MEMO – Invoeren ecolution in Uniec
Bijgaande memo heeft als doel om de Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp correct in te voeren
in Uniec software. Deze memo dient als hulpmiddel.

Start Uniec zoals gebruikelijk op.
Voer nieuw project in. Na het invoeren van de Algemene gegevens , indeling gebouw, Infiltratie en de
bouwkundige gegevens moet men de W-installaties invullen. Klik hiervoor op w-installaties

Het volgende scherm opent zich.

Selecteer als type systeem het combi-systeem en bij Verwarming/warmtapwatersysteem de optie
productspecifiek en geef het de gewenste naam, in dit geval “Inventum vwp - verwarming /
warmtapwater”
Kies bij het ventilatiesysteem ook de optie productspecifiek, en geef het de gewenste naam, in dit
geval “Inventum vwp – Ventilatie”
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Selecteer nu in het onderstaande menu “Inventum vwp - verwarming / warmtapwater”

En het volgende scherm opent zich.
Selecteer bij ‘type opwekker’ -> “hybride warmtepomp” en vervolgens bij ‘bron’ kiest u
“ventilatieretourlucht”.
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Selecteer de gewenste uitvoering van de Inventum ventilatiewarmtepomp. In dit voorbeeld is de
“Inventum Ecolution Combi 50” gekozen.
De ontwerptemperatuur kunt u, in overleg met uw opdrachtgever, selecteren. Voor
laagtemperatuurverwarming (LT) adviseert Inventum om ten minste 35 < Ɵsup < 40° te selecteren.

De ventilatiewarmtepomp van Inventum is zowel in hybride, als in een all electric (All-E) uitvoering te
selecteren.
type bijstook voor All-E kiest u: elektrisch element + elektroboiler
type bijstook voor hybride kiest u: HR-Ketel en gaat u verder met het invoeren van de gewenste HRKetel
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Selecteer nu in het onderstaande menu Inventum vwp – ventilatie

En het volgende scherm opent zich
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Selecteer bij ‘ventilatiesysteem’ -> “C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer”
Selecteer bij systeemvariant -> Inventum Ecolution Combi 50 + ZR roosters < 1 Pa – ook bij
verwarming kiezen.
warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) -> ja aanvinken

U heeft nu de Ecolution goed ingevoerd in Uniec, en kunt verder gaan met de eventuele e-installaties.
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