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RWM-2.0R1E/RWD-2.0RW1E-220S(-K) 
VAN 

HD KLIMAATSYSTEMEN B.V. 
 
Verklaring voor de energieprestaties conform NTA8800, voor een individueel 
verwarmingstoestel. 

-Nieuwbouw en bestaande bouw- 

De RWM-2.0R1E/RWD-2.0RW1E-220S(-K) betreft een buitenlucht/water-warmtepomp in met 
een nominaal vermogen van 4,0 (kWth), t.b.v.: 
1. warm tapwater, 
2. ruimteverwarming. 

Deze verklaring omvat de RWM-2.0R1E buitendeel, gecombineerd met een binnendeel RWD-
2.0RW1E-220S(-K), met geïntegreerd 220 liter tapwateropslag, 
 
Deze verklaring geeft de energieprestatie van de RWM-2.0R1E/RWD-2.0RW1E-220S(-K) voor 
bovenstaande functies en is opgesteld conform NTA8800, uitgave december 2020. 
1. Deze verklaring is van toepassing op het deel van de woning dat is aangesloten op de 

warmtepomp. 
2. Met als thermische bron van de warmtepomp: 

a. Buitenlucht.  
3. Voor het onderdeel tapwaterverwarming. 

a. is gemeten conform EN 16147, tests uitgevoerd door JCH-ES (Johnson Controls Hitachi 
Air Conditioning Spain, S.A.U.) en geverifieerd door CEIS (Test, Innovation and Services 
Centre, Spain). 

4. Voor het onderdeel ruimteverwarming, incl. hulpenergie. 
a. is voor berekening gebruik gemaakt van de rekentool NTA8800 bijlage Q versie 

"20220105 Rekentool 6-2 NTA". 
b. gemeten conform EN 14511 en EN 14825, tests uitgevoerd door JCH-ES en CEIS. 

 
De tabellen op de volgende blz. geven de energieprestaties conform NTA8800. Voor 
tussenliggende tabelwaarden voor bruto warmtebehoefte en temperatuurniveau dient lineair 
te worden geïnterpoleerd. 
 
Aldus verklaard, 
 
Rhenen, maandag 14 maart 2022  
  

Dr. ir. J. van Berkel,  
Entry Technology Support BV  
Spoorbaanweg 15  
3911 CA Rhenen  
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Tapwater, 220 liter tapwateropslag 
 
Het opwekkingsrendement van de RWM-2.0R1E/RWD-2.0RW1E-220S(-K) is voor tapwater 
bepaald voor de (EU) tapprofiel “M” en “L”. 

 
De EW;gen;in;test;i moet worden gebruikt in formule 13.160b van NTA 8800. 

 Voor een belasting tussen “M” en “L” moet lineair worden geïnterpoleerd. 

 Voor een tapbelasting lager dan “M” moet lineair worden geëxtrapoleerd. 

 Voor een tapbelasting boven “L” moet lineair worden geëxtrapoleerd, tot een belasting 
van 5607 kWh/jaar. 
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Ruimteverwarming: WLE ≤ 41,67 kWh/(m2.jaar) 
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Ruimteverwarming: WHE > 41,67 kWh/(m2.jaar) 
 

 
 


