die het instelpunt van de watertemperatuur dat het 
verwarmingstoestel verlaat, regelt naargelang van de heersende buitentemperatuur en de geselecteerde weer-
compensatiecurve. De watertemperatuur van het verwarmingstoestel wordt geregeld door aan/uit-schakeling van 
het verwarmingstoestel.

Klasse IV - TPI-kamerthermostaat, voor gebruik met aan/uit-verwarmingstoestellen
Een elektronische kamerthermostaat die zowel de bedrijfscyclus van de thermostaat als de aan/uit-verhouding van 
het verwarmingstoestel binnen die cyclus regelt evenredig met de kamertemperatuur. De TPI-controlestrategie 
vermindert de gemiddelde watertemperatuur, vergroot de nauwkeurigheid van de regeling van de kamertempera-
tuur en verhoogt de efficiëntie van het systeem.
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Klasse V - Modulerende kamerthermostaat, voor gebruik met modulerende verwarmingstoestellen
Een elektronische kamerthermostaat die de temperatuur regelt van het water dat het verwarmingstoestel verlaat 
naargelang van de gemeten afwijking van de kamertemperatuur ten opzichte van instelpunt van de kamerther-
mostaat. De regeling wordt bereikt door modulering van de output van het verwarmingstoestel.

Klasse VI - Weercompensatieregeling plus kamersensor, voor gebruik met modulerende verwarmingstoestellen
Een watertemperatuurregelaar voor het verwarmingstoestel die het instelpunt van de watertemperatuur dat het 
verwarmingstoestel verlaat, varieert naargelang van de heersende buitentemperatuur en de geselecteerde weer-
compensatiecurve. Een kamertemperatuursensor monitort de kamertemperatuur en past de parallelle verplaat-
sing van de compensatiecurve aan om het kamercomfort te verbeteren. De regeling wordt bereikt door module-
ring van de output van het verwarmingstoestel.

Klasse VII - Weercompensatieregeling en kamersensor, voor gebruik met aan/uit-verwarmingstoestellen
Een watertemperatuurregelaar voor het verwarmingstoestel die het instelpunt van de watertemperatuur dat het 
verwarmingstoestel verlaat, varieert naargelang van de heersende buitentemperatuur en de geselecteerde weer-
compensatiecurve. Een kamertemperatuursensor monitort de kamertemperatuur en past de parallelle verplaat-
sing van de compensatiecurve aan om het kamercomfort te verbeteren. De watertemperatuur van het verwar-
mingstoestel wordt geregeld door aan/uit-schakeling van het verwarmingstoestel.

Klasse VIII - Multi-sensor kamertemperatuurregelaar, voor gebruik met modulerende verwarmingstoestellen
Een elektronische regelaar, uitgerust met 3 of meer kamersensoren, die de temperatuur regelt van het water dat 
het verwarmingstoestel verlaat naargelang van de geaggregeerde gemeten afwijking van de kamertemperatuur 
ten opzichte van de instelpunten van de kamersensoren. De regeling wordt bereikt door modulering van de output 
van het verwarmingstoestel

Klasse I II III IV V VI VII VIII
Waarde (%) 1 2 1,5 2 3 4 3,5 5

 → Zonne-energie-installaties
Zonne-energie-installaties omvatten zowel gehele zonne-energiesystemen, verkocht als een gecombineerde een-
heid, als zonnecollectoren, warmwatertanks op zonne-energie en pompen in het zonnecollectorcircuit, verkocht 
als individuele producten.
Een warmwatertank wordt gedefinieerd als een vat, voor het opslaan van warm water, voor het verwarmen van 
water en/of ruimten, inclusief mogelijke toebehoren.
Een zonnecollector wordt gedefinieerd als een apparaat voor het absorberen van alle zonnestraling en het over-
dragen van de aldus geproduceerde warmte-energie aan een vloeistof die er doorheen loopt.
Pompen in het zonnecollectorcircuit worden gedekt door de eisen inzake ecologisch ontwerp (vanaf 1 augustus 
2015), cf. Verordening (EG) nr 641/2009 van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad met betrekking tot stand-alone natloper-circulatiepompen en in producten ingebouwde 
natloper-circulatiepompen.

