COMBI 300 POLAR
LEGÚJABB CSÚCSKÉSZÜLÉK A NILAN-TÓL

Szellőztetés passzív és aktív hővisszanyeréssel

Lakossági
készülék

Passzív
hővisszanyerés

Aktív
hővisszanyerés

Szellőztetés
< 350 m3/h

Légfűtés

Léghűtés

COMBI 300 POLAR
Aktív és passzív hőcsere a
tökéletes komfortért

Elkülönített ajtó egyszerű hozzáférést biztosít a felhasználónak a
szűrőcseréhez valamint megóvja
hogy hozzáérjen a ventilátorokhoz és
a hőszivattyúhoz.

A kizárólag szellőztetésre fejlesztett készülékek sorában a
NILAN Combi 300 a csúcsmodell. A Combi 300 Polar szellőztető
készülék két hővisszanyerési technológia kombinációjával
üzemel.

Kereszt-ellenáramú
hőcserélő
polisztirén
műanyagból
készül,
amely összességében magasabb
hőmérsékleti hatásfokkal rendelkezik
mint az aluminium hőcserélők.

Kettős hővisszanyeréssel rendelkezik. Egy keresztellenáramú lemezes hőcserélő a hagyományos hővisszanyerős
szellőztetők működési elve szerint előfűti vagy előhűti a
szellőző levegőt. A passzív hővisszanyerés az elszívott levegő
energia tartalmának 85% - 95% hasznosítására képes.
Ez után be van építve egy aktív (hőszivattyús) hővisszanyerési
lépcső is. Ennek a segítségével képes a készülék még tovább
fűteni (vagy hűteni) a már előfűtött (vagy előhűtött) szellőző
levegőt. Mindezt minimális energiaigénnyel és magas, 4-es
jóságfokkal (COP), hiszen a hőszivattyú forrása minden
esetben a lakásból elszívott, elhasznált levegő.
A Combi 300 Polar fűtési üzemben képes akár több, mint 30°C

A hermetikusan lezárt hőszivattyú
felhasználja
a
kereszt-ellenáramú
hőcserélő után fennmaradó energiát,
ezálatal a készülék biztosítja a magas
hőmérsékletű befújt levegőt, illetve
nyáron a hűtőtt levegőt.
A készülék egy egyszerű felhasználó
barát kezelő panellel rendelkezik.

-os befújt levegő hőmérsékletet előállítani.
A készülék egyik legnagyobb előnye nyári üzemmódban a
magas hűtési teljesítmény (összesen 2,3 kW 300 m3/h
mellett). Hűtési üzemben képes akár egészen 10 °C-ig hűteni a
befújt levegőt. Az aránylag kis légcsere miatt a készülék nem
tekinthető teljes értékű légkondicionéló rendszernek, viszont
a beérkező friss levegő hűtése által csökkenthető annak
páratartalma, ezáltal még kellemesebb beltéri klimát biztosít
otthonában, akár magas kültéri hőmérsékletek mellett. A
készülék képes a beltéri relatív páratartalom figyelésére és
szabályzására is.

A CTS 602 kezelő panel Modbus
kommunkiációra is képes.

Amikor nincs szükség hővisszanyerésre
egy 100%-os bypass csappantyú
segitségével a beérkező friss levegő
megkerüli a hőcserélőt, igy energiát
takarít meg.
Nagy
hatásfokú
ventilátorokat
energiahatékony EC motorok hajtják.

Combi 300 Polar speciális, impulzus-szabályzott, modulált
előfűtő regiszterrel rendelkezik, amely optimális módon óvja
meg a kereszt-ellenáramú hőcserélőt az eljegesedéstől.
Ezzel a fagymentesítési ciklusok mellett is biztosítható a
folyamatos működést a legalacsonyabb külső hőmérsékletek
esetén is.

Állandó légáramot biztosítanak az
előre beállított 4 fokozatban.
Inteligens
páratartalom
érzékelő
lehetőséget nyújt szellőzés páratartalom
szerinti vezérlérlésére, az épület átlagos
páratartalma alapján.
A széndioxid érzékelő kiegészítő elemként
rendelhető meg.
A
porfestett
kondenzátum
tálca megakadályozza a savas
kondenzátum
kialakulását
és
lehetővé teszi a kondenzátum szabad
lefolyását.
A vezérlő rendszer időzitett szűrő
figyelővel rendelkezik.
G4-es
porszűrők
a
készülék
alapfelszerelésének
része,
de
szükség szerint F7-es pollenszűrők
rendelhetőek.
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COMBI 300 POLAR A NILAN-TÓL

Műszaki adatok
Méretek (Szé. x Mé. x Ma.)

