Gelijkwaardigheidsverklaring
-AddendumVoorliggende verklaring betreft een addendum op de gelijkwaardigheidsverklaring
waarop de conform de VLA-methodiek, versie 1.2 d.d. 20 oktober 2015, bepaalde waarden
voor fsys en freg ter vervanging van de forfaitaire rekenwaarde voor respectievelijk de
luchtvolumestroomfactor en voor de correctiefactor voor het regelsysteem bij warmte- en
koudebehoefte zoals weergegeven in tabel 2 uit NEN 8088-1+C1:2012 zijn weergegeven,
van de volgende ventilatievoorziening:
Leverancier:
Type:

Itho Daalderop
CO2 Optima Plus GG
CO2 Optima Plus NGG

referentie verklaring
N 1086-3-BR-003
N 1086-4-BR-003

De referentie van de betreffende gelijkwaardigheidsverklaring is weergegeven in
bovenstaand overzicht. Middels dit addendum wordt verklaard dat de op de betreffende
verklaringen weergegeven waarden voor fsys en freg tevens kunnen worden gebruikt ter
vervanging van waarden zoals weergegeven in tabel 2 uit NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014,
indien wordt uitgegaan van de overige op de genoemde verklaring weergegeven
uitgangspunten.
Voorliggend addendum geeft voorts de vervangende waarde voor het nominale
elektrische vermogen van de ventilator (Pnom;el) alsook de vervangende waarde voor de
reductiefactor voor de luchtvolumestroomregeling voor het omrekenen van het nominale
vermogen naar het gemiddeld vermogen voor de ventilator (fregfan).
Op basis van de conform de VLA-methodiek, versie 1.2 d.d. 20 oktober 2015, bepaalde
ventilatiestromen en op basis van de door de fabrikant verstrekte technische gegevens
van de ventilator, is bepaald dat voor het nominale vermogen van de ventilator die
onderdeel uitmaakt van de bovengenoemde Itho Daalderop ventilatiesystemen de
volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:
Leverancier:
Type:
Pnom;el :

Itho Daalderop
Bovengenoemde ventilatiesystemen
5,846 .10-3 x (max[qvInst ; qg;spec;functie g x Ag ; 35 x NW;zi])2 [W]
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De waarden voor qvinst en qg;spec;functie g worden uitgedrukt in dm³/s. Ag betreft de
gebruiksoppervlakte en NW;zi betreft het aantal woningbouweenheden per rekenzone.
Beiden worden bepaald volgens NEN 7120.
In combinatie met de vervangende waarde voor het nominale vermogen van de
ventilator mag voor de reductiefactor voor de luchtvolumestroomregeling voor het omrekenen van het nominale vermogen naar het gemiddeld vermogen voor de ventilator, de
volgende vervangende waarde worden aangehouden:
Leverancier:
Type:

Itho Daalderop
CO2 Optima Plus GG
CO2 Optima Plus NGG

fregfan
0,156
0,196

Dit addendum is geldig tot de vervaldatum van de gelijkwaardigheidsverklaringen
waarop dit een aanvulling is.
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