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Wat is er nieuw?



Release Vabi EPA 8.5

De Standaard Resultaten

Onlangs heeft de regering de 

Standaard gepresenteerd. 

Daarmee krijg je een referentie 

voor de warmtebehoefte wat 

als goede en toekomstvaste

woningisolatie kan worden 

beschouwd. 

Meer over de Standaard.

Voor eengezinswoningen en 

meergezinswoningen geldt 

een andere Standaard.
De Standaard geldt alleen 

voor bestaande woningbouw. 

Ter indicatie wordt de score 

ook voor andere bouwfases 

getoond.Er wordt rekening gehouden 

met het bouwjaar (voor resp. na 

1945) en de compactheid Als/Ag)

https://www.vabi.nl/nieuws/standaardwaarden-voor-woningisolatie-het-nieuwe-sturingsmiddel/
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Rapportage (Excel) Resultaten

Je kunt nu alle resultaten en de invoergegevens 

overzichtelijk naar Excel exporteren. In Excel is deze als 

PDF op te slaan of af te drukken.

De knop voor 

rapportage is 

weer terug.
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Beschaduwing: (zij)belemmeringen en overstek Geometrie en Zonne-energie

Het is nu mogelijk om voor beschaduwing naast 

de automatisch te kiezen voor minimale, volledige, 

of overige belemmering.

Minimale belemmering

Smalle belemmeringen van 

maximaal 20% van de breedte 

van het zichtveld worden niet 

als belemmering gezien.

Volledige belemmering

Voor volledige belemmering 

geldt dat minimaal 80% van 

de breedte van het zichtveld 

deze belemmering dient te 

hebben.

Overige belemmering

Als beschaduwing niet aan 

voorwaarden in tabel 16.1 

voldoet of als er meerdere 

situaties tegelijk optreden

Overige belemmering

Mag in de NTA 8800 altijd gebruikt worden.

Verwarming: volledige belemmering

Koeling: minimale belemmering

Zonne-energie: volledige belemmering

Automatisch

Invoer afmetingen per raam resp. 

zonnepaneel voor overstek en 

(zij)belemmeringen.
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Collectief ventilatiesysteem (woning)

Tot versie 8.5 moest je zelf het debiet en het ventilatorvermogen (indien bekend) verdelen over de 

objecten. Vanaf versie 8.5 kun je net als bij tapwater aangeven of het ventilatiesysteem ook in 

andere rekenzones en/of objecten wordt gebruikt. Je kunt dan het totaal aangesloten 

gebruiksoppervlak opgeven. De software zal debiet en vermogen dan verdelen aan de hand van de 

verhouding van gebruiksoppervlaktes.

Ventilatie

Voor ingevoerde projecten in oudere 

versies, staat het vinkje uit en wordt de 

originele invoer overgenomen waar de 

adviseur debiet en vermogen al verdeeld 

heeft over rekenzone(s)/objecten.
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Collectief ventilatiesysteem (woongebouw) Ventilatie

Voor een woongebouw, moet 

je voor een collectieve 

installatie aangeven dat het 

aantal installaties in de 

rekenzone ongelijk is aan het 

aantal woonfuncties.

Vervolgens kun je in de rekenzone 

opgeven dat er maar 1 (collectieve) 

installatie aanwezig is. Voor de 

individuele installaties (verwarming, 

koeling en warm tapwater) geef je 

dan zelf het aantal woonfuncties op.
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Automatische passieve koeling Ventilatie

Als er een geldige kwaliteitsverklaring 

aanwezig is voor de wtw en deze heeft 

een bypass, dan kan van de verklaring 

overgenomen worden of er automatische 

passieve koeling aanwezig is.

Met automatische passieve koeling wordt 

er in de berekening van koudeterugwining 

dan rekening mee gehouden dat er geen 

gebruik wordt gemaakt van de bypass als 

de actueel gemeten binnentemperatuur 

lager is dan de actueel gemeten 

buitentemperatuur.



Release Vabi EPA 8.5

Woongebouw – aantal installaties Object algemeen

Collectief / gemeenschappelijk of

warmte-/koudelevering derden, dan

aantal installaties = 1

Individuele installatie, dan

aantal installaties = 

aantal woonfuncties

Indien anders, vinkje aangeven 

en opgeven bij de rekenzone, zie 

volgende pagina.
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Woongebouw – aantal installaties in de rekenzone Rekenzone algemeen

Geef hier het aantal installaties binnen 

deze rekenzone op, als deze anders is 

dan 1 (collectief/gemeenschappelijk of 

koude- en warmtelevering) of gelijk aan 

het aantal woonfuncties in het gebouw 

bij individuele installaties.
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Aantal voorraadvaten Tapwater

Verschillende 

typen/specificaties 

voorraadvat, 

maximaal 4.

Aantal dezelfde  

voorraadvaten binnen 

het tapwatersysteem



Veel plezier met Vabi EPA 8.5!

Vragen? Bel of mail ons:

015 - 2133 174

epa@vabi.nl

Neem ook eens een kijkje op onze supportpagina.

https://support.vabi.nl/support/epa/support/