Tabel 1: Bijdrage efficiëntieverbetering bij verschillende klassen van temperatuurregelaars
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4. Pakketten

Pakketten van ruimteverwarmingstoestellen

Figuur 1 toont enkele voorbeelden van pakketten met ruimteverwarmingstoestellen. De voorbeelden zijn:

a) Basispakket bestaat uit een ketel/warmtepomp en een temperatuurregeling

b) Pakket bestaande uit een ruimteverwarmingstoestel, temperatuurregeling en extra verwarming (bv. een hy-
bride verwarmingstoestel met een ketel en een warmtepomp)

c) Pakket bestaande uit temperatuurregeling en zonne-apparaten (warmwatertank, zonnecollectoren, pompen 
etc.) alleen gebruikt voor ruimteverwarming

Het label voor pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, bestaande uit één enkele schaal en energieklasse, 
wordt in één stap ingevoerd. Vanaf 26 september 2015, is een energielabel met de energieklasse G - A⁺⁺⁺ vereist - 
de energieklassen E, F en G kunnen uit de schaal worden gelaten.

De pakketten met ruimteverwarmingstoestellen dienen geïllustreerd te worden door volgend energie-efficiëntie-
label : 

Figuur 1.



9

De seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse 
voor ruimteverwarming van het pakket van 
ruimteverwarmingstoestel, temperatuurrege-
laar en zonne-energie-installatie, bepaald in 
overeenstemming met punt 5 van bijlage IV van 
de Verordening van de energie-etikettering;
De punt van de pijl waarin de seizoensgebonden 
energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwar-
ming van het pakket van ruimteverwarmings-
toestel, temperatuurregelaar en zonne-energie-
installatie is vermeld, wordt op dezelfde hoogte 
geplaatst als de punt van de relevante energie-
efficiëntieklasse.

Pakketten van combinatieverwarmingstoestellen

Figuur 2 toont enkele voorbeelden van pakketten met combinatieverwarmingstoestellen. De voorbeelden zijn:

Figuur 2.
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a) Pakket bestaande uit een ketel/warmtepomp combinatieverwarmingstoestel, temperatuurregeling en zonne-
apparaten (alleen gebruikt voor waterverwarming)

b) Pakket bestaande uit een ketel/warmtepomp combinatieverwarmingstoestel met temperatuurregeling en 
zonne-apparaten (warmwatertank, zonnecollectoren, pompen etc. voor waterverwarming), extra verwarming 
en zonne-apparaten (warmwatertank, zonnecollectoren, pompen enz.), gebruikt voor ruimteverwarming

Verduidelijking :

Een combinatieverwarmingstoestel kan ook samengesteld worden uit een ruimteverwarmingstoestel + warmwa-
tertank, als één geheel, met een eenduidige productcode, die als één geheel in de handel gebracht wordt en 
waarbij het geheel voldoet aan de eisen inzake ecologisch ontwerp (oa. eisen ivm. ruimteverwarming en water-
verwarming).

Het label voor pakketten van combinatieverwarmingstoestellen omvat twee schalen. Eén van de schalen is iden-
tiek aan de schaal voor pakketten van ruimteverwarmingstoestellen en de andere schaal dekt de waterverwar-
ming. Vanaf 26 september 2015, moet de energieklassen G tot en met A+++ worden toegepast voor het verwarmen 
van water - de energieklassen E, F en G kunnen uit de schaal worden gelaten.

De pakketten met combinatieverwarmingstoestellen dienen geïllustreerd te worden door volgend energie-effi-
ciëntielabel :

A. De seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse 
voor ruimteverwarming van het pakket van combi-
natieverwarmingstoestel, temperatuurregelaar en 
zonne-energie-installatie, bepaald in overeenstem-
ming met punt 6 van bijlage IV van de Verordening 
van de energie-etikettering; de punt van de pijl waa-
rin de seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse 
voor ruimteverwarming van het pakket van combi-
natieverwarmingstoestel, temperatuurregelaar en 
zonne-energie-installatie is vermeld, wordt op dezelfde 
hoogte geplaatst als de punt van de relevante energie-
efficiëntieklasse.

