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Inleiding 
In Nederland zijn we afscheid aan het nemen van de gasketel en worden op grote schaal warmtepompen toegepast. 
Zo is ook dit appartement aan de Prinses Margrietlaan in Zeist straks na de verbouwing niet meer uitgerust met een 
gasketel maar met een Nilan Compact S ventilatie warmtepomp. Daarnaast is het appartement na de verbouwing ook 
nog eens heel goed geïsoleerd waardoor we minder energie gaan verbruiken. Dat is natuurlijk goed nieuws voor het 
milieu maar goed isoleren kan ook voor problemen met de luchtkwaliteit zorgen wanneer we niet voldoende 
ventileren. Voorheen gebeurde ventilatie vaak vanzelf door deuren, ramen, kieren en spleten in muren en daken. Uw 
nieuwe appartement is echter heel goed geïsoleerd en zo goed als luchtdicht gebouwd waarbij de ventilatie lucht via 
ventilatiekanalen afgezogen en ook ingeblazen wordt. Daarom is goed en voldoende ventileren van groot belang en 
essentieel voor een gezond binnenklimaat. Gelukkig voor u doet de Nilan warmtepomp dit 24 uur per dag op een 
energiezuinige manier en volledig automatisch. 

Werking 
Verse buitenlucht wordt eerst door het systeem gefilterd zodat deze vrij is van vuil, stof en bacteriën en daarna 
toegevoerd in woon- en slaapkamers. Vervuilde en vochtige lucht wordt afgezogen in de keuken, de badkamer en het 
toilet. Stofdeeltjes, vocht en onaangename geuren worden onttrokken aan de woning. Omdat beide luchtstromen 
automatisch worden geregeld is er continue een gegarandeerde luchtverversing in uw gehele woning. Op deze manier 
is er sprake van een continue comfort gevoel waarbij de goede luchtkwaliteit een belangrijke bijdrage levert aan een 
gezonde en prettige leefomgeving voor u als bewoner. Het ventileren gebeurt ook op een volledig energiezuinige 
manier met warmteterugwinning. In de warmtepomp wordt de warmte van de afgevoerde en vervuilde binnenlucht 
overgedragen op de frisse binnenkomende buitenlucht zonder dat deze gemengd worden. De opgewarmde 
toevoerlucht die de woning wordt ingeblazen zorgt zo voor extra comfort verwarming en is ter ondersteuning van de 
elektrische radiatoren. Door warmteterugwinning zorgt het systeem op deze manier voor een duurzaam, energiezuinig 
en optimaal comfort in de woning.  

Comfort koeling 
Een andere unieke en comfort verhogende functie van de Nilan Compact S is dat het systeem een automatisch 
omkeerbaar koelcircuit heeft. Als de temperatuur in de zomer te hoog wordt in de woning, wordt automatisch het vocht 
van de te warme buitenlucht onttrokken. Deze energie (warmte) wordt dan gebruikt om warm water te maken in de 
ingebouwde boiler. Vervolgens wordt door de omgekeerde werking van de ventilatie warmtepomp de inblaas lucht 
naar de woning afgekoeld met behoud van een goede luchtvochtigheid. Ook in de zomer blijft de temperatuur 
daardoor aangenaam. Wel is het natuurlijk zo dat u in eerste instantie de warmte zoveel mogelijk probeert buiten te 
houden door in erg warme periodes ramen en deuren niet te lang open te houden of via zonwering de straling van de 
zon blokkeert. 

Belangrijk 
Als u voor een langere periode de woning verlaat zoals bij het op vakantie gaan zet u de temperatuur op 15 graden 
via het bedieningspaneel. Omdat de woning goed is geïsoleerd zal dit weinig energie verbruiken en op deze manier 
blijft de woning wel goed geventileerd wat noodzakelijk is om condensvorming in de ventilatie kanalen te voorkomen. 
U kunt dit vergelijken met de gasketel die in stand-by modus staat en ook nooit helemaal werd uitgeschakeld. 



Beknopte handleiding 

Veiligheid 
Emergency shut down (stop ventilation) - Noodstop (van de ventilatie). 

Het is niet aanbevolen om de ventilatie voor een lange tijd (enkele dagen) uit te schakelen, dit vanwege het risico op 
condensvorming in de ventilatie kanalen en het ontstaan van een ongezond binnenklimaat. Enkel in geval van 
bijvoorbeeld brand in de omgeving of service aan het toestel kan de automatische ventilatie worden uitgeschakeld. 

Als gebruiker kunt u in dergelijke situa1es het ven1la1e systeem uitschakelen door via het instellingen menu te 
drukken op (ven1la1on off) ven1la1e uit. 

Een waarschuwing zal verschijnen alvorens de ventilatie kan worden uitgeschakeld: 

Warning: Are you sure you wish to turn off the ventilation? - Weet u zeker dat u de ventilatie wilt 
uitschakelen” 

Bij het uitschakelen van de ventilatie zal de productie van warm water plaatsvinden via het elektrische 
element in het toestel. 
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Het controle/bedieningspaneel 

Het standaard start scherm van het bedieningspaneel omvat de standaard belangrijke symbolen die nodig zijn 
voor de gebruiker. 

1. Het groene huisje toont de werkelijke temperatuur in de woning . 
2. De water druppels geeft de luchtvochtigheid weer in de woning. 
3. Het symbool van de ventilator geeft de ventilatie stand (snelheid) aan. 
4. De drie streepjes links boven geven toegang tot het menu instellingen, hier kunt u bijvoorbeeld de 

temperatuur verhogen of verlagen (zie verderop). 
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Overige scherm instellingen  
De instellingen die de gebruiker nodig heeft in het dagelijks gebruik kunnen ook worden aangepast op het 
uitgebreide opstart scherm van het bedieningspaneel. Via dit overzicht ziet u uitgebreide informatie over 
andere instellingen van de Nilan Compact S. 

1. Toegang tot instellingen. 
2. Geeft toegang tot het huidige scherm met de aanwezige symbolen. 
3. De ventilatie stand (snelheid). 
4. Temperatuur van de vervuilde en afgevoerde lucht die vanuit de woning naar buiten wordt afgevoerd. 
5. Toont de temperatuur van de toevoerlucht die in de woning wordt toegevoerd. 
6. Toon het percentage van de luchtvochtigheid in de woning. 
7. Geeft de temperatuur van het water in de boiler aan. 
8. Geeft de buitenlucht temperatuur aan die voor de toevoerlucht in de woning zorgt. 
9. Geeft de buitenlucht temperatuur aan, wordt gebruikt voor de toevoerlucht in de woning. 


