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Inleiding 

Sinds 30 juni 2017 is de versie 8.5.1 van de EPB-software 3G beschikbaar. De gebruikers van deze 
nieuwe softwareversie hebben enkele bugs ontdekt. Deze zijn opgelost in de versie 8.5.3 van de 
software. In de onderstaande paragrafen vindt u een beschrijving van de bugs.  

In paragraaf 1 staan de bugs die geen invloed hebben op de resultaten.  De bugs die wel een impact 
kunnen hebben op de resultaten, worden beschreven in paragraaf 2. 

1. Bugs zonder invloed op de resultaten 

1.1 30% deellastrendement 

Voor projecten met een bouwaanvraag vanaf 01/01/2018 is de Ecodesign-richtlijn voor 
verwarmingstoestellen uitgewerkt in de methode. Voor ketels die onder de Ecodesign-richtlijn vallen 
moet het 30% deellastrendement t.o.v. de bovenste verbrandingswaarde (BVW) ingegeven worden. 
Voordien was dit altijd het 30% deellastrendement t.o.v. de onderste verbrandingswaarde (OVW) .  

Voor bouwaanvragen tot en met 31/12/2017 is dus steeds het rendement t.o.v. de onderste 
verbrandingswaarde (OVW) van toepassing. Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2018 zijn er twee 
situaties: een toestel dat onder de Ecodesign-richtlijn valt en een toestel dat niet onder de 
Ecodesign-richtlijn valt. Onderstaand schema verduidelijkt de mogelijke situaties.  

 

Verwarmingsketel 

 

            Bouwaanvraag ≤ 31/12/2017                                                      Bouwaanvraag ≥ 01/01/2018 
            Rendement bij 30% deellast t.o.v. OVW 

                              
 
 

             Toestel valt niet onder de Ecodesign-richtlijn                Toestel valt onder de Ecodesign-richtlijn 
             Rendement bij 30% deellast t.o.v. OVW                        Rendement bij 30% deellast t.o.v. BVW 

 

 

Het 30% deellastrendement t.o.v. de bovenste verbrandingswaarde (BVW) kan niet hoger zijn dan 
100%. De melding die hierover op het dashboard verscheen in de EPB-software was niet correct. Hier 
stond nog “OVW” in plaats van “BVW”. Dit kon voor enige verwarring zorgen. De melding op het 
dashboard is aangepast in versie 8.5.3 van de software. 
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1.2 Gegevensverlies bouwknopen bij conversie 

Bij omzetting van v8.0.4 naar v8.5.1 is een deel van de reeds ingevulde gegevens van numeriek 
berekende bouwknopen verdwenen. Wanneer u bestanden omzet naar  van 8.0.4 naar v8.5.3 blijven 
deze gegevens nu wel correct bewaard.  

1.3 Afrondingsfout boeteberekening gordijngevels 

In v8.5.1 was er een afrondingsfout aanwezig bij de boeteberekening van gordijngevels. Wanneer er 
zowel een boete is op de U-waarde van het glas, als van de gordijngevel in zijn gehaal, verscheen  in 
bepaalde gevallen een negatieve boete. Deze afrondingsfout is niet meer aanwezig in v8.5.3 van de 
software. 

1.4 Verbindingsproblemen met de bibliotheek 

In v8.5.1 waren er veel verbindingsproblemen met de bibliotheek. De oorzaak was een 
configuratieprobleem in de software. Hierdoor waren bijvoorbeeld de bibliotheek-iconen voor het 
invoeren van een materiaal bij de scheidingsconstructies uitgegrijsd. 

 

In v8.5.3 is dit configuratieprobleem opgelost en is de verbinding met de bibliotheek weer in orde. 
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1.5 Verspringen scherm bouwknopen 

Wanneer u in v8.5.1 een bouwknoop uit de bibliotheek haalde, kon het zijn dat het scherm plots 
veranderde. Het overzicht van de bouwknopen verdween. Dit probleem is opgelost in v8.5.3 van de 
software. 