1300 x 580 x 700 mm

Áramellátás

230 V (±10 %), 50/60 HZ

Tömeg

83 kg

Max. teljesítmény felvétel/
villamos energia

720W / 4,3A

Készülékház anyaga

alu-cink-acéllemez,
fehér porfestéssel (RAL9016)

Légtömörségi besorolás

IP31

Készülékház hővesztesége (*1)

32 W /-32 W

Készenléti teljesítményfelvétel

3,2W

Működési tartomány

-20 / +40 °C

műanyag (polisztirén) kereszt-

Hőcserélő tipusa

ellenáramú hőcserélő

Kompresszor tipusa

dugattyús kompresszor

Ventilátor tipusa

EC, kiegyenlített légcserét

Szűrő osztály

G4 standard

Légcsatorna csatlakozás

Ø 160 mm

Kondenzvíz csatlakozás

PVC, Ø 20×1,5 mm

Külső szivárgás (*2)

< 1,1 %

Belső szivárgás (*3)

< 1,8 %

*	1	32 W: -12 °C -os külső hőmérséklet, -12 °C -os gépészeti helyiség,
20 °C -os elszívott levegő esetén (helység hőmérséklet).
-32 W: -12 °C -os külső hőmérséklet, 20°C -os gépészeti helyiség,
20 °C -os elszívott levegő esetén (helység hőmérséklet).
*	2 ± 250 Pa és 300 m3/h értékeken az EN 308/EN 13141-7 szerint.
*	3 ± 100 Pa és 300 m3/h értékeken az EN 308/EN 13141-7 szerint.
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Csatlakozások:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Minden méret mm-ben értendő.

Friss levegő
Befújt levegő
Elszívott levegő
Kidobott levegő
Kondenzátum elvezető
Elektromos csatlakozás
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TERVEZÉSI ADATOK
Figyelem! Az alábbi tervezési adatok a Nilan által végzet előzetes mérések alapján lettek összeállítva. A végleges adatok egy
független intézet által végzett vizsgálat után lesznek elérhetőek.
Paext

Teljesítmény

400
350

A készülék teljesítménye a térfogatáram (qv) és a külső
nyomásesés (Pt, ext) függvényében van megadva.
Az elektromos hatékonysági értékek az EN 13141-7
szerint, G4-es szűrőkkel ellátott készülékekre vonatkoznak,
fűtőregiszter nélkül.
Az elektromos hatékonyági érték a készülék teljes áramfelvételét
figyelembe veszi, beleértve a vezérlést is.
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COP (Fűtés)
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A befújt levegő fűtési jóságfoka COP [-] a külső hőmérséklet
[°C] és a térfogatáram qv [m3/h] függvényében van megadva.
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EN14511 szabvány szerint, 21°C -os elszívott levegő esetén.
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Hőteljesítmény (befújt levegő)
A hőteljesítmény Qc [W] a térfogatáram qv [m3/h]
és a friss levegő hőmérsékletének [°C] függvényében van
megadva.
EN14511 szabvány szerint, 21°C -os elszívott levegő esetén.
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COMBI 300 POLAR A NILAN-TÓL

t22 °C
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Befújt levegő hőmérséklete
(fűtés)
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A befújt levegő hőmérséklete [°C] a friss levegő hőmérésklet
[°C] és térfogatáram qv [m3/h] függvényében van megadva,
kiegyenlített légcsere esetén.

30
7°Cext
2°Cext

25

21°C -os elszívott levegő és 45 % relatív páratartalom esetén.
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Befújt levegő hőmérséklete
(hűtés)
A befújt levegő hőmérséklete [°C] a friss levegő hőmérésklet[°C]
és térfogatáram qv [m3/h] függvényében van megadva,
kiegyenlített légcsere esetén.
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24°C -os elszívott levegő esetén.
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Zaj adatok
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Tényleges zaj értékek (LWA)

