
Gebruik verwarmings- en ventilatie installatie 

 
Uw woning heeft een gecombineerde verwarmings-, koeling-, tapwater- en ventilatie installatie. Dat 

betekent dat uw woning verwarmd wordt door de ventilatielucht die in de woning geblazen wordt.  

Temperatuur en ventilatie worden ingesteld door uw installateur maar kunnen ook door u zelf via het 

bedieningspaneel gewijzigd worden. 

 

Gebruik bedieningspaneel  

 
 

Functies van de knoppen 

  
  

Instellingen knop 

Deze heeft u alleen 

nodig bij het reinigen 

van de filters 

Thermostaat 

Hiermee stelt u de 

gewenste temperatuur 

in huis in 

 Luchtvochtigheid 

Is geen gebruiksknop; 

geeft alleen informatie 

over de gemiddelde 

lucht-vochtigheid in 

uw woning.  

Ventilator 

Hiermee stelt u de 

gewenste 

ventilatiestand in. 

Tijdens douchen en 

koken kan deze stand 

wijzigen 

 

 

 

Elektrische radiatoren 

In de keuken, slaapkamers en badkamer is een elektrische radiator te vinden. Deze is niet gekoppeld 

aan de warmtepomp. 

Bij extreem koude dagen is het raadzaam om bij te verwarmen met deze radiatoren. Deze dienen 

handmatig ingesteld te worden. De handleidingen zijn separaat te vinden. 

 

Koeling 

De Nilan heeft de mogelijkheid om de ventilatielucht te koelen. Het systeem is zo ingesteld dat de 

koeling automatisch aanslaat zodra de temperatuur in huis 4 graden boven de door u op het display 

ingestelde temperatuur komt.  

Bijvoorbeeld: u stelt de Nilan in op 22 graden; de koeling zal aanslaan zodra de temperatuur in huis 

op 22+4= 26 graden bereikt heeft. Voor een sneller resultaat kunt u de ventilatie opschakelen naar 

stand 3 of 4. 

Let op: de koeling is een zogenaamde’ topkoeling’. Dit wil zeggen dat u de temperatuur in huis met 

circa 5 of 6 graden kunt verlagen. Het is dus niet te vergelijken met een Airco! 

 

 

 

  



Reinigen filters van het ventilatie systeem 

 
De ventilatie in uw woning wordt gedaan door een zogenaamde Warmte Terug Win installatie 

(WTW). Dit zijn de ventilatoren bovenin het toestel. De WTW maakt gebruik van filters om de lucht in 

uw woning extra schoon de woning in te blazen. Deze filters worden tijdens het jaarlijkse onderhoud 

door ons vervangen. Voor uzelf is het belangrijk de filters iedere maand een keer te reinigen. 

Hieronder leggen wij uit hoe dat in zijn werk gaat. 

 

 

 

Zet het toestel uit en open het ventilator-paneel 

Druk op de instellingen 

knop en schakel het toestel 

uit (OFF) 

 

Draai de knopjes los en verwijder het frontpaneel van het toestel. 

 

 

 

 

Maak de filters schoon 

Verwijder de filters en 

maak deze schoon 

 

Zuig ook het filterhuis 

schoon 

 

Plaats de filters terug 

 

 

Plaats het frontje 

terug 

 

 
 

Reset en schakel het toestel weer in 

    

 

 

 

Druk op de 

resetknop om het 

interval weer op 90 

dagen te zetten 

(RESET) 

 

Druk op de 

instellingen knop en 

schakel het toestel 

weer in (ON) 

 


