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Via www.bcrg.nl is de kwaliteitsverklaring en het bijbehorende rapport van de BUVA EcoStream te 

downloaden. Belangrijkste informatie om de BENG-berekening in te vullen:

 

http://www.bcrg.nl/
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Voor de BUVA EcoStream kan gerekend worden met de volgende systeemvarianten: 

• D2 warmteterugwinning zonder sturing (Fctrl = 1,0) 

• D3 op basis van Co2-sturing in de woonkamer, geen zonering (Fctrl = 0,8) 

• D4a op basis van tijdsturing (Fctrl = 0,9) 

• D5a op basis van  Co2-sturing in woonkamer en hoofdslaapkamer, met zonering (Fctrl = 0,52) 

Momenteel (mei 2021 2021) is BUVA bezig om een gelijkwaardigheidsverklaring te krijgen 

voor een betere Fctrl. Zodra deze beschikbaar is contacteren wij u.  

• D5c op basis van Co2-sturing in woonkamer en hoofdslaapkamer, zonder zonering (Fctrl = 

0,59) 

Belangrijk: Als alleen de BUVA EcoStream wordt toegepast, dus zonder zonering of sensoren, dan 

kan tijdsturing worden aangevinkt. Dit zit standaard in de EcoStream en dit scoort beter dan D2. De 

systeemvariant dient zelf te worden gekozen, het rendement wordt automatisch overgenomen. 
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Toevoerkanaal wel/niet geïsoleerd en de lengte hiervan kan forfaitair (=standaard, zie hierboven) of 

zelf worden ingevuld. Als dit bekend is dient dit ingevuld te worden.  
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Ventilatoren: Standaard staat dit op forfaitair. Dit kan worden ingevuld door te klikken op ‘nominaal 

ventilator vermogen – fregfan forfaitair. Het is belangrijk dat bij ‘nvent’ het aantal aanwezige WTW-

units wordt ingevuld. Meestal is dit 1.  De Pnom [W] kan worden berekend via de Excel sheet die ook 

in het ZIP-bestand zit. De fregfan wordt automatisch ingevuld. 
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Het gele vakje dient ingevuld te worden. Hier moet het aantal kuubs worden opgegeven, de Excel 

sheet geeft dan aan hoeveel stroom er verbruikt wordt: 

 

 

Dus 51,6 invullen in Uniec3. 

Ventilatiedebieten: Standaard staat dit op onbekend. Als dit wél bekend is, dan dient dit ingevuld te 

worden.  

Distributie en regelingen: Luchtdichtheid dient te worden ingevuld indien bekend. Passieve koeling 

kan worden ingevuld met ‘automatische passieve koelregeling’. Zoals in de verklaring terug te vinden 

is voldoet de BUVA EcoStream hier aan: 

 