B. De energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming 
van het pakket van combinatieverwarmingstoestel, 
temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie, 
bepaald in overeenstemming met punt 6 van bijlage 
IV van de Verordening van de energie-etikettering; de 
punt van de pijl waarin de seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor waterverwarming van het pakket 
van combinatieverwarmingstoestel, temperatuurrege-
laar en zonne-energie-installatie is vermeld, wordt op 
dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de relevante 
energie-efficiëntieklasse.
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Ruimteverwarmingstoestellen met apparaten, die geen deel 
uitmaken van een pakket van ruimteverwarmingstoestellen

Figuur 3 toont enkele voorbeelden van pakketten met ruimteverwarmingstoestellen, waarbij bepaalde apparaten 
geen deel uitmaken van het pakket. De voorbeelden zijn:

a) Pakket bestaande uit een ruimteverwarmingstoestel, temperatuurregeling en extra verwarming (bv. een hy-
bride verwarmingstoestel met een ketel en een warmtepomp). De warmwatertank (links afgebeeld) maakt 
geen deel uit van het pakket, daar dit enkel geldt voor pakketen ter ondersteuning van de ruimteverwarming 
(CV systeem)

b) Pakket met een ruimteverwarmingstoestel, waarbij noch de warmwatertank of noch de zonne-apparaten   
(warmwatertank, zonnecollectoren, pompen enz.), gebruikt voor productie van sanitair warm water, kan wor-
den opgenomen.

Hierdoor is het label van beide pakketen slechts van toepassing op het ruimteverwarmingstoestel met tempera-
tuurregeling, zie voorbeeld a) en b) in figuur 1.

Figuur 3.
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5. Informatie en documentatie

Wat zijn de vereisten betreffende informatie en documentatie

Pakketten van ruimte- en combinatieverwarmingstoestel, temperatuurregelaars en zonne-apparaten worden ge-
dekt door de nieuwe EU-regelgeving energie-etikettering. Het energielabel is identiek in alle EU-landen en het 
bevat pictogrammen in plaats van tekst, zodat het etiket gemakkelijk te begrijpen is in alle landen.
Het label heeft de herkenbare rode en groene pijlen en de A-G schaal wordt uitgebreid met de nieuwe energie 
klassen A⁺, A⁺⁺ en A⁺⁺⁺.
Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier (installateur) van het gehele pakket, om het energie-efficiëntie-
label en de productkaart aan te leveren tezamen met dit pakket.

 → Energie-efficiëntielabel en productkaart

 → Productkaart van temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties
Alle temperatuurregelaars en zonne-apparaten (in ieder geval hele zonne-energiesystemen) moeten, vanaf 26 
september 2015 op de markt gebracht, voorzien worden van een gedrukte productkaart. Een productkaart kan 
verschillende modellen van ruimteverwarmingsystemen van dezelfde leverancier bevatten. Zie de richtlijnen voor 
productkaart in de Verordening van de energie-etikettering, bijlage IV.

 → Energie-efficiëntielabel en productkaart voor pakketten ruimte- en combinatie-
verwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-apparaten

Alle pakketten voor ruimteverwarming of gecombineerde ruimteverwarming en verwarming van sanitair warm 
water moeten, vanaf 26 september 2015 op de markt gebracht, voorzien worden van een gedrukt energielabel en 
productkaart. Een productkaart kan verschillende modellen van ruimteverwarmingsystemen van dezelfde leveran-
cier bevatten. Zie de richtlijnen voor productkaart in de Verordening van de energie-etikettering, bijlage IV.
Het energie-efficiëntielabel en de productkaart van pakketten moeten ook worden getoond als het toestel wordt 
verkocht via het internet. Daarom moet de fabrikant het etiket en de productkaart elektronisch leveren aan han-
delaars, enz. die online verkopen.
De lay-out van het elektronisch energielabel moet identiek zijn met het energie-efficiëntielabel, welk dezelfde 
informatie als het gedrukt etiket dient te vermelden. De elektronische productkaart moet eveneens de informatie 
bevatten, die identiek is aan de gedrukte versie.