A zaj adatok qV = 210 m3/h és Pt, ext = 100 Pa külső nyomásesés
mellett , EN9614-2 szabvány szerint érvényesek a felületekre,
és EN5136 szabvány szerint érvényesek a légcsatornákra.
A zaj értékek (LWA) mind alacsonyabb légáram, mind alacsonyabb
nyomásesési értékek mellett csökkennek.
A tényleges zaj értékek (LpA) függnek a beépítés helyének
akusztikai tulajdonságaitól, és a készülék beszerelési módjától,
minőségétől.
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Oktáv sáv
Hz

Felület
dB(A)

Befújt levegő
dB(A)

Elszívott
levegő dB(A)
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-
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-
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-
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-
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31
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-
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-
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20

Teljes ±2 dB(A)
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SZABÁLYZÁS
CTS 602 vezérlő

A Combi 300 Polar működésének szabályozása a kezelőpaneljén keresztül történik, mely számos funkciót kínál - többek
között menüvezérelt kezelést, heti programot, időzített
szűrőfelügyeletet, légsebesség beállítást, bypass funkciót és
szabad hűtést, fűtőregiszter vezérlést, páratartalom alapú
vezérlést, hibajelentéseket stb...
A CTS 602 vezérlőt gyári beállításokkal szállítjuk, mely
alapbeállítások megfelelnek az általános üzemelési
feltételeknek, és a készülék optimális kihasználtságának.
A kezelőpanelt száraz és fagymentes helyre, a padlótól
legalább 1,5 m-re, illetve a sarkoktól legalább 0,5 m-re kell
elhelyezni. Lehetőleg ne szereljük a panelt külső falra, illetve
olyan helyre, ahol közvetlen napsütés érheti (a panelben
található hőmérsékletérzékelő ekkor téves jelet adhat).

Működési diagram
Fűtés
T2

Hűtés
RH

T2

T10
3

2

RH

T10
3

2

T5

T5

TC

TC

6

6
TC

TC

T4

T4
T1

T1
1

4
T6

1

4

7

T6

5

5

Connections

Automatika

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

T1:
T2:
T4:
T10:
RH:

Friss levegő
Befújt levegő
Elszívott levegő
Kidobott levegő
Kondenzvíz elvezetés
Elektromos csatlakozás
Előfűtő regiszter (fagyvédelem)
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Friss levegő érzékelő
Befújt levegő érzékelő
Kidobott levegő és leolvasztás érzékelő
Helység/Elszívott levegő érzékelő
Páratartalom érzékelő
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Funkciók áttekintése

+ Standard
- Kiegészitő

3 szint

A vezérlő funkciók 3 szintre van felosztva: Felhasználói/Szervíz/Gyári, mindnen szinten számos beállí-

+

tási lehetőséggel
Heti üzemterv

A készülék 3 előre betáplált heti programmal rendelkezik (alap beállításként ez ki van kapcsolva)

+

• 1 program: dolgozó családoknak
• 2 program: otthon tartózkordó családoknak
• 3 program: üzleteknek, válalatoknak
Ezek igény szerint módosíthatóak illtve átprogramozhatóak egy saját heti programra.
Felhasználói beállítás 1.

Lehetőséget ad hogy felülírja a működési üzemmódot a főmenűben egy szabad külső érintkező vagy PIR

+

érzékelő segitségével.
Hibáüzenetek

Naplóban az útolsó 16 hibaüzenet kerül eltárolásra.

+

Szűrő felügyelet

Időzitett szűrő felügyelet (alapbeállítása 90 nap). Választható ezen kívül még: 30/90/180/360 nap.

+

Bypass

Ha szükséges megkerülve a hőcserélőt a beérkező külső levegő szabadon átáramlik a készüléken, ezzel a

+

az épület belső hőmérséklete csökkenthető illetve szabályozható tavaszal, nyáron és összel.
Levegő minőség

Lehetőség van külön páratartalom-alapú, külön széndioxid-alapú, vagy mindkét paraméter együttes

+/-

figyelembevételével történő szabályzásra.
Páratartalom érzékelő

Lehetőség van egy magas- illetve alacsony- szellőztetési fokozat beállítására magas/alacsony átlagos

+

beltéri páratartalom esetén.
Széndioxid érzékelő

Lehetőség van egy magas- illetve alacsony- szellőztetési fokozat beállítására magas/alacsony átlagos

-

beltéri széndioxid tartalom esetén.
Légcsere

Lehetőség van egy alacsony szellőztetési fokozat beállítására alacsony külsö hőmérséklet és páratarta-

+

lom esetén.
Hőmérséklet szabályzás

Lehetőség van kiválasztani azt az érzékelőt amely alapján vezéreljük a készüléket.

