
Evaluatie van pompefficiëntiewaarden 
BEGRIP VAN TESTPARAMETERS IS CRUCIAAL VOOR HET MAKEN  

VAN CORRECTE POMPSELECTIES



Wat betreft centrifugaalwaterpompen gelden in 
de afgelopen jaren dankzij (EU) 547/2012 steeds 
strengere efficiëntie-normen. Het effect op de 
vraag naar energie is tweeledig: Pompen die niet 
voldeden aan de energie-efficiëntielimieten zijn 
niet meer op de markt; de vraag naar energie is 
gedaald omdat deze pompen vervangen zijn door 
nieuwere pompen met een hogere efficiëntie.

Pompfabrikanten moeten voldoen aan specifieke 
testprocedures voor het bepalen van de 
efficiëntie en de resultaten documenteren als 
onderdeel van de voor elke pomp gepubliceerde 
curven. Efficiëntiewaarden zijn een belangrijke 
factor in het pompspecificatieproces want elk 
procentpunt efficiëntie heeft een enorme invloed 
op de energiekosten, vooral als het gaat om 
grote meertraps pompen.

Toch is de efficiëntiewaarde niet het enige getal 
waar op gelet moet worden bij de selectie 
van een pomp. Het testproces zelf moet 
worden geëvalueerd omdat dit waardevolle 
informatie oplevert over de efficiëntie, wat 
ook gedocumenteerd wordt in de pompcurve. 
Nalatigheid bij het evalueren van testparameters 
kan leiden tot de selectie van een pomp 
met een hogere energiebehoefte en hogere 
energiekosten per levensduur waardoor geld  
 

Wetten die bedoeld zijn om aanzienlijke 

verbeteringen teweeg te brengen wat 

betreft de energie-efficiëntie van producten, 

verlagen het totale energieverbruik en de 

Europese Unie benadert de doelstellingen 

die werden opgesteld in de Richtlijn 

Energie-efficiëntie van 2012 steeds verder.

Bijna een kwart van het totale 

energieverbruik in de gehele EU is 

stroomverbruik, vandaar dat populaire 

elektrische apparaten - van huishoudelijke 

apparatuur tot verlichting tot 

centrifugaalpompen - de meeste  

aandacht krijgen van de autoriteiten.
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en hulpbronnen verspild worden.

Voor het evalueren van de efficiëntie van een pomp 
bestaan er twee toonaangevende richtlijnen, de 
Minimum Efficiency Index (MEI) en de ISO standaards 
(International Organization for Standardization). Beiden 
dienen een ander doel bij het evalueren van de 
pompefficiëntie. Bovendien is bij beiden ook meer nodig 
dan het oppervlakkig bekijken van de efficiëntiewaarde om 

een goede pompselectie te kunnen maken.

MEI
De Minimum Efficiency Index (MEI) specificeert de 
parameters voor een pomp die verkocht zal worden in 
Europa. Dit is een numerieke waarde die aangeeft hoe de 
efficiëntie van een pomp onder bepaalde omstandigheden 
is, vergeleken met andere pompen op de markt. 

De standaard voor de efficiëntie van een waterpomp 
is  ≥0,40, wat inhoudt dat 40 procent van de pompen 
op de markt lager presteert. Een MEI van ≥0,70 is het 
toonbeeld van efficiëntie en is een voorbeeld van de best 
beschikbare technologie op de markt. Echter, een pomp 
met een MEI van ≥ 0,6 kan een hogere efficiëntiewaarde 
hebben dan een pomp met een MEI van ≥ 0,7 als de 
waaier is getrimd voor een specifiek bedrijfspunt of het 
beste bedrijfspunt (BEP) van de pomp niet zo dicht bij 

het specifieke bedrijfspunt ligt wat het debiet aangaat. 
Dit toont het belang aan van het bestuderen van de 
efficiëntiewaarde voor het specifieke bedrijfspunt bij  
het zoeken naar de meest efficiënte pomp.

Acceptatie ISO 
en ANSI/HI
De MEI is nog maar de eerste hindernis die genomen 

moet worden op weg naar de evaluatie van de efficiëntie. 

Testen en certificering door de International Organization 

for Standardization en ook ANSI/HI 14.6, Rotodynamic 

Pumps for Hydraulic Performance Acceptance Tests, 

moeten de prestaties van de pomp vaststellen en  

deze vergelijken met de garantie van de fabrikant.

ISO 9906 specificeert hydraulische prestatieacceptatietests 

voor centrifugaalpompen. Een update uit 2012 

specificeert drie acceptatieniveaus. De ANSI/HI 14.6 

standaard omvat drie nauwkeurigheidsclassificaties en 
tolerantiebrandbreedtes voor de pompacceptatiecriteria, 
vergelijkbaar met  ISO 9906.