 → Informatie in technisch reclamemateriaal en in advertenties
Relevant promotiemateriaal (waaronder prijslijsten en offertes) en advertenties voor pakketten bevatten de infor-
matie over de energie-efficiëntieklasse van het pakket. Bij het aanbieden van een offerte voor een nieuwe verwar-
mingsinstallatie dient de aanbieder (installateur) alle informatie over de energie-efficiëntie van het pakket aan te 
leveren, alsook het betreffende energielabel te tonen en de productkaart van het pakket te verstrekken.
Bij het tentoonstellen in het verkooppunt van een ruimte- of combinatieverwarmingstoestel of een pakket van 
ruimte- of combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties, dient het ver- 
strekte etiket (productlabel) duidelijk zichtbaar aangebracht te worden op de buitenzijde van de voorkant van het 
apparaat. Het energie-efficiëntielabel van het pakket dient bij dit laatste geplaatst te worden. Meer informatie is 
beschikbaar in de Verordening van de energie-etikettering, artikel 3 en 4.
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 → Etikettering op het internet
Het elektronische energie-efficiëntielabel en de productkaart, moeten worden weergegeven op het display in de 
nabijheid van de prijs bij ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen en pakketten van deze toestellen, die aan-
geboden worden voor de verkoop, verhuur of huurkoop via het internet. Het label en de productkaart kunnen 
worden aangetoond met behulp van een «geneste weergave».

 → Technische documentatie
De leverancier (installateur) is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de temperatuurregelaars en zonne-ener-
gie-installaties, alsook pakketten van ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen, een technische documentatie 
hebben, bij het plaatsen ervan op de EER-markt. De technische documentatie moet aantonen dat de energie-eti-
kettering van de temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties, alsook pakketten van ruimte- en combinatie-
verwarmingstoestellen correct is. De technische documentatie moet worden opgesteld door de fabrikant.
Voor temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties, alsook pakketten van ruimte- en combinatieverwar-
mingstoestellen, temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie, vind u de eisen voor de inhoud van de tech-
nische documentatie terug in de Verordening van de energie-etikettering, bijlage V.
De markttoezichtautoriteiten van de EER-landen kunnen de technische documentatie opvragen, welke je binnen 
een termijn van maximum tien dagen moet aanleveren, na ontvangst van het verzoek.
Deze documentatie moet opgeslagen worden voor een periode van vijf jaar, nadat het laatste model van dat pro-
duct is vervaardigd.

 → Meet- en berekeningsmethoden
Betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meetmethoden, met als basis een algemeen aanvaarde meet-
techniek, moeten gebruikt worden. Een reproduceerbare meetmethode betekent dat de metingen kunnen wor-
den herhaald met hetzelfde resultaat.
Metingen moeten altijd uitgevoerd worden in overeenstemming met de richtlijnen van de Verordeningen.
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6. Bepaling van energie-efficiëntieklassen 
van pakketten van ruimte- en 
combinatieverwarmingstoestellen, 
temperatuurregelaars en zonne-
energie-installaties
Aansluitend op hoofdstuk 3 ‘Energie-etikettering’ en hoofdstuk 4 ‘Pakketten’ laten we stap voor stap zien hoe u het 
correcte energielabel en de productkaarten gebruikt, en het bijkomende energie-efficiëntielabel voor het systeem 
bepaalt.

Bepaling van de energieklassen

De bepaling van het energielabel voor een pakket is gebaseerd op de seizoengebonden energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming (ηs) van het primaire ruimteverwarmingstoestel. Bij de berekening van het label van het pakket, 
worden de energieverbeteringen die door de temperatuurregelaar, zonne-energie-installatie en mogelijks extra 
verwarming, toegevoegd aan de seizoengebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van het primaire 
ruimteverwarmingstoestel. De verkregen (verbeterde) seizoengebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwar-
ming van het pakket wordt beoordeeld volgens dezelfde schaal als die voor de afzonderlijke verwarmingstoestel-
len.
De verbeteringen van de efficiëntie door de temperatuurregelaars worden getoond in Tabel 1. De verbetering van 
de efficiëntie van zonne-energie-installaties wordt berekend op basis van de informatie in de productkaarten.
Voor pakketten, waar de primaire verwarming een combinatieverwarmingstoestel is en waar de verwarming wordt 
gecombineerd met een zonne-installatie voor sanitair warm water, wordt het energielabel voor waterverwarming 
gebaseerd op de energie-efficiëntie van waterverwarming (ηwh) van het primaire combinatieverwarmingstoestel. 
De energieverbeteringen door de zonne-installatie worden toegevoegd en de resulterende (verbeterde) energie-
efficiëntie van waterverwarming van het pakket wordt beoordeeld volgens dezelfde schaal als die voor het indivi-
duele combinatieverwarmingstoestel.

