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COMPACT-P VAN NILAN



COMPACT-P VAN NILAN 
Verklaring voor de energieprestaties van de Compact-P van Nilan, conform NEN 7120. 

Deze verklaring omvat de onderdelen: 
1. Warmteterugwinning uit ventilatielucht (WTW Compact-P basis) 
2. Warm tapwaterbereiding (warmtepompboiler Compact-P basis) 
3. Ruimteverwarming (module GEO6 brine/water-warmtepomp), incl. hulpenergie 
4. Ruimteverwarming (module AIR9 buitenlucht/water-warmtepomp), incl. hulpenergie 

Deze verklaring is opgesteld conform NEN 7120, inclusief aanvullingenblad juni 2017. 

1. Deze verklaring is van toepassing op het deel van de woning dat is aangesloten op de 
Compact-P. 

2. Met als thermische bron van de warmtepomp: 
a. Gebouwventilatielucht (Compact-P-basis) 
b. Brine (GEO6 warmtepompmodule). 
c. Buitenlucht (AIR9 warmtepompmodule). 

3. Voor het onderdeel warmteterugwinning uit ventilatielucht WTW: 

a. Is de prestatie van de Compact-P bepaald door meting conform EN308 bepaald 
door het Danish Technological Institute, op 12 december 2012 en voor deze 
verklaring bewerkt conform NEN7120, NEN8088 en NEN5138. 

4. Voor het onderdeel warmtapwater (warmtepompboiler Compact-P basis): 

a. Is de prestatie van de Compact-P bepaald door meting conform EN16147 door 
Hochschule Luzern, op 22 september 2011. De gebruikte methode voor 
omrekening naar NEN7120 tapklasse 4 is inhoudelijk door BCRG akkoord 
bevonden op 20 april 2018. 

5. Voor het onderdeel ruimteverwarming (GEO6 Brine/Water-warmtepomp), incl. 
hulpenergie. 
a. Is voor berekening gebruik gemaakt van de rekentool NEN7120 bijlage Q, versie 

" WPSim2_in_Excel_2017-02-17 ". 
b. Is gemeten conform NEN-EN 14511 door het Danish Technological Institute, op 

15 juni 2015. 

6. Voor het onderdeel ruimteverwarming (AIR9 Lucht/Water-warmtepomp), incl. 
hulpenergie. 
a. Is voor berekening gebruik gemaakt van de rekentool NEN7120 bijlage E versie 

"20170630 Rekentool NEN 7120 v3-5". 
b. Is gemeten conform NEN-EN 14511 door het Danish Technological Institute, op 

28 april 2015. 

7. Voor tussenliggende tabelwaarden voor bruto warmtebehoefte en temperatuurniveau 
dient lineair te worden geïnterpoleerd. 

 
Rhenen, 7 november 2018 
 
Dr. ir. J. van Berkel, 
Entry Technology Support BV 
Spoorbaanweg 15 
3911 CA Rhenen  



Ventilatie WTW 
 
De energieprestatie van de WTW is gemeten door het Danish Technological Institute, op 
12 december 2012. De energieprestatie voor het energierendement en het 
elektriciteitsgebruik is gemeten conform EN308. Tabel 1 geeft de energieprestatie van 
de WTW-unit, als onderdeel van de Compact-P. 

Tabel 1  Energieprestatie KHRU van de WTW/Compact-P. 

 
 

Conform NEN8088 en NEN5138 is voor het rendement in de praktijk een correctiefactor 
van toepassing voor (onder meer) onbalans, lucht- of warmtelekken e.d: 
Voor toepassingen waarbij voor de lengte van het kanaaldeel dat zich binnen de 
gebouwschil bevindt korter is dan 2 meter, bedraagt de praktijkrendementsfactor 
frend = 88,5 % 
 
 
 

Tapwater 
 
De tapprestatie voor NL tapklasse 4 is afgeleid uit de tapprestatie voor EU tapbelasting 
L, metingen uitgevoerd door de Hochschule Luzern, gerapporteerd op 22 september 
2012. 

 
Waarbij wordt aangetekend dat: 

1) voor tussenliggende waarden voor het lucht-debiet lineair mag worden 
geïnterpoleerd. 

2) De omrekening geldt voor EU tapklasse L naar NL tapklasse 4. Voor omrekening naar 
een lagere Nederlandse tapbelasting dienen de correctiefactoren volgens NEN 7120 
tabel 19.17 te worden toegepast. 

