


Nilan Compact S met ac/eve en passieve ven/la/e koeling. 

Ven%leren was al%jd al heel belangrijk in een woning, maar door de steeds beter geïsoleerde woningen 
en appartementen krijgt ven%la%e eindelijk de aandacht die het verdient. Een goed geven%leerde wo-
ning zorgt immers voor comfort én een gezond binnenklimaat. Bovendien wordt het ven%leren ook 
steeds slimmer gedaan, waardoor de ven%la%e-oplossingen weinig energie vragen en warmteterugwin-
ning steeds belangrijker wordt. Belangrijk hierbij is het ven%leren op het juiste moment en in de juiste 
hoeveelheden. Het ontwikkelen van ven%la%e-oplossingen die hieraan voldoen en zelfs de verwach%ng 
overtreffen, is de uitdaging van het Deense Nilan. Deze oplossingen worden al vanaf 1974 toegepast. 

Wat maakt het Nilan Compact S systeem zo uniek? De unieke eigenschappen op een rij gezet; 

• Installa/e | Minder installa%e uren omdat de Compact S plug and play is en alle onderdelen func%o-
neel in één toestel zijn geïntegreerd. 

• Toegankelijkheid | De Compact S is toegankelijk aan de voorzijde. Hierdoor zijn alle werkzaamheden 
voor service en onderhoud eenvoudig uit te voeren. 

• Geen buitenunit of grondboring nodig | Voor een op%male werking van het systeem is geen buiten-
unit of grondboring meer nodig. Enkel een eenvoudige dak en/of gevel toe en afvoer van de buiten-
lucht is voldoende. Geluidsoverlast behoort defini%ef tot het verleden met de Nilan Compact S. 

• Geluid | Geen buitenunit is geen probleem met geluidsoverlast. Bij de juiste afstemming voor de ven-
%la%e zal het systeem minder dan 25dB(A) produceren wanneer opgesteld in een kast of technische 
ruimte. Het systeem is daardoor bijna de helZ s%ller als een koelkast. 

• Ven/la/e | Door het toepassen van één geïntegreerde ven%la%e unit is er veel minder risico op onba-
lans en resonan%es; de ven%la%e wordt gestuurd door een ingebouwde luchtvoch%gheid sensor. Op%-
oneel is ook een CO2 sensor in te bouwen. 

• Koeling met de ven/la/e| Geen oververhi\ng in de zomer. De unit zal de in te blazen lucht koelen tot 
ongeveer 8 graden (comfort of top koeling) en de on^rokken warmte hiervan gebruiken voor het ma-
ken van warm water. Doordat de luchtvoch%gheid en de temperatuur in de woning zal dalen, ver-
hoogd het comfort gevoel aanzienlijk. Het benauwde gevoel bij erg warme dagen is straks verdwenen 
bij de toepassing van deze unieke oplossing. In de prak%jk wordt de ruimte temperatuur ongeveer 6 
tot 8 graden verlaagd in combina%e met een op%male luchtvoch%gheid van rond de 50%.  

• Comfort verwarming| Nooit het koude tocht gevoel omdat de ingebouwde WTW unit ook voor com-
fort verwarming zorgt. In tegenstelling tot normale WTW units (hoe efficiënt en hoog rendement ze 
ook hebben) kunnen ze nooit comfortabele temperatuur inblazen bij koudere periodes omdat de pas-
sieve warmtewisselaar dit verschil simpelweg niet kan overbruggen. Bij de Compact S zorgt de inge-
bouwde warmtepomp ervoor dat de temperatuur van de inblaas lucht wordt verhoogd. Volledig au-
toma%sch en hierdoor ook minder gebruik van de centrale en elektrische bij-verwarming. De zoge-
naamde polar-func%e zal er daarnaast voor zorgen dat zelfs bij zeer koude buiten temperaturen de 
passieve warmtewisselaar voor de ven%la%e gewoon blijZ func%oneren.



