
F370 EN F470 VAN NIBE 
Verklaring voor de energieprestaties conform NEN 7120 (EPG), voor een individueel 
verwarmingstoestel, niet behorend tot warmtelevering door derden. 

-Nieuwbouw en bestaande bouw- 

Deze verklaring is opgesteld conform bijlage E van NEN 7120 (EPG), inclusief correctieblad 
C2/C5, juli 2014. 

 Voor berekening is gebruik gemaakt van de rekentool versie "20170630 Rekentool NEN 
7120 v3-4", geleverd door de DHPA, ter beschikking gesteld door NIBE. 

 Deze verklaring geldt voor de F370- en technisch gelijke warmtepomp F470. 

 De tabellen geven voor een verdamper-luchtdebiet van 110, 150 en 200 m3/uur de 
prestaties: 

o Het opwekkingsrendement op ruimteverwarming 
o Energiefractie. 
o Daarvoor benodigde hulpenergie. 

 De prestaties van de warmtepomp zijn gemeten door NIBE, Zweden, voor wat 
prestatiemetingen betreft conform EN 14511-3:2013 en aanvullende tests conform EN 
14511-4:2013: 
 Report EN14511 F-370 20_35 
 Report EN14511 F-370 20_45 
 Report EN14511 F-370 20_55 

 Deze verklaring is van toepassing op het deel van de woning dat is aangesloten op zowel 
de warmtepomp als (eventueel) de ketel. 

 Voor de binnentemperatuur geldt een instelwaarde van 20 ºC, zonder nachtverlaging. 

 Als bron wordt aangeboden: 
o Ventilatielucht. 
o Tijdens compressorbedrijf dient het ventilatiedebiet van de woning (ook bij 

toepassing met CO2 gestuurde ventilatie) groter te zijn dan het voor de F730/F470 
benodigde debiet (110, 150 of 200 m3/uur). 

 In de toepassing moet met oog op comfort zorg worden gedragen voor een gelijkmatige 
verdeling van ventilatielucht in de woning. Eventueel effect op de bruto warmtebehoefte 
van de woning moet worden verdisconteerd, conform NEN7120. 

 Voor tussenliggende waarden in de tabellen kan lineair worden geïnterpoleerd. 

 De resultaten moeten (e.v.t. na interpolatie) conform norm naar beneden worden 
afgerond op een veelvoud van 0,025 

 
Referenties: 
1. Berekening van opwekkingrendement lucht-naar-water warmtepompen volgens bijlage E, NEN 7120 

(EPG). 
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NIBE F370, 110 m3/h, WLE 

 
  



NIBE F370, 110 m3/h, WHE 
 

 
  



NIBE F370, 150 m3/h, WLE 

 
  



NIBE F370, 150 m3/h, WHE 

 
 
 



NIBE F370, 200 m3/h, WLE 

 
  



NIBE F370, 200 m3/h, WHE 

 
 


