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COMPACT-S VAN NILAN 

 

Verklaring voor de energieprestaties van de Compact-S van Nilan, conform NEN 7120. 

Deze verklaring omvat de onderdelen: 
1. Warmteterugwinning uit ventilatielucht (WTW Compact-S) 
2. Warm tapwaterbereiding (warmtepompboiler Compact-S) 

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-S. 

2. Met als thermische bron van de warmtepomp: 
a. Gebouwventilatielucht. 

3. Voor het onderdeel warmteterugwinning uit ventilatielucht WTW: 

a. Is de prestatie van de Compact-S 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-S): 

a. Is de prestatie van de Compact-S 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 tussenliggende tabelwaarden voor bruto warmtebehoefte en temperatuurniveau 
dient lineair te worden geïnterpoleerd. 
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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-S. 

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

 
 

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. 
 