• Geen vloerkoeling nodig | Doordat woningen en appartementen steeds beter geïsoleerd worden is 
de toepassing van vloerkoeling overbodig. Vloerkoeling is naast een traag systeem voor het koelen 
vaak de oorzaak van oververhi\ng in goed geïsoleerde woningen en appartementen omdat het 
koelen met de vloer soms dagen kan duren. Een ander veel gehoorde klacht van vloerkoeling is 
naast condensvorming het feit dat koeling met de vloer ervoor kan zorgen dat de rela%eve lucht-
voch%gheid binnen hoger is dan buiten en makkelijk kan s%jgen naar boven de 70%. Als je namelijk 
warmte afvoert en de luch^emperatuur daalt, dan neemt de verzadigingsdruk (maximale damp-
spanning) af. Omdat er geen water wordt afgevoerd bij vloerkoeling blijZ de dampspanning gelijk. 
Dat resulteert in een hogere rela%eve luchtvoch%gheid, oZewel het quo%ënt van dampspanning en 
verzadigingsdruk. Wanneer wordt gekoeld met het ven%la%e gedeelte in de Compact S zal de rela-
%eve luchtvoch%gheid niet s%jgen. Dat komt omdat de Nilan koelt met lage temperaturen in de 
warmtewisselaar van rond de 8 tot 10 graden. Deze veel betere manier van koelen zorgt er zo voor 
dat veel vocht condenseert en automa%sch wordt afgevoerd. De energie (voch%ge warmte) hieruit 
wordt weer gebruikt voor het maken van warm water in de ingebouwde boiler. De lucht wordt dus 
niet alleen gekoeld, maar ook gedroogd wat voor extra comfort zorgt. Net zo belangrijk is dat ook 
de luchtvoch%gheid door deze manier van koelen op%maal wordt gehouden in de woning. Het be-
nauwde en klamme gevoel bij erg warme dagen is defini%ef verleden %jd met deze manier van ac-
%eve ven%la%e koeling. 

• Ruimte besparing | Het toestel heeZ slechts 0,36m2 ruimte nodig voor een compleet alles in één 
klimaatsysteem. 

• Ingebouwde boiler | In het systeem is ook een boiler voor warm water opgenomen. Deze boiler 
heeZ een capaciteit van 180 liter die con%nue op een temperatuur van 50 tot 55 graden wordt ge-
houden. Douchen doen we al%jd op een lagere temperatuur en zodoende hebben we ongeveer 
300 liter warm water tot onze beschikking. Gemiddeld is het warm water verbruik in Nederland per 
persoon ongeveer 60 liter per dag, dus is er ruim voldoende warm water ter beschikking. 

• CTS 602 HMI Control Unit | De eenvoudige en centrale sturing voorkomt tegenstrijdigheden, de 
CTS602 HMI centrale bediening bepaalt automa%sch de meest economische instelling. Hierdoor is 
het niet mogelijk dat de aanwezige centrale en elektrische bij-verwarming onbedoeld wordt inge-
schakeld wanneer de unit bijvoorbeeld aan het koelen is met de ven%la%e lucht. Ook de sturing 
(aan/uit schakeling) van bijvoorbeeld de elektrische radiatoren wordt door de CTS 602 sturing ver-
zorgd. Standaard wordt het systeem ook geleverd met een Nilan Gateway voor eenvoudige bedie-
ning met de Nilan smartphone Applica%e en remote service mogelijkheden. 

• Alles onder 1 dak | Doordat alles van één merk en fabrikant is zijn er ook geen tegenstrijdigheden 
bij eventuele storingen, er is geen onderlinge discussie of het een gevolg is van de WTW, de boiler 
of een combina%e van beide als er geen geïntegreerde oplossing van vaak ook verschillende mer-
ken wordt gebruikt. 

• BackUp func/e | Op het toestel is een back-up schakelaar aanwezig. In het geval dat er toch een 
mogelijke storing of probleem mocht ontstaan heeZ de gebruiker al%jd de mogelijk om heel een-
voudig via de back-up schakelaar toch over warm water te beschikken. Het hiervoor aanwezige 
elektrische element in de boiler zal hier dan automa%sch voor zorgen. 

• Veiligheid | De automa%sche Legionella func%e kan per dag/uur ingesteld worden, hierdoor kun-
nen grote pieken op het net worden voorkomen bij grootschalige project installa%es.



