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Energetische besparing zonneboiler
ATON Solarsaver 125
In opdracht van Aton zonne-energie systemen is voor de zonneboiler
‘Solarsaver 125’ de energetische besparing vastgesteld, bestemd
voor subsidieregeling “duurzame warmte voor bestaande woningen”.
Gevolgde methodiek is gebaseerd op de NPR 7976. Het hieronder
beschreven systeem geeft, bij een referentie warmtapwaterverbruik
van 110 l/dag verwarmd van 10 naar 60°C, de volgende jaarlijkse
energetische besparing:
Qsav = 3,5 GJ/jaar
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TNO Bouw en Ondergrond

Prestatie zonneboiler type ATON Solarsaver 125 onder Nederlandse referentie condities.
Referentievraag

Jaarlijkse
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Parasitair elektriciteitsverbruik

Qpar = 0,12 GJ/jr

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige
beoordeling door TNO van de specifieke eigenschappen van
een exemplaar van een product of een uitvoering van een

De energetische besparing is als volgt berekend::

Qsav = Qaux,ref – (Qaux + Qpar)

systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere
exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van
systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de

Met

Qaux,ref =QD
Waarin, zoals beschreven in NPR 7976:
Qaux
Annual auxiliary energy
Qaux,ref Annual heat consumption of a non-solar reference system
Qpar
Annual parasitic energy
QD
Annual heat demanded by the user
Qsav
Annual energy savings

Voorwaarden
Met uitzondering van het vat met een volume van 125 liter is de zonneboiler identiek aan
het systeem waarvoor de opbrengst is vastgesteld, beschreven in rapport Kiwa Gastec
Certification Report number: 178680.
Opmerkingen:
Opbrengstberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 7976 (opbrengst bepaald
d.m.v. DST test volgens NEN EN 12976), deze beschrijft de standaard berekeningswijze
en referentiewaarden voor de bepaling van de Nederlandse besparingsindicatoren, in de
Engelse taal, echter met de volgende aanpassingen:
– De opbrengst is berekend voor een tapwaterverbruik opgewarmd van 10 naar 60 °C,
conform Europese normeringen betreffende warmwaterinstallaties.
– TNO rapport ‘Herziene achtergrondrapportage: Conversie van TNO-zonneboileropbrengst in NEN 5128 formaat’ (TNO rapport 2005-BBE-R0053) beschrijft de aanpassing van de NPR 7976 voor zonneboilersystemen met geïntegreerde naverwarming.
– Mogelijkheden voor extrapolatie van de energieopbrengst van het geteste zonneboilersysteem zijn verruimd. Voor uitvoering van de extrapolatie zijn nu voldoende aantoonbare technische specificaties van de gewijzigde componenten nodig. TNO beschouwt of
met deze gegevens een voldoend nauwkeurige extrapolatie kan worden uitgevoerd.

verantwoordelijkheid van de fabrikant.

