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ηWTW

: 95,2 %

(gemeten rendement)

ηWTW

: 95,0 %

(rekenwaarde NEN 5128)

Pel;vent

: 41,6 W

(elektrisch vermogen) gemeten bij:
U=229,8V; I= 0,359A; cosφ=0,504

Pel

: 43,3 W

(rekenwaarde NEN 5128 elektrisch
vermogen inclusief vorstbeveiliging)
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Elektrisch vermogen Excellent 400 voor invoer in EPG berekening

De tabel en de grafiek tonen het werkelijk opgenomen
elektrisch vermogen per ventilator. Deze waarden kunt u
overnemen in de EPG berekening.
Het werkelijk opgenomen vermogen is berekend vanaf het
ontwerpdebiet volgens bouwbesluit bij 100Pa. Hierover is de
factor 0,59 toegepast (de ventilatie-unit draait gemiddeld over
24 uur de factor 0,59 maal het ontwerpdebiet).
Er wordt een wijziging voorbereid in de NEN 8088. Hierbij wordt
een verlaagd elektrisch verbruik meegenomen doordat bij 0,59
maal het ontwerpdebiet de statische druk ruimschoots lager is
dan 100 Pa. Totdat de wijziging is doorgevoerd, dient u de
waarden uit de tabel te hanteren.