• Alle rest energie in de woning gebruiken | De Nilan Compact S volgt de filosofie zoals die vanuit 
Nilan als sinds 1974 wordt toegepast. Het systeem gebruikt alle verloren en nog bruikbare energie 
in de woning. Een voorbeeld hiervan is de foto zoals hieronder weergegeven. De ven%la%e uitblaas 
van het Nilan systeem voert de afvoerlucht onder de nul graden uit naar buiten. Rest energie (lees 
warmte) die nog aanwezig was in de woning wordt hier door het systeem gebruikt voor het maken 
van warm water of voor het verwarmen van de woning. Het resultaat is dat hierdoor de sneeuw 
blijZ liggen op dit dak en er geen energie verloren gaat. Een ander bijkomend voordeel (naast geen 
overlast met geluid) t.o.v. een buitenunit is dat een systeem met een buitenunit deze energie zou 
afgeven aan de omgeving. Doordat veel woningen helaas nog worden uitgerust met een dergelijk 
systeem is bij toenemend gebruik hiervan de kans aanwezig dat ook de temperatuur van de omge-
ving zal s%jgen bij veelvuldig gebruik in dicht bevolkte wijken en steden.

• Bedrijfszekerheid | In Nederland func%oneren al meer dan 30 jaar vergelijkbare systemen en deze 
werken nog steeds op%maal op basis van maximaal één service bezoek per jaar. 

• Garan/e | Garan%e tot 15 jaar mogelijk met service overeenkomst. 

• Stroomverbruik | Aanzienlijk lager verbruik van de op%onele centrale bij verwarming. De ingebouwde 
warmtepomp van de Compact S zal de inblaas lucht verwarmen (comfort verwarming). Hierdoor zal de 
centrale bij verwarming (elektrische radiatoren of infrarood panelen) nauwelijks of minder hoeven bij 
te verwarmen, wat weer een besparing zal geven op de energie kosten. 

• Total Cost of Ownership | Naast alle comfort en energievoordelen is de TCO ook zeer laag in vergelij-
king met andere systemen, kijkend naar totale levensduur van de apparatuur, waarbij het uitgangspunt 
is dat de Compact S minimaal 25 jaar mee zou moeten gaan. Het onderhoud aan het systeem is verge-
lijkbaar met dat van een gewone gasketel. Zo staan er in Nederland nog diverse ven%la%e warmtepom-
pen die al meer dan 30 jaar nog steeds elke in gebruik zijn en op%maal func%oneren. In vergelijking 
met bijvoorbeeld een WKO installa%e zijn alleen de kosten voor het onderhoud van de infrastructuur 
per jaar hieraan alleen al hoger dan de kosten voor 2 het jaarlijkse onderhoud aan de Nilan Compact S.



Extra mogelijkheden 
- Koppeling mogelijk met de Nilan EM-Box maakt warmteterugwinning via de afzuigkap in de 

keuken mogelijk waardoor de thermische schil van de woning niet hoeZ te worden onderbro-
ken. In de winter wordt de warmte die vrijkomt %jdens het koken gebruikt voor extra comfort 
verwarming en in de zomer zal de warmte worden gebruikt voor het maken van warm water. 
Tevens geruisloos koken. 

- Door de installa%e van een 600 of 1200W elektrisch verwarmingselement kunt u op elk mo-
ment de temperatuur van de toevoerlucht verhogen tot de gewenste temperatuur. Het elek-
trisch verwarmingselement wordt montage klaar geleverd voor eenvoudige installa%e in het 
luch^oevoer kanaal ten behoeve van de balans ven%la%e. Voor de eenvoudige montage is het 
apparaat al uitgerust met alle vereiste sensoren zodat eenvoudige bediening vanuit het systeem 
automa%sch wordt geregeld. Het element wordt modulair gestuurd op basis van een 0-10 volt 
signaal waardoor een goede en constante en hogere inblaas temperatuur wordt voorzien. 

- NEMES Module (Nilan Energie Monitoring Service Module). Hierdoor kunnen mogelijke vragen 
of storingen op afstand gemonitord en vaak opgelost worden. Elke unit kan individueel en vanaf 
afstand worden aangestuurd en bediend, ook alle log gegevens kunnen worden gelezen. Een 
besparing op service bezoeken en onderhoud. 

Omdat het systeem slechts 0,36m2 vierkante meter ruimte in beslag neemt kan het op vele plaatsen in 
de woning geplaatst worden en is er geen speciale technische ruimte meer nodig.