+

• T15 ROOM (panelben lévő hőmérséklet érzékelő)
• T10 EXT (egy reprezentatív elszívó szelepben elhelyezve)
• T3 EXHAUST (elszívott levegő)
Helység szabályzás

Lehetőség van a helység hőmérsékletének szabályozásának módosítására.

+

Légmennyiség

Lehetőség van négy ventilátor fokozat beállítására. A befújt és az elszívott ventilátor külön-külön

+

beállítható.
• 1. fokozat < 25%
• 2. fokozat < 45%
• 3. fokozat < 70%
• 4. fokozat < 100%
Tűzjelző

A gyárilag beépített tűzjelző thermosztáton és füstjelző thermosztáton kívűl lehetőség van más külső

+

tűzjelző és tűzgátló berendezés csatlakoztatására.
Riasztás esetén, a tűzcsappantyúk bezárnak és a készülék leáll.
Általános riasztás

Lehetőség van egy egyesített álalános riasztő jelzés csatlakozására.

+

Állandó nyomásszint sza-

Lehetőség van vezérelni mind az elszívott mind a befújt levegő oldalt.

-

A hőszivattyú megfordítható hűtőkörrel rendelkezik, amely azt jelenti, hogy a hűtőkör megfordításával

+

bályzás
Hűtés

fűtés helyet hűteni tudja a befújt levegőt.
Beérkező levegő

Lehetőséget ad a friss-/befújt levegő hőmérsékletének szabályozására kiegészítő fűtő elem esetében.

hőmérséklet szabályzása

(ez a vezérlés csak akkor elérhető ha telepítjük illetve engedélyezük a vezérlőben a kiegészítő fűtő

+

regisztert)
Késleltetett indítás

Lehetőség van a ventilátorok késleltetett indítására, olyan esetben például amikor elzáró csappantyú van

+

beszerelve a rendszerbe.
Kiegészítő PCB lap

Lehetőséget ad további csatlakozásokra, például:

-

• Felhasználói beállítások 2 amely felülirja a Felhasználói beállítások 2-t (pl.: EM box csatlakoztatása)
• Max. 500 W-os fűtőelem csatlakoztatása
• Egy külső fűtőelem jel csatlakozására ha fagymentesítési funkciót használatban van
• A központi fűtő rendszer ki/be kapcsolásának lehetősége
Reset

Lehetőséget ad a gyári beállítások visszaállítására.

+

Manuális teszt

Lehetőséget ad a készülék funkcióinak manuális tesztelésére.

+

Nyelv

Lehetőség a megfelelő nyelv kiválasztásra (Dán/Finn/Norvég/Svéd/Német/Angol/Francia).

+
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KOMMUNIKÁCIÓ
Külső kommunikáció
A CTS 602 vezérlés Modbus RTU RS485-en keresztüli
kommunikációra képes. A CTS rendszer ezzel a kommunikációs
protokollal könnyen csatlakoztatható.
CTS / Computer

A Nilan készülékek nyitott Modbus kommunikációval
rendelkeznek, vagyis nem csak a működés megfigyelésére
nyílik lehetőség, hanem a készülék vezérlésére is - ugyanúgy,
mint ha a kelező panelen keresztül történne.
A protokol gyárilag Modbus RTU 30 címre van állítva, de az
érték szabadon változtatható 1 és 247 között.

Konverter

Modbus

Modbus konverter segítségével egy vagy több készüléket is
lehetőség van számítógéphez csatlakoztatni, illetve onnan
vezérelni azokat.

MŰKÖDÉS
Intelligens páratartalom kontroll
A Nilan páratartalom szabályzási megoldása automatikusan a
család vagy az épület igényeihez alakítja a készülék működését.

Ez lehetővé teszi, hogy a készülék mindig a leghatékonyabban
működjön, a valós páratartalmi értékek alapján - nem pedig egy
elméleti értéket figyelembe véve.
Ez a megoldás segíti az energiatakarékosságot, mert automatikusan hozzáigazítja a működést az elvárásokhoz. Ha egy nagy
család, vagy éppen egy egyedülálló személy él az épületben,
jelentősen befolyásolja az épületben képződött pára mennyiségét.
A készülék szintén automatikusan állítja a téli illetve a nyári
szinteket.

