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Gelijkwaardigheidsverklaring

In opdracht van AGPO Ferroli is
voor de MegaDens 4SHR en 
5SHR ketels de berekeningswijze
van het primair hulpenergiege-
bruik voor verwarming vastgesteld
voor gebruik in de NEN
5128:2004.
De hier gegeven waarde mag wor-
den gebruikt in plaats van de
waarde zoals die in hoofdstuk 8.5
wordt berekend op basis van for-
faitaire waarden. De waarde mag
worden gebruikt in formule 2 in
hoofdstuk 5.3.1.2.
Op de volgende pagina is de bere-
keningswijze van het primair hulp-
energiegebruik voor verwarming
van de hierboven beschreven
ketels weergegeven.

Fabrikant : AGPO Ferroli

Types : – MegaDens 4SHR
– MegaDens 5SHR

Adres : Postbus 3364
4800 DJ  Breda
T 076 5 725 725
F 076 5 725 780

www.agpoferroli.nl
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AGPO Ferroli MegaDens 4SHR en 5SHR ketels.

Primair hulpenergiegebruik voor verwarming
Het primair hulpenergiegebruik voor verwarming Qprim;hulp;verw wordt berekend volgens:

Qprim;hulp;verw = 3,6 * {A + B * Qprim;verw / (1,8 * Bnom) } / ηel

Waarin:

A Waarde 26,280

B Waarde 0,0884

Qprim;verw Primair energiegebruik voor ruimteverwarming, bepaald volgens paragraaf

8.2, in MJ 

Bnom Nominale belasting van het toestel in kW, volgens onderstaande tabel

ηel De getalswaarde van het rendement van de elektriciteitsvoorziening

Waarde 0,39 

De berekende waarde van Qprim;hulp;verw vervangt de waarde zoals die in hoofdstuk 8.5

wordt berekend op basis van forfaitaire waarden en mag worden gebruikt in formule 2 in

paragraaf 5.3.1.2.

Verlaging van de EPC
De hierdoor verkregen verlaging van de EPC wordt berekend volgens:

∆EPC = {(9,144 * Ag;woon / ηel) - Qprim;hulp;verw} / {(330 * Ag;woon + 65 * Averlies) * cepc }

Waarin:

ηel De getalswaarde van het rendement van de elektriciteitsvoorziening

Waarde 0,39 

Ag;woon De getalswaarde van de gebruiksoppervlakte van de woonfunctie of het woon-

gebouw; bepaald volgens paragraaf 5.3.2.6, in m2

Averlies De getalswaarde van de totale verliesoppervlakte van de woonfunctie of het

woongebouw; bepaald volgens paragraaf 5.3.2.3, in m2

cepc De getalswaarde van de correctie ten opzichte van vorige versies van de norm,

te ontlenen aan bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften.

Waarde 1,12

Deze verlaging wordt bereikt ten opzicht van een berekening van de forfaitaire hulpenergie

met bijdragen van een circulatiepomp met pompregeling, elektronica en ventilator. 

De hier berekende EPC verlaging mag worden afgetrokken van de berekende EPC waarde,

mits deze is berekend met forfaitaire waarden voor de hierboven genoemde bijdragen. 

Alle termen en verwijzingen hebben betrekking op NEN 5128:2004.
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Toestel Nominale belasting Bnom (Hs) in kW

MegaDens 4SHR 34,92

MegaDens 5SHR 42,68