Figuur 4.
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De berekeningsmethode van de etikettering van pakketten wordt beschreven in de Verordening. Figuur 5 en 6 
tonen de gegevens en de methode die gebruikt moeten worden bij het labellen van een pakket.

 � Figuur 5 betreft het energielabel voor ruimteverwarming met een ketel. Er zijn vergelijkbare cijfers voor warm-
tepompen en ketel combinatieverwarmingstoestellen in de Verordening.

 � Figuur 6 betreft een combinatieverwarmingstoestel. Het cijfer heeft betrekking op de energie-efficiëntie van 
waterverwarming en het is algemeen van toepassing voor alle soorten combinatieverwarmingstoestellen.

Let op: 

Het is het eigenlijke meetresultaat zonder toevoeging van toleranties, dat gebruikt moet worden voor de verkla-
ring van de energie-efficiëntie en andere benodigde aan te geven waarden.

Informatie op het energielabel

Etiketten voor pakketten moeten de energieklasse van het primaire ruimteverwarmingstoestel opgeven, alsook 
de informatie of een zonne-energie-installatie, temperatuurregelaar en/of een extra verwarming in het pakket 
kunnen opgenomen worden, alsmede de informatie over de energie-efficiëntie van de ruimteverwarming van het 
gehele pakket (systeem). Bovendien moeten pakketten met een combinatieverwarmingstoestel, de energie-effi-
ciëntie van waterverwarming en het capaciteitsprofiel opgeven.

Label 1: Pakketlabel ruimteverwarmingstoestel Label 2: Pakketlabel combinatieverwarmingstoestel
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Figuur 5: Informatie- en berekeningskaart van de seizoensgebonden energie-efficiëntie van een pakket met een ketel
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Figuur 6: Informatie- en berekeningskaart van de energie-efficiëntie van waterverwarming voor een combinatieverwarmingstoestel
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Energieklassen

Voor ruimteverwarming, wordt de overeenstemming tussen de energieklassen en seizoensgebonden energie-effi-
ciëntie voor ruimteverwarming weergegeven in tabel 2 en 3. De laatste behandelt lagetemperatuur warmtepom-
pen.

Tabel 2: Energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming

Tabel 3: Energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming met warmtepomp voor lagetemperatuurstoepassingen
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Voor waterverwarming, wordt de overeenstemming tussen energieklassen voor een bepaalde capaciteitsprofiel en 
energie-efficiëntie weergegeven in tabel 4.

Tabel 4: Energie-efficiëntieklassen van waterverwarming door waterverwarmingstoestellen, ingedeeld op basis van opgegeven capaciteitsprofielen, ηwh in %
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7. Voorbeelden

Voorbeeld 1: Berekening pakket met ruimteverwarming

Nemen we als voorbeeld een installatie die bestaat uit een ruimteverwarmingstoestel met ketel van 20 kW, waar-
van de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) 88 % bedraagt. Dit ruimteverwarmings-
toestel zal volgens tabel 2 behoren tot de energie-efficiëntieklasse ‘B’. De technische parameters vinden we terug 
in de productkaart van het ruimteverwarmingstoestel, overeenkomstig de Verordening van de energie-etikette-
ring, bijlage V.

De energie-efficiëntie van het afzonderlijk ruimteverwarmingstoestel kan verbeterd worden door het te combine-
ren met een temperatuurregelaar, zonne-energie-installatie en/of extra verwarming.
Opteren we in dit voor beeld voor een weerafhankelijke regeling en kamersensoren (Klasse VII, tabel 1) en vervol-
gens voor een zonne-energie-installatie, als verwarmingsondersteuning.
Hieronder geillustreerd.

