
 

 

   
 

Releasenotes 
Vabi EPA-W 6.40 

 

Inleiding 
Welkom bij de release van Vabi EPA-W 6.40. In deze service release hebben bestaande 

functionaliteiten verbeterd, nieuwe informatie bijgevoegd en gemelde bugs opgelost. 

 

Functionele verbeteringen 

Registreren merk en type   
In veel gevallen is het wenselijk om de merk en type naam van bijvoorbeeld een ketel of ventilatie box 

te registreren. Vaak wordt dit gebruikt t.b.v. de kwaliteitsverklaringen, echter was het in Vabi EPA-W niet 

mogelijk om dit op een vaste plek te registreren dan in het opmerkingen veld. In deze versie van Vabi 

EPA-W kan voor ieder installatie type de merk en type naam geregistreerd worden.  
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Overige verbeteringen 

Energiebehoefte zonneboiler en kwaliteitsverklaring. 
Bij het toepassen van een zonneboiler met een kwaliteitsverklaring was er geen verschil te zien in de 

energiebehoefte t.o.v. wanneer een zonneboiler is toegepast zonder kwaliteitsverklaring. In deze versie 

is dit opgelost. 

 

Ventilatiesysteem D1  
Bij het ventilatiesysteem D1 was het in Vabi EPA-W mogelijk om een WTW opgeven, echter is dit 

conform het opname protocol niet mogelijk. Tevens werd de WTW ook niet meegenomen in de 

rekenkern. In Vabi EPA-W 6.40 is het dan ook niet meer mogelijk om een WTW op te geven bij systeem 

D1. 

 

Ophalen definitief label. 
Wanneer een gebruiker, zonder de juiste rechten, een definitief label op probeerde te halen ontstond er 

een foutmelding welke aangaf dat het definitief label niet kon worden opgehaald. De melding is verbeterd 

en geeft de gebruiker meer informatie waarom het definitief label niet opgehaald zou kunnen worden. 

 

CW-klasse warmtepomp 
Bij het opgegeven van een ongeldige CW-klasse voor een warmtepomp wordt nu door de software een 

voorstel gedaan voor een geldige CW-klasse conform de NEN 7120.Op deze manier ontvangt u geen 

foutmelding waardoor de woning niet doorgerekend kon worden. 

 

Oppervlak onverwarmde zolder 
Wanneer een woning een nog niet verwerkt oppervlak onverwarmde zolder heeft vanuit de oude 

methodiek, kon deze wel worden afgemeld. Bij het afmelden wordt dit oppervlak dan niet meegenomen 

in de Energie-index berekening, maar bij het berekenen van de voorlopige (huidige) EI wordt dit 

oppervlak wél meegenomen, waardoor er een verschil in energie-index kon ontstaat. 

 

Tapwatersysteem externe warmtelevering 
Wanneer op de achtergrond "Externe levering" is geselecteerd als collectieve opwekker in combinatie 

met "Individuele afleverset per woning aanwezig" werd dit vertaald naar een individueel systeem. Dit is 

niet juist en kon resulteren in een andere energie-index. De kans hierop is minimaal. 

 

Kwaliteitsverklaring niet grenzend aan buiten 
Op het moment dat er een kwaliteitsverklaring werd toegevoegd aan een constructie t.b.v. een bouwdeel 

welke niet grenst aan buiten had deze geen effect op de energie-index. Dit was onjuist en in deze versie 

verbeterd. Deze verbetering kan invloed hebben op de energie-index. 

 

Monitorbestand met biomassa 
Wanneer een woning voorzien is van biomassa en er werd gekozen voor het aanmaken van een 

monitorbestand of afmelding, dan ontstond er een foutmelding. Deze foutmelding is verholpen en er 

kunnen weer monitorbestanden aangemaakt worden met biomassa. 
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Impact energie-index 
Van de bovenstaande verbeteringen zijn er twee items welke invloed zouden kunnen hebben op de 

huidige energie-index: 

• Oppervlak onverwarmde zolder 

• Kwaliteitsverklaring niet grenzend aan buiten 

 

Heb je nog vragen over de update van Vabi EPA-W, neem dan contact op met onze service & 

supportafdeling. 

We zijn bereikbaar op 015 - 2133 174 of mail naar epa@vabi.nl 
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