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Release Vabi EPA 8.8

Wat is er nieuw?

Installatie ► Tapwater koppelen aan collectief verwarmingssysteem 

Geometrie ► Markering gekoppelde bouwdelen

Rapportage ► Controleer objecten

Diverse verbeteringen ► Verwarming energiebehoefte van het object

► Tegellijsten

► Gevels grenzend aan onverwarmde kelder
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Tapwater koppelen aan collectief verwarmingssysteem 

▪ Het is mogelijk om voor tapwater te kiezen voor eigen collectieve 

verwarmingssysteem via een afleverset. Tapwater heeft dan geen 

eigen opwekker, maar is aangesloten op het verwarmingssysteem. 

Je geeft dan altijd de specificaties van de circulatieleiding op.

Tapwater

Als bij verwarming een collectief 

systeem gekozen is, dan is bij 

tapwater deze optie beschikbaar
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Markering bouwdelen

▪ Als bouwdelen gekoppeld zijn, dan 

wordt het gekoppelde bouwdeel 

groen gemarkeerd.

▪ Voorbeeld, als een gevel grenst aan grond, of aan een 

onverwarmde kelder, moet je aangeven van welke vloer er 

bij deze gevel hoort.

▪ Of, bij een vloer grenst aan kruipruimte, dan moet je 

aangeven welke wand er gebruikt moet worden voor de 

Rbw waarde in de berekening. 

▪ Als een bouwdeel inactief gemaakt 

is, is deze grijs gemarkeerd.

Geometrielijst
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Controleer objecten

▪ Voor een bestand waar meerdere woningen 

of gebouwen in staan, kan het handig zijn 

om alle meldingen van alle objecten te 

bekijken. 

▪ Je kunt een lijst maken met een overzicht 

van woningen die nog aandacht behoeven, 

de invoercontroles en -fouten worden 

summier aangeduid.

Invoerscherm
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Kwaliteitsverklaring energiegebruik object

▪ Om het overnemen van de juiste 

gegevens van de kwaliteitsverklaring 

makkelijker te maken, wordt nu ook het 

energiegebruik van het object getoond. 

Dit is dezelfde waarde als de EPV in 

het resultatenscherm. Maar wel zo 

handig dat de berekende waarde ook 

hier getoond wordt, zodat je in een 

oogopslag ziet of het een woning met 

een laag of een hoog energiegebruik is.

Verwarming
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Samenvatting rekenzones (tegellijst)

▪ De tegellijst is uitgebreid met beknopte info over de gekozen installatie en 

geometrie.

Rekenzones

Hier wordt het aantal bouwdelen 

per ‘locatie’ (voorgevel / 

achtergevel etc.) getoond.
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Woongebouw versus appartementen (tegellijst)

▪ Als je voor een omgevingsvergunning zowel het appartementencomplex, 

als de individuele woningtypes berekend, dan wordt het app.complex (het 

woongebouw) groen gemarkeerd.

Objecten

Het woongebouw wordt 

gemarkeerd, zodat deze 

herkenbaar is t.o.v. de losse 

appartementen.
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Gevel grenst aan onverwarmde kelder

▪ Voor gevels die grenzen aan een onverwarmde kelder is het voor de 

berekening noodzakelijk dat deze gekoppeld worden aan een vloer die 

grenst aan onverwarmde kelder.

Geometrie

▪ Oudere projecten die 

in versie 8.8 geopend 

worden krijgen een 

melding dat deze 

informatie nog 

ingevuld moet 

worden.
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▪ Download de nieuwste versie

▪ Lees de volledig releasenotes

▪ Ga naar de releasepagina

Download 

Releasenotes

Releasepagina

https://support.vabi.nl/support/epa/downloads/
https://marketing.vabi.nl/acton/attachment/17638/f-3fd3b9f0-956c-4b54-a719-17fedfc9bbf6/1/-/-/-/-/Vabi%20NTA8800%20Release%20notes.pdf
https://www.vabi.nl/epa-nta-8800/
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Veel plezier met Vabi EPA 8.8!

Vragen? Bel of mail ons:

015 - 2133 174

epa@vabi.nl

Neem ook eens een kijkje op onze supportpagina.

Veel plezier met Vabi EPA 8.8!

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

