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Handleiding Mitsubishi Electric – EPB Bibliotheek gebruiken in software 
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1. Bibliotheek importeren  

a. Voorbereiding 

i. Download de bibliotheek 

ii. Bewaar dit bestand op uw computer 

b. Opstart 

i. Start de EPB‐software op. De laatste nieuwe versie vindt u hier: 
 
Download de EPB Software 8.0 voor Vlaanderen 
Download de EPB Software 8.0 voor Brussel 
Download de EPB Software 8.0 voor Wallonië 

ii. Selecteer in de menubalk <bibliotheek> en kies voor <gegevens 
importeren>.  
 

 

iii. Klik <selectie importeren> in het volgende scherm : 
 

 

file:///C:/Users/NickelV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0D54NEB3/www.mitsubishi-electric.be
http://www.mitsubishi-electric.be/resources/documentation/files/MitsubishiElectriclibraryversion20170119EcodanATWandLossnayventilation.zip
http://www.mitsubishi-electric.be/resources/documentation/files/MitsubishiElectriclibraryversion20170119EcodanATWandLossnayventilation.zip
http://www.energiesparen.be/epb/prof/software3G
http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/bouwen-en-renoveren/epb-software-en-pre-design
http://energie.wallonie.be/fr/logiciel-peb.html?IDC=7303
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iv. Navigeer naar de plaats waar u het .xml‐bestand hebt opgeslagen en 
selecteer het bestand. Klik op <Volgende>. 

v. Klik nogmaals op <Volgende>  

vi. Hierna dient u enkel nog op <Beëindigen> en vervolgens op <Sluiten> te 
klikken om de import af te ronden. 

 
2. Gebruik van de bibliotheekgegevens voor Verwarming 

Open een bestaand project, navigeer vervolgens naar de ‘Energiesector’. 
Energiesector – installatiecomponenten - actieve koeling - Ja of Neen aanvinken. 
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a. Navigeer naar ‘verwarming’ 
 

 

i. Selecteer in de tweede menubalk (die begint met de standaard iconen) het 
tabblad <Gegevensinvoer>. 

ii. Klik in de energetische boomstructuur (=navigatieboom links) op het item 
<Verwarming>. 

b. Selecteer het warmteopwekkingssysteem 

i. Verander de waarde <Soort verwarming> naar <Centrale Verwarming> 

ii. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Meerdere 
opwekkingstoestellen> ingesteld te worden op Neen. 

iii. Onder tabblad <Warmteopwekkingssystemen> ziet u een tabel 
verschijnen waarin reeds 1 verwarmingssysteem (als “preferente opwekker”) 
is opgenomen. 

iv. Als het vooringevulde warmtesysteem wordt geselecteerd, kan onder de 
tabel met <Warmteopwekkingssystemen> het gewenste Mitsubishi Electric 
toestel uit de ingeladen bibliotheek opgeladen worden. Daartoe klikt u het 
linkse icoontje aan (met blauwe pijl die wijst van rechts naar links) waardoor 
de bibliotheek wordt geopend. 
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De gewenste combinatie aanvinken en op <Ok> klikken 
 

 
 

c. Vervolledigen parameters warmtepomp 

Een aantal parameters, die afhankelijk zijn van de dimensionering van de afgifte‐installatie, 

dienen nog bij  dit bibliotheek elementen te worden ingevuld. 
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d. Vervolledigen parameters en resultaat 

 
Nadat alles ingevuld werd dient men de ‘De berekeningen starten en de resultaten bijwerken’ aan 
te vinken om de laatste stand van zaken van het E-peil en berekeningen te verkrijgen. 
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3. Gebruik van de bibliotheekgegevens voor Sanitair warm water 

a. Navigeer naar ‘InstSWW1’ 
 

 

i. Selecteer in de tweede menubalk (die begint met de standaard iconen) het 
tabblad <Gegevensinvoer>. 

ii. b. Klik in de energetische boomstructuur (=navigatieboom links) op het item 
<InstSWW1>. 

b. Selecteer het warmteopwekkingssysteem 

i. Verander de waarde van <Soort SWW :> naar Lokaal SWW (in 1 ES) 

ii. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Circulatieleiding 
aanwezig :> ingesteld te worden op Neen. 

iii. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Meerdere 
opwekkingstoestellen> ingesteld te worden op Neen. 

iv. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <De opwekkers staan 
ook in voor ruimteverwarming> ingesteld te worden op Ja. 

v. Onder tabblad <Warmteopwekkingssystemen> ziet u een + teken 
verschijnen, u klikt hierop om een systeem toe te voegen. 

vi. Als het vooringevulde warmtesysteem wordt geselecteerd, kan onder de 
tabel met <Warmteopwekkingssystemen> het gewenste Mitsubishi Electric 
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toestel uit de ingeladen bibliotheek opgeladen worden. Daartoe klikt u het 
linkse icoontje aan (met blauwe pijl die wijst van rechts naar links) waardoor 
de bibliotheek wordt geopend. 

 

 

vii. De gewenste combinatie aanvinken en op Ok klikken. OPGELET hier 
moeten andere gegevens ingevuld worden, met name voor het vermogen 
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c. Vervolledigen parameters warmtepomp 

Een aantal parameters, die afhankelijk zijn van de dimensionering van de installatie, dienen nog 

bij de bibliotheek elementen te worden ingevuld. 

 

i. Verander de waarde van <Toestel is voor 26/9/2015 op de markt 
gebracht> naar Neen 

ii. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Warmtepomp 
uitgerust met een elektrische weerstand> ingesteld te worden op Neen. 

iii. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Met warmteopslag> 
ingesteld te worden op Neen. 

iv. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Opslagcapaciteit> 
ingesteld te worden op 200. 

v. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Capaciteitsprofiel 
gekend> ingesteld te worden op Ja. 

vi. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Capaciteitsprofiel> 
ingesteld te worden op L. 

vii. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Energie-efficiëntie 
gekend> ingesteld te worden op Ja. 

viii. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Energie-efficiëntie 
ηWH> ingesteld te worden op 103. 

ix. Afhankelijk van de configuratie, dient de parameter <Is de Energie-efficiëntie 

bepaald met inbegrip van de warmteopslag?> ingesteld te worden op Ja. 
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d. Vervolledigen parameters en resultaat 

 
Nadat alles ingevuld werd dient men de ‘De berekeningen starten en de resultaten bijwerken’ aan 
te vinken om de laatste stand van zaken van het E-peil en berekeningen te verkrijgen. 
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