Opgelet, het gaat hier om toepassingen die de energie-efficiëntie voor ruimteverwarming verbeteren (verwar-
mingsondersteuning) en niet ter bevordering van de efficiëntie van waterverwarming.

De temperatuurregelaar geeft een energie-efficiëntie verbetering van 3,5 %.
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De technische parameters voor de zonne-energie-installatie vinden we terug in zijn productkaart. Hierbij dienen 
we onderstaande parameters te implementeren :
Asol: het apparatuuroppervlak van de collector in m², afgerond tot op twee decimelen
ηcol: de efficiëntie van de collector in %, afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal
V: opslagvolume van de warmwatertank op zonne-energie in m³
De energie-efficiëntieklasse van de warmwatertank op zonne-energie (≤ 500 liter), bepaald in overeenstemming 
met de Verordening van energie-etikettering, bijlage II punt 3. De bepalende parameter is hierbij het warmhoud-
verlies ‘S’ van de warmwatertank in W, afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal.
In ons voorbeeld hanteren we volgende fictieve gegevens :

Asol = 4 m² ; ηcol = 84 % ; V = 300 liter = 0,3 m³ en een energie-efficiëntieklasse ‘A’ voor de warmwatertank

De coefficiënten  ‘III’ en ‘IV’ uit het rekenblad worden berekend volgens de Verordening van de energie-etikette-
ring, bijlage IV punt 5, waarbij :

III : de waarde van de wiskundige formule : 294/(11*Prated), waarbij Prated is gerelateerd aan het ruimteverwar-
mingstoestel als hoofdverwarming → 1,336

IV : de waarde van de wiskundige formule : 115/(11*Prated), waarbij Prated is gerelateerd aan het ruimteverwar-
mingstoestel als hoofdverwarming → 0,523

Prated : nominale warmteafgifte, de aangegeven warmteafgifte van het verwarmingstoestel bij het voorzien van 
ruimteverwarming onder normale omstandigheden, uitgedrukt in kW.
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Met als resultaat:

De installatie wordt als volgt voorzien van een bijkomend energie-efficiëntielabel van het pakket:

en de bijhorende productkaart voor ruimteverwarming :
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Voorbeeld 2: Berekening pakket met combinatieverwarming

Nemen we als voorbeeld een installatie die bestaat uit een combinatieverwarmingstoestel met ketel van 20 kW, 
waarvan de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) 88 % bedraagt. Dit combinatie-     
verwarmingstoestel zal volgens tabel 2 behoren tot de energie-efficiëntie-klasse ‘B’ voor ruimteverwarming. 
Bijkomend heeft dit combinatieverwarmingstoestel eveneens een energie-efficiënte voor waterverwarming (ηwh), 
bij een opgegeven capaciteitsprofiel ‘L’ van 80 %. Dit combinatieverwarmingstoestel zal volgens tabel 4 behoren 
tot de energie-efficiëntieklasse ‘A’ voor waterverwarming.
De technische parameters vinden we terug in de productkaart van het combinatieverwarmingstoestel, overeen-
komstig de Verordening van de energie-etikettering, bijlage V.

De energie-efficiëntie van het afzonderlijk ruimteverwarmingstoestel kan verbeterd worden door het te combine-
ren met een temperatuurregelaar, zonne-energie-installatie en/of extra verwarming.
Opteren we in dit voor beeld voor een weerafhankelijke regeling en kamersensoren (Klasse VII, tabel 1) en ver-
volgens voor een zonne-energie-installatie, als verwarmingsondersteuning en voor de aanmaak van sanitair war-
mwater. Hieronder geillustreerd.

Opgelet, het gaat hier om toepassingen die de energie-efficiëntie voor ruimteverwarming verbeteren (verwar-
mingsondersteuning) en eveneens ter bevordering van de efficiëntie van waterverwarming.
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A) Ruimteverwarming

De temperatuurregelaar geeft een energie-efficiëntie verbetering van 3,5 %.

