MEMO – Invoeren Ecolution in Uniec2.2
Bijgaande memo heeft als doel om de Inventum ventilatiewarmtepomp correct in te voeren in Uniec2.2
software. Deze memo dient als hulpmiddel.
Start Uniec2 (https://uniec2.nl/) zoals gebruikelijk op.
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
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En het volgende scherm opent zich (volgende bladzijde);

Selecteer als type systeem het combi-systeem en bij verwarming/warmtapwatersysteem de optie
productspecifiek en geef het de gewenste naam, in dit geval “Verwarming/Warmtapwater”
Kies bij het ventilatiesysteem ook de optie productspecifiek, en geef het de gewenste naam, in dit
geval “Ventilatie”
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Selecteer nu in het onderstaande menu Verwarming/Warmtapwater
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En het volgende scherm opent zich (volgende bladzijde);

Selecteer de gewenste uitvoering van de Inventum ventilatiewarmtepomp. In dit voorbeeld is de
“Inventum Ecolution Modul-AIR All-Electric 100L boilervat INV-HPS 100-VD - ook bij
ventilatiesysteem C kiezen” gekozen.
De ontwerptemperatuur kunt u, in overleg met uw opdrachtgever, selecteren. Voor
laagtemperatuurverwarming (LT) adviseert Inventum om ten minste 30 < Ɵsup < 35° 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 HR-Ketel.

Let op! in verband met het beperkte vermogen van de ventilatiewarmtepomp en de NEN
7120+C2:2012/ A1:2017 niet voorziet in een relatie tussen de relatieve energetische bijdrage van de
warmtepomp op ruimteverwarming (FH;gen;si,gpref) en tapwater (FW;gen;si,gpref) adviseert
Inventum bij een hogere QH;nd;an van 18.000 MJ altijd contact op te nemen met de Technical
Support afdeling van Inventum. Zij kunnen voor u een herberekening maken FW;gen;si;gpref
(tapfractie) voor warmtapwater.
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Selecteer nu in het onderstaande menu Ventilatie
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En het volgende scherm opent zich (volgende bladzijde);

Selecteer bij ‘ventilatiesysteem’ -> “C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer” indien u de
ventilatiewarmtepomp met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer wenst in te voeren.
Selecteer bij ‘ventilatiesysteem’ -> “Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal” indien u de
ventilatiewarmtepomp met mechanische toe- en afvoer (WTW-D) wenst in te voeren.
Selecteer uw gewenste systeemvariant. In dit voorbeeld -> Inventum Ecolution Modul-AIR AllElectric + ZR roosters < 1 Pa – ook bij verwarming kiezen.
Warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) -> ja aanvinken
U heeft nu de ventilatiewarmtepomp / warmtepompboiler van Inventum goed ingevoerd in Uniec2.2,
en kunt verder gaan met de eventuele e-installaties.
Indien u toch nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Technical Support afdeling van
Inventum door onder kantoortijden te bellen naar 030 274 84 84 of door een e-mail te sturen aan
technicalsupport@inventum.com
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