Stappenplan invullen EPA-W Vabi
ATAG A203EC (aan de hand van 3 gecontroleerde kwaliteitsverklaringen)
Ruimteverwarming
1.
Start de Vabi software op
2.
Kies na het inlezen van uw woning in de linkerkolom voor ‘Woningen’ (groen
blok/oranje pijl)
3.
Kies bij de tabbladen boven in beeld voor ‘Installatie’ en vervolgens daaronder
voor het tabblad ‘Verwarming’ (oranje pijlen).
4.
Kies achtereenvolgens het Systeem, de Opwekker, het Afgiftesysteem en
de regeling, de Distributie (groene pijlen).
5.
De Energiebehoefte en het Gebruiksoppervlak zijn reeds ingevuld dankzij
het inlezen van de woning bij de opstart van de software.

Voor het opzoeken van het rendement van dit toestel moeten we de
code van dit toestel zoeken via de website www.bcrg.nl waar alle
kwaliteitsverklaringen ruimteverwarming en hulpenergie terug te
vinden zijn.

6. Ga naar de website BCRG.nl en zoek via de filters in de linkerkolom de juiste
kwaliteitsverklaring energie bij het product ATAG A203EC (oranje pijlen).
7. De code van het betreffende toestel heeft u nodig, Vabi zal deze code
herkennen en vervolgens de juiste waarden in de software tonen. Klik op de
groene code button bij ‘ATAG A-, E-, Q- en i-serie ketels’ en kopieer de code
vanuit het veld dat dan tevoorschijn komt. Plak deze code in de Vabi software
in het veld ‘Kwaliteitsverklaring Ruimteverwarming aanwezig’ (bovenste
groene pijl).
8. Herhaal hetzelfde met de code die u vindt bij Hulpenergie A- en E-serie ketels.
Plak deze in de Vabi software in het veld ‘Kwaliteitsverklaring hulpenergie
preferent’ (onderste groene pijl).

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming A-serie cv-ketels (1/2)

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming A-serie cv-ketels (2/2)

Kwaliteitsverklaring Hulpenergie A-serie cv-ketels (1/2)

Kwaliteitsverklaring Hulpenergie A-serie cv-ketels (2/2)

Tapwater
1. Ga nu terug naar de Vabi software voor het invullen van het gedeelte
Tapwater. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Installatie’  ‘Tapwater’ (oranje
pijlen)
2. Het type Tapwatersysteem, type installatie en de comfortklasse, de
Energiebehoefte ruimteverwarming en het Energiebehoefte tapwater zijn
reeds ingevuld dankzij het inlezen van de woning bij de opstart van de
software (groene pijlen).
3. Check a.u.b. ook altijd de comfortklasse van het type toestel. Wanneer deze
anders moet zijn dan het toestel van de ingelezen woning, dan is dat hier
handmatig aan te passen. Ga vervolgens naar de website www.bcrg.nl

Voor het opzoeken van het rendement van dit toestel moeten we de code
van dit toestel zoeken via de website www.bcrg.nl waar alle
kwaliteitsverklaringen terug te vinden zijn; in dit geval zoeken we naar de
kwaliteitsverklaring Tapwater.

Kwaliteitsverklaring Tapwater op www.bcrg.nl
4. Zoek via de filtermogelijkheden in de linkerkolom de kwaliteitsverklaring
Tapwater voor het toestel ATAG A203EC.

5. Klip op de groene button en kopieer de code van deze verklaring uit het veld
dat dan verschijnt.

6. Kopieer ook het rendement van de Kwaliteitsverklaring Tapwater/PFHRT
(groene pijl) van de A203EC en ga terug naar de Vabi software.
7. Nu is de ATAG cv-ketel op de juiste wijze ingevoerd en kunt u de berekende
Energie-Index t.a.v. de vorige index aflezen. Het effect in reductie van de
Energie-Index is nu zichtbaar.

Heeft u naar aanleiding van dit voorbeeld vragen of opmerkingen, neem dan contact
met ons op via 0544-391 777.