3) Validiteit van deze specifieke omrekening dient te worden aangetoond door een 
vergelijkende EU/NL- meting van ten minste één representatief toestel, uiterlijk 
binnen 1 jaar na publicatie van deze verklaring. Dienovereenkomstig heeft deze 
verklaring een maximale geldigheidsduur van 1 jaar. 

 
De hierboven gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire 
waarden gegeven van de NEN 7120. 

  



Ruimteverwarming GEO6 Brine/Water-warmtepompmodule 
 

De tabellen op de volgende bladzijden geven als output: 
x KH;gen het opwekkingsrendement van de warmtepomp. 
x FH;gen het aandeel van de warmtepomp in warmtelevering. 

Met als input: 
x Jaarlijkse bruto warmtebehoefte voor ruimteverwarming van 2,5- tot 100 GJ. 
x CV- aan- en afvoertemperaturen conform het aanvullingenblad NEN7120. 
x voor specifieke bruto warmtebehoeften van =< 150 en > 150 MJ/m2 (WN en 

WB), en voor =< 250 en > 250 MJ/m2 (UN en UB). 
 
 
 

Hulpenergie GEO6 Brine/Water-warmtepompmodule 
 
Het hulpenergiegebruik betreft hier het gebruik van de elektronica en CV-pomp t.b.v. van 
de warmtepomp, exclusief het hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook. 
 
In NEN 7120 wordt hulpenergie berekend met (NEN7120 aanvullingenblad 2017): 
 

WH;aux = 3,6 * ( A * N +  B * (EH;ci/( C * Bnom )) 
 
WH;aux is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-

pomp) ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar;  
A, B, C zijn de toestelafhankelijke waarden; 
N is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;  
EH;ci is de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie van energiedrager ci (=el) ten 

behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ;  
Bnom is de nominale elektrische belasting van het toestel, in kW. 
 
Voor de GEO6 gelden de volgende invoergegevens: 
 
 A [kWhe] B [kWe] C [-] Bnom [kWe] 
GEO6 61,32 0,005 3,6 1,41 

 
  



GEO6 Brine/Water met standaard temperatuur 
 

Gebouwtype: WLE: QH;dis /Ag;i d 150 MJ/(m2.jaar) 

 
 

Gebouwtype: WHE: QH;dis /Ag;i ! 150 MJ/(m2.jaar) 

 
  



Gebouwtype: ULE: QH;dis /Ag;i d 250 MJ/(m2.jaar) 

 
 

Gebouwtype: UHE: QH;dis /Ag;i ! 250 MJ/(m2.jaar) 

 
  



 
 

Ruimteverwarming AIR9 Lucht/Water-warmtepompmodule 
 

De tabellen geven als output: 
x KH;gen het opwekkingsrendement van de warmtepomp. 
x FH;gen het aandeel van de warmtepomp in warmtelevering. 
x WH;aux de hulpenergie benodigd voor verwarming (incl. CV-pomp).  

Met als input: 
x Jaarlijkse bruto warmtebehoefte voor ruimteverwarming van 2,5- tot 100 GJ. 
x CV- aan- en afvoertemperaturen conform het aanvullingenblad NEN7120. 
x voor specifieke bruto warmtebehoeften van =< 150 en > 150 MJ/m2 (WN en 

WB), en voor =< 250 en > 250 MJ/m2 (UN en UB). 
 
 



AIR9 
WLE: QH;dis /Ag;i d 150 MJ/(m2.jaar) 

 
  



AIR9 
WHE: QH;dis /Ag;i ! 150 MJ/(m2.jaar) 

 
  



AIR9 
ULE: QH;dis /Ag;i d 250 MJ/(m2.jaar) 

 
  



AIR9 
UHE: QH;dis /Ag;i ! 250 MJ/(m2.jaar) 

 



Onderstaande print screens zijn een toelichting voor het toepassen van de Nilan Compact P of Compact S in de 
Uniec sofware.

W-installaties
Kies een apart systeem voor verwarming en wam tapwater en maak een product specifiek ventilatie systeem aan. 



Verwarming
Kies de Compact-P GEO of AIR (is optioneel)



Warmtapwater
Kies de Compact-P



Ventilatie
Kies de Compact-P