1.6 Resultaten kunnen niet berekend worden 

In sommige gevallen konden de resultaten niet berekend worden. Het gaat over de volgende 
situaties: 

 Een EPN-eenheid die voor de ventilatie gebruik maakte van voorkoeling en waarin een 
functioneel deel met de functie “technische ruimten” aanwezig was; 

 

 Een EPN-eenheid waarbij het volume niet ingevuld was voor de conversie naar v8.5.1 kreeg 
een foutmelding na conversie. De resultaten konden niet berekend worden. 

 

Vanaf v8.5.3 van de software kan het E-peil voor deze projecten wel berekend worden. 

1.7 Problemen bij kopiëren 

Bij het kopiëren van constructies, verscheen er bij sommige gebruikers af en toe een foutmelding. In 
v8.5.3 is dit probleem opgelost.  

2. Bugs met invloed op de resultaten 

2.1 Gebruiksoppervlakte i.p.v. bruikbare vloeroppervlakte bij EPN 

In enkele formules en tabellen rekende v8.5.1 van de software onterecht met de bruikbare 
vloeroppervlakte van de functionele delen i.p.v. de gebruiksoppervlakte van de functionele delen. 
Het gaat om de volgende formules: 
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 Tabel 13: jaarlijkse netto energiebehoefte SWW van alle andere tappunten voor warm 
tapwater; 

 Eq. 56: de gemiddelde warmtestroom door interne warmteproductie in functioneel deel f 
voor de verwarmingsberekeningen 

 Eq. 57: de gemiddelde warmtestroom door interne warmteproductie in functioneel deel f 
voor de koelberekeningen 

 Eq. 65: jaarlijkse netto energiebehoefte voor warm tapwater nodig voor de bereiding van 
maaltijden voor deze keuken, in het geval de ruimte van het type "keuken" meerdere 
functionele delen bedient 

 Eq. 66: het aantal bereide maaltijden per dienst 

 Eq. 230: de referentiewaarde voor de totale oppervlakte van alle transparante 
scheidingsconstructies die het functioneel deel f omhullen en waardoorheen 
transmissieverliezen beschouwd worden bij de bepaling van de energieprestatie 

 Eq. 316: geïnstalleerd pompvermogen voor warmtedistributie 

 Eq. 317: geïnstalleerd pompvermogen voor koudedistributie 

 Eq. 370: Referentiewaarde voor het geïnstalleerd vermogen van een pomp ten dienste van 
de ruimteverwarming 

In deze formules wordt vanaf v8.5.3 van de software correct gewerkt met de gebruiksoppervlakte 
van de functionele delen. Dit kan zowel een positieve als negatie invloed hebben op het E-peil.  

2.2 Onterechte E-peil stijging 

Bij projecten waarbij de opwekker voor sanitair warm water onder de Ecodesign-richtlijn valt, kon 
het zijn dat het E-peil steeg bij omzetting naar v8.5.1. De oorzaak was dat het antwoord op de vraag 
“is de energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van warmteopslag” standaard op “neen” stond als de 
energie-efficiëntie niet gekend was. Dit is niet correct. 

Bij toestellen die onder de Ecodesign-richtlijn vallen is de energie-efficiëntie altijd bepaald met 
inbegrip van de warmteopslag.  

In v8.5.3 van de software is in deze gevallen het antwoord op de vraag “is de energie-efficiëntie 
bepaald met inbegrip van warmteopslag” standaard ingesteld op “ja”. Deze vraag is ook niet meer 
zichtbaar voor de gebruikers van de software. 

Het oplossen van deze bug, heeft een positieve impact op het E-peil.  
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2.3 Kwaliteitseisen zonneboiler 

In bepaalde gevallen voldeed het thermisch zonne-energiesysteem onterecht niet aan de 
kwaliteitseisen. Dit is opgelost in v8.5.3 van de software. 

 