• Classificatie 1B, 1E en 1U met nauwe toleranties
• Classificatie 2B, en 2U met bredere toleranties
• Classificatie 3B met de breedste toleranties
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Voor industriële toepassingen waar meertraps, 
meerpoorts pompen vereist zijn, adviseert ISO 
9906:2012 classificatie 2B voor testen, met een 
efficiëntietolerantie van -5% efficiëntie. 

Dezelfde pomp, getest met een zelfde debiet, kracht en 
toerental bij Classificatie 3B met een tolerantie van -7% 
zal een hogere efficiëntiewaarde opleveren. Gebruik van 
een lagere testclassificatie stuwt de efficiëntie omhoog 
als gevolg van de bredere tolerantie.

De ISO- en ANSI/HI-standaards zijn acceptabel bij 
elke testclassificatie, maar testclassificaties kunnen niet 
onderling worden vergeleken bij het vaststellen van de 
efficiëntie van concurrerende producten.  Er moet verder 
gekeken worden dan de percentages om de daadwerkelijke 

efficiëntie van een meertraps pomp te bepalen.

Appels met appels 
We kunnen dit duidelijk maken aan de hand van een 
realistisch scenario:

Een industriële klant is op zoek naar een meertraps 
pomp met een debiet van 180 kuub per uur, een 
opvoerhoogte van 410 meter bij een toerental van 2950 
tpm, gemaakt van gietijzer met roestvrijstalen waaiers. 
Er worden twee gelijksoortige pompen gespecificeerd, 
hoewel de efficiëntiewaarden als 78,8% en 80,0% 
worden weergegeven. 

Vergelijking van pompvermogen:

POMP A POMP B

Debiet: 180m³/h 180m³/h

Opvoerhoogte: 410m 410m

Efficiëntie: 80% 78,8%

Vermogen: 251,4kW 255,2kW

De1,2-punt verschil in efficiëntie wordt veroorzaakt 
door de gedefinieerde testclassificatie van ISO 
9906:2012 en de materiaalselectie.

Het vermogen van Pomp B wordt gegarandeerd 
bij een accceptatieclassificatie 2B met een 
efficiëntietolerantie van -5%. Dit is dus geen appels-
met-appels vergelijking tussen de twee pompen.

POMP A POMP B

Testclassificatie: 3B 2B

ETA-tolerantie: -7% -5%

Bovendien heeft de online selectiehulp van de 
fabrikant voor Pomp B automatisch de pompcurve 
aangepast aan de geselecteerde testclassificatie en 
materiaalselectie, maar de selectiehulpcurve voor 
Pomp A geeft alleen de testclassificatie weer uit de 
gepubliceerde curve voor de standaard gietijzeren 
selectie en berekent geen variabelen die de efficiëntie 
beïnvloeden, zoals de materiaalselectie.

Om tot de meest nauwkeurige vergelijking tussen 
pompen te komen en variabelen mee te kunnen 
nemen,moeten Pomp A en Pomp B worden 
vergeleken met dezelfde acceptatietestclassificatie en 
materiaalselectie wat resulteert in een efficiëntiewaarde 
van 76,9% voor Pomp A en 78,8% voor Pomp B. 

Vergelijking van pompvermogen met dezelfde 
testclassificatie 2B en dezelfde materiaalselectie:POMP A POMP B

Debiet: 180m³/h 180m³/h

Opvoerhoogte: 410m 410m

Efficiëntie: 76,9% 78,8%

Vermogen: 261,5kW 255,2kW

Bedrijfsuren: 4000 uur/jaar 4000 uur/jaar

Energiekosten: 0,1 Euro/kWh 0,1 Euro/kWh

104.598 Euro/jaar 102.076 Euro/jaar

Verschil: 2.522 Euro/jaar

De informatie over de testclassificatie voor 
gegarandeerde acceptatie en de degradatiefactoren 
voor verschillende materiaalselecties wordt meestal 
vermeld in een offerte of catalogus naast de curven. 
Neem, als deze niet beschikbaar is, contact op met  
de leverancier en vraag deze om informatie. 

Met 4000 bedrijfsuren per jaar en 0,1Euro per kWh heeft 
Pomp B 2.522 euro lagere jaarlijkse energiekosten, zelfs 
al zag dat er in eerste instantie anders uit. Bij pompen 
met hoog vermogen, is elke efficiëntiepunt er één. 

Als de pompefficiëntie wordt vergeleken op 
gelijkwaardige wijze, wordt dit gewoon een 
onderdeel van de vergelijking. Prijs, productkwaliteit, 
betrouwbaarheid en technische ondersteuning en 
opleiding zijn andere factoren die van invloed zijn  
op aankoopbeslissingen.
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Bestudeer de feiten
Om gefundeerde beslissingen te maken over 
pompspecificaties en een vergelijking te kunnen 
maken tussen fabrikanten, neemt u de volgende 
stappen op in het proces:

• Raadpleeg de technische catalogus van de 
pomp om te bepalen welke testclassificatie wordt 
gebruikt en of er classificatiefactoren voor andere 
testclassificaties worden genoemd.

