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Inleiding 

Sinds 2 juli 2018 is de versie 9.5.1 van de EPB-software 3G beschikbaar. De gebruikers van deze 
softwareversie ontdekten enkele bugs. In de onderstaande paragrafen vindt u een beschrijving van 
de bugs die zijn opgelost in de nieuwe versie 9.5.2. 

In de versie 9.5.1 komen enkele installatieproblemen voor. De mogelijkheid om automatische 
updates uit te voeren bij nieuwe versies is daarom uitgeschakeld. De versie 9.5.2 wordt op de 
traditionele manier verspreid, dus via een installatiebestand op energiesparen.be. U kunt deze versie 
niet via een automatische update opstarten.   

1. Problemen die zich enkel voordoen op MAC 

1.1 Installatie- en opstartproblemen op MAC 

In de versie 9.5.1 komen enkele installatie- en opstartproblemen op MAC-computers voor. Dit zijn de 
twee meest voorkomende oorzaken: 

• er wordt niet met de meest recente versie van Java gewerkt; 

• de nieuwe module voor het automatisch updaten van de software zorgt voor problemen. 

De module voor het automatisch updaten van de software is aangepast in de versie 9.5.2. Als u nog 
installatie- of opstartproblemen ondervindt met de versie 9.5.2 kunt u best eerst de javaversie 
1.8.0_xx installeren en de software opnieuw installeren. 

Als uw probleem na deze installatie nog niet is opgelost, kunt u een e-mail sturen naar 
energie@vlaanderen.be met daarin een screenshot dat aanduidt wat er misloopt en de logbestanden 
van de software. Deze logbestanden bevinden zich in de map "/Applications/PEB/9.5.2/log/". 

1.2 Ventilatie-export is niet mogelijk op MAC 

Op MAC is het in de versie 9.5.1 in sommige gevallen niet mogelijk om het venster te openen om een 
export te doen naar het kwaliteitskader ventilatie. Dat is opgelost in de versie 9.5.2. 

Let op: het is mogelijk dat nieuwe vensters zich openen achter andere vensters. Dat is een gekend 
probleem. De softwareontwikkelaar lost dit zo snel mogelijk op. 

2. Problemen met benamingen 

2.1 Naam van producten op het resultatenrapport 

Als u in de versie 9.5.1 een EPB-rapport genereert, staan de namen van sommige materialen niet 
meer vermeld bij de samenstelling van de wanden. Er staat enkel een λ-waarde vermeld. Vanaf de 
versie 9.5.2 staat terug de volledige naam van de materialen vermeld. 

2.2 Naam EPBD-elementen in de gegevensinvoer van de software 

Tot de versie 9.0.2 wordt als naam voor bijvoorbeeld de regelbare toevoeropeningen telkens het 
product-ID uit de EPBD-databank overgenomen. In de versie 9.5.1 krijgen deze elementen een 
onduidelijke naam toegekend, bijvoorbeeld ‘regelbare toevoeropening EPBD1’. 
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In de versie 9.5.2 is dit terug aangepast, zodat voor deze elementen als naam terug het product-ID uit 
de EPBD-databank wordt overgenomen. 

2.3 Onduidelijke naam bij ‘kopieer inhoud van de ene bibliotheek naar de andere’ 

Als u in de versie 9.5.1 kiest voor ‘kopieer de inhoud van de ene bibliotheek naar de andere’, dan 
wordt de naam van de gekopieerde elementen zeer onduidelijk, bijvoorbeeld ‘muur 433 (kopie 
globale bibliotheek)’. Dit probleem is opgelost in de versie 9.5.2. 

 

3. Problemen dit zich enkel voordoen bij de technische installatie-eisen 

3.1 Foutmelding bij aanmaken ketel 

Als u bij de installatie-eisen voor verwarming in de versie 9.5.1 een ketel invoert, krijgt u enkele 
foutmeldingen. Hierdoor kan deze knoop geblokkeerd geraken, waardoor u geen gegevens meer 
kunt invoeren. Dat probleem is opgelost in de versie 9.5.2. 

3.2 Knoop ‘technische installaties’ verdwijnt uit de boomstructuur 

Als u in de versie 9.5.1 bij de installatie-eisen aangeeft dat er geen installaties geplaatst of vernieuwd 
werden, dan verdwijnt de knoop 'Technische eisen' uit de boomstructuur. U kunt die niet opnieuw 
activeren. Dat probleem is opgelost in de versie 9.5.2. 

 

4. Nieuwe of vernieuwde constructie 

Voor projecten met een aanvraagdatum van de bouwvergunning vanaf 1 januari 2018 en als 
bestemming ‘nieuwbouw: gedeeltelijke herbouw’ of ‘nieuwbouw: uitbreiding’ is de vraag 'nieuwe of 
gerenoveerde scheidingsconstructie' in de versie 9.5.1 onterecht inactief. Hierdoor kunnen de 
berekende Umax-eisen foutief zijn. Dat probleem is opgelost in de versie 9.5.2. 
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5. Problemen in projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 

Voor projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019, zijn in de versie 9.5.1 enkele specifieke 
fouten aanwezig, die in de versie 9.5.2 zijn opgelost: 

- het rendement van pelletkachels wordt niet correct berekend; 

- er is een fout aanwezig bij de berekening van lucht-lucht-warmtepompen met een vermogen 
groter dan 12kW; 

- free chilling wordt enkel meegerekend bij de oververhittingsindicator van de energiesector, 
maar niet bij die van de EPB-eenheid; 

- circulatiepompen voor verwarming worden niet meegerekend in het E-peil. 

6. Overige opgeloste bugs 

- In de versie 9.5.1 is het in sommige gevallen bij de elektrische warmtepomp voor verwarming 
niet meer mogelijk om de ontwerpvertrektemperatuur en de temperatuurstoename over de 
condensor in te geven. Vanaf de versie 9.5.2 kunt u deze temperaturen terug invoeren. 

- In bepaalde bestanden verschillen de resultaten als er meermaals op de ‘berekenen-knop’ 
werd gedrukt. Dat is opgelost in de versie 9.5.2. 

- Bij bepaalde EPN-projecten waar geen niet-preferentieel koelsysteem aanwezig is, is het niet 
mogelijk om de eis op hernieuwbare energie te berekenen. Dat is in 9.5.2 opnieuw mogelijk. 

- Bij bepaalde EPN-projecten verschijnt in de versie 9.5.1 een foutmelding als u op de knoop 
‘ventilatie’ drukt, nadat u een ventilatorvermogen ingeeft. Dat is opgelost in de versie 9.5.2. 

- Er verschijnt in de versie 9.5.1 een blokkerende foutmelding als u bij sanitair warm water 
wijzigt naar een lokaal systeem en dan terug naar een gedeeld systeem. Dat is opgelost in de 
versie 9.5.2. 

- De softwareversie 9.5.1 crasht bij het wegschrijven van een ventilator naar de bibliotheek. In 
de versie 9.5.2 komt dat probleem niet meer voor. 

 

 

 