De technische parameters voor de zonne-energie-installatie vinden we terug in zijn productkaart. Hierbij dienen 
we onderstaande parameters te implementeren :
Asol: het apparatuuroppervlak van de collector in m², afgerond tot op twee decimelen
ηcol: de efficiëntie van de collector in %, afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal
V: opslagvolume van de warmwatertank op zonne-energie in m³
De energie-efficiëntieklasse van de warmwatertank op zonne-energie (≤ 500 liter), bepaald in overeenstemming 
met de Verordening van energie-etikettering, bijlage II punt 3. De bepalende parameter is hierbij het warmhoud-
verlies ‘S’ van de warmwatertank in W, afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal.

In ons voorbeeld hanteren we volgende fictieve gegevens :
Asol = 4 m² ; ηcol = 84 % ; V = 300 liter = 0,3 m³ en een energie-efficiëntieklasse ‘A’ voor de warmwatertank

De coefficiënten  ‘III’ en ‘IV’ uit het rekenblad worden berekend volgens de Verordening van de energie-etikette-
ring, bijlage IV punt 5, waarbij :
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III : de waarde van de wiskundige formule : 294/(11*Prated), waarbij Prated is gerelateerd aan het ruimteverwar-
mingstoestel als hoofdverwarming  1,336

IV : de waarde van de wiskundige formule : 115/(11*Prated), waarbij Prated is gerelateerd aan het ruimteverwar-
mingstoestel als hoofdverwarming  0,523

Prated : nominale warmteafgifte, de aangegeven warmteafgifte van het verwarmingstoestel bij het voorzien van 
ruimteverwarming onder normale omstandigheden, uitgedrukt in kW.

Met als resultaat:

B) Waterverwarming

De technische parameters voor de zonne-energie-installatie ter ondersteuning van de waterverwarming vinden 
we terug in zijn productkaart. Hierbij dienen we onderstaande parameters te implementeren :
Qnonsol: het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte in kWh : het jaarlijks aandeel elektri-

citeit en/of brandstoffen in de output van nuttige warmte van een pakket bestaande uit een combinatie- 
verwarmingstoestel, temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie, waarbij rekening wordt gehou-
den met de jaarlijkse hoeveelheid warmte die door de zonnecollector wordt opgevangen en met het 
warmteverlies van de warmwatertank op zonne-energie;

Qaux: supplementair elektriciteitsverbruik : het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een systeem uitsluitend op 
zonne-energie dat is toe te schrijven aan het energieverbruik van de pomp en het energieverbruik in 
stand-by-stand, uitgedrukt in kWh in termen van eindverbruik van energie;
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In ons voorbeeld hanteren we volgende fictieve gegevens :

Qnonsol = 1700 kWh ; Qaux = 300 kWh

De coefficiënten  ‘II’ en ‘III’ uit het rekenblad worden berekend volgens de Verordening van de energie-etikettering, 
bijlage IV punt 6 b), waarbij :
II : de waarde van de wiskundige formule : (220*Qref)/Qnonsol, waarbij Qref is gerelateerd aan het capaciteitspro-

fiel ‘L’ → 1,508
III : de waarde van de wiskundige formule : (2,5*Qaux)/(220*Qref), waarbij Qref is gerelateerd aan het capaciteit-

sprofiel ‘L’ → 0,293
Qref : referentie-energie : de som van de nuttige energie-inhoud van wateronttrekkingen, uitgedrukt in kWh, in 

een bepaald capaciteitsprofiel, zoals vermeld in tabel 15 van bijlage VII van de Verordening van de energie-
etikettering, Qref ‘L’ = 11,655 kWh

Met als resultaat:
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De installatie wordt als volgt voorzien van een bijkomend energie-efficiëntielabel van het pakket:

en de bijhorende productkaarten voor:

a) een pakket van combinatieverwarmingstoestel met ketel als hoofdverwarming, dat de seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van het aangeboden pakket aangeeft

 
en 

b) een pakket van combinatieverwarmingstoestel met ketel als hoofdverwarming, dat de energie-efficiëntie 
voor waterverwarming van het aangeboden pakket aangeeft
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Deze gids geeft de inhoud van de Verordeningen en zijn gericht aan fabrikanten, invoerders, groothandels en ande-
ren die geïnteresseerd zijn. Deze gids is geen vervanging van de Wetgeving, in geval van twijfel, is de wetgeving 
van toepassing. Deze gids is niet juridisch bindend, een bindende interpretatie kan alleen worden gemaakt door de 
EU-rechtbank.
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