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Koelrendement van de GeoThermic monobron t.b.v. 

Gelijkwaardigheidsverklaring voor NTA8800:2022 
 

Uitgangspunten: 

De gestandaardiseerde GeoThermic (GT) is uitgevoerd in elf verschillende capaciteitsstappen van 10 

t/m 55 m³/h (in stappen van 5 m³/h) en wordt binnen de perceelgrens van een gebouw geplaatst. De 

bronpompen zijn frequentiegeregeld tussen 10 en 100%. ’ Per capaciteitsstap is de EER per 

jaargemiddelde temperatuurverschil en bij vollastcondities in koelbedrijf,  opgegeven in figuur 2.  

 

T.b.v. de energieprestatie van de monobron is het 

ondergrondse deel van de bron beoordeeld. De 

ondergrondse warmtewisselaar vormt de scheiding tussen 

het ondergrondse deel en het bovengrondse deel. Het 

bovengrondse deel van de wisselaar behoort tot de 

gebouwgebonden installatie en zal per gebruiker 

verschillen. In figuur 1 is de demarcatie gegeven van de 

monobron t.b.v. energieprestatieberekening. 

 

De rendementen van de GeoThermic zijn voor de 
volgende situaties weergegeven.  
 

Situatie 1 : koudelevering door aquifer (elektrisch 

aangedreven) ; bij regeneratie van de bron door 

warmtepompbedrijf en opslagprincipe van de bron. 

 

Situatie 2 : koudelevering door aquifer (elektrisch 

aangedreven) ; bij regeneratie van de bron door 

warmtepompbedrijf en recirculatieprincipe van de bron. 

 

Situatie 3 : koudelevering door aquifer (elektrisch 

aangedreven) ; bij regeneratie van de bron zonder gebruik 

van de warmte voor verwarming. Figuur 1: Demarcatie GeoThermic 
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      Figuur 2: Koelrendement GeoThermic (GT)
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1 Het as-vermogen van de bronpomp is het werkpunt van de pomp. Het elektrisch benodigd 
vermogen voor het ondergrondse deel van de bron is meer; rekening houdend met 
pomprendement en elektra t.b.v. de frequentieregelaar. Er wordt t.b.v. de theoretische EER-
berekening hier een vast percentage van 15% overheen gezet. 
 
2 Het jaargemiddeld temperatuurverschil tijdens koelen. Per project waar de GT wordt toegepast, 

zal de bepaling van de jaargemiddelde temperatuur (Tgem), en van de referentiewaarde voor de 

EER, door derden bepaald worden. 

 
3 De ontwerpconditie van de warmtewisselaar is bepaald op T van 10K  
(bronzijdig 9,5-19,5°C ; gebouwinstallatie op 11-21°C). 
 
4 EER = koelvermogen bron / elektrisch vermogen 
 
5 Jaargemiddeld temperatuurverschil met rendementsvermindering door andere situatie dan het 
warmtepompbedrijf en opslagprincipe. 