• Bepaal bij gebruik van een online 
selectiehulpmiddel of het programma de curves 
automatisch aanpast aan de geselecteerde 
testclassificatie en materiaalselectie. 

• Bij het beoordelen van pompen van 
verschillende fabrikanten dient u er zeker van 
te zijn dat u dezelfde testclassificatieniveaus 
gebruikt voor vergelijkingen.

In de EU is deze industriesector verantwoordelijk 
voor bijna 26 procent van het energieverbruik, 
volgens een analyse in 2014. Een voortdurend 

focus op de efficiëntie voor het beheren van de 
energievraag - met name in de industrie - zal een 
positief effect hebben op bredere doelstellingen 
voor het verhogen van de energie-efficiëntie met 
20 procent in de gehele EU in 2020. 

Nieuwe producten, zoals de Loware e-MP-
serie door het wereldwijd op het gebied van 
watertechnologie toonaangevende bedrijf 
Xylem Inc. maken gebruik van geavanceerde 
technologieën die de efficiëntie verbeteren  
voor het verminderen van de levenscycluskosten 
en het energieverbruik. Een fundamentele 
verschuiving in hoe fabrikanten en consumenten 
over de hele wereld kijken naar het belang van 
energie-efficiëntie zal de concurrentiekracht en 
duurzaamheidsinspanningen verbeteren wat 
benadrukt wat de waarde van bespaarde energie 
is als middel om efficiëntie te bereiken.

Karl Wolf is EMEA Product Manager voor Xylem Inc. 
Hij werkt vanuit Oostenrijk.

ISO 9906:2012 POMPTOLERANTIES
Klasse: 1 2 3

Classificatie: 1E 1B 1U 2B 2U 3B

Tolerantie:

E =  Efficiëntie 
zonder 
negatieve 
tolerantie

B =  bilateraal 
alle 
toleranties 
+ / -

U =  unilateraal 
totale 
toleranties 
vorm + 
/ - alleen 
toegepast 
in positieve 
richting

B =  bilateraal 
alle 
toleranties 
+ / -

U =  unilateraal 
totale 
toleranties 
vorm + 
/ - alleen 
toegepast 
in positieve 
richting

B =  bilateraal 
alle 
toleranties 
+ / -

Debiet: ± 5% ± 5% + 10% ± 8% + 16% ± 9%

Totale 
opvoerhoogte 
pomp:

± 3% ± 3% + 6% ± 5% + 10% ± 7%

Vermogen pomp: ± 4% ± 4% + 10% ± 8% + 16% ± 9%

Efficiëntie pomp: ≥ 0% - 3% ≥ 0% - 5% - 5% - 7%

NPSHr*: zonder plustolerantie

Snelheid: 50% tot 120% van het nominale toerental voor Q-H-P / 80% tot 120% voor de NPSH-test

*NPSHr = Net Positive Suction Head required, waarde waarop de pomp gaat caviteren
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Salesvestigingen Benelux:

www.xyleminc.com/nl
www.xyleminc.com/be

Xylem Water Solutions Italia Srl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Lowara, Xylem zijn geregistreerde handelsmerken van Xylem Inc. of een van zijn dochterondernemingen. © 2017 Xylem, Inc

1) Het weefsel in planten dat het water omhoog transporteert vanaf de wortels
2) Een toonaangevend watertechnologiebedrijf

Wij zijn één wereldwijd team dat streeft naar één gemeenschappelijk doel: het creëren van
geavanceerde technologie oplossingen voor wereldwijde wateruitdagingen. Centraal in ons
werk staat de ontwikkeling van nieuwe technologieën die zorgen voor een betere manier
waarop water in de toekomst gebruikt, bewaard en opnieuw gebruikt zal worden. Onze
producten en diensten maken het mogelijk om water te transporteren, te behandelen, te
analyseren en te monitoren en zorgen ervoor dat het veilig is voor gebruik in nutsbedrijven,
dienstverlening in huishoudelijke en commerciële gebouwen en op industrieel en
agrarisch terrein. Met de overname van Sensus in oktober 2016 heeft Xylem slimme
meettechnieken, netwerktechnologieën en geavanceerde gegevensanalyse voor water-,
gas- en elektriciteitsbedrijven aan haar portefeuille met oplossingen toegevoegd. In meer
dan 150 landen hebben we sterke en langdurige relaties met klanten die ons kennen door
onze krachtige combinatie van toonaangevende productmerken en toepassingsexpertise
met een sterke focus op de ontwikkeling van duurzame oplossingen. 

Ga voor meer informatie over hoe Xylem u kan helpen naar xylem.com.

Xylem 