Immediately change in % of RH

Az intelligens CTS 602-es vezérlésnek köszönhetően nem
szükséges manuálisan megadni páratartalmi értéket ahhoz,
hogy a készülék ez alapján szabályozza a légcserét. A beépített
páratartalom érzékelő segítségével a vezérlés önmaga
kalkulálja ki az elmúlt 24 órára vonatkozó átlagos páratartalmat.
Az átlag érték szolgáltatja a kiinduló pontot ahhoz, hogy a
készülék hogyan reagáljon a páratartalmi értékek kilengéseire.
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Average RH (the last 24 hours)

Ha a levegő páratartalma 5-10%-nál többet változik az átlagos szinthez
képest, akkor a készülék ennek megfelelően magasabb légcserével
válaszol.
30%-nál alacsonyabb páratartalom esetén alacsonyabb ventilátor fokozatot kapcsol a készülék. (A páratartalmi érték állítható 15-45% között.)
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MŰKÖDÉS

COMBI 300 POLAR A NILAN-TÓL

Fagyvédelem
Nilan CCDI-Rendszer

(Condition Controlled De-ice System - Külső körülmények figyelembevételével vezérelt fagymentesítő rendszer)
Combi 300 Polar (beépített impulzus vezérelt előfűtő-fagymentesítő elem)
A Combi 300 készülék Polar verziója esetében a fagymentesítási mechanizmus a Nilan egyedi CCDI (Condition Controlled De-ice)
rendszerével működik. Ez egy rendkívül precíz, energiahatékony módja annak, hogy a készülék külön ciklikus fagymenbtesítés
nélkül, folyamatosan tudjon működni. A hagyományos fagymentesítési mechanizmus során a gép a friss levegő befúvásának
intenzitását a fagymentesítési ciklus során lecsökkenti vagy megállítja. Eközben több hő- és villamos energia veszik el, mint amennyit
az intelligens CCDI rendszer elhasznál a fagymentesítés során. Így összenergetikailag jobb eredményt kapunk, mint hagyományos
fagymentesítéssel.
Külső hőmérséklet
< 1 °C

Normál működés

Nem
Igen

A CCDI rendszer aktiválódik, ha:
Külső hőmérséklet < 1°C (T1)
(ekkor még csak megfigyelés)

A modulált előfűtő elem aktiválódik:
Hőcserélő felülete a kidobott levegő oldalán
< 2°C (T4)*
(állítható 1-5°C között)

Akkor veszi vissza a szellőző levegő
mennyiségét, ha:
külső hőmérséklet < -14°C (T1)
A modulált előfűtő elem aktiválódik, ha:
Hőcserélő felülete a kidobott levegő oldalán
< 2°C (T4)

Maga a leolvasztási folyamat akkor kezdődik
el, amikor:
Hőcserélő felülete a kidobott levegő oldalán
≤ T4 eléri vagy meghaladja a -1°C-ot legalább
5 percen keresztül
1. Bypass bezárása
2. Fagymentesítő elem teljes teljesítményen
3. 1-es ventilátor fokozat (legalacsonyabb)

A leolvasztási funkció megáll:
Hőcserélő felülete a kidobott levegő oldalán =
8°C (T4)
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A CCDI rendszer kikapcsol, amikor:
Külső hőmérséklet > 2°C (T1)

KIEGÉSZÍTŐK
CO2 érzékelő

Széndioxid érzékelővel ellátva, a szellőztetés erre is előre programozható a saját
vezérlőjével: abban az esetben, ha a levegőnek magas a széndioxid tartalma,
a szellőzés magasabb fokozatra kapcsol. Az aktiválási széndioxid-szintek
programozhatóak.

Pollen szűrő F7

A készülék F7-es pollenszűrővel is rendelhető.

Szerelési szett

A szerelési szett 4 db rezgéscsillapító talpat és egy bekötő szifont tartalmaz,
amivel a kondenzvíz szakszerűen vezethető el a lefolyóba.

Fűtőkábel

Amennyiben a kondenzvíz vezetéke fűtetlen térbe is vezet, úgy lehetőség van
fűtőkábel alkalmazására, amely megvédi a kondenzvíz elvezető vezetéket az
elfagyástól.

EM-BOX
A KONYHAI MEGOLDÁS
Az EM-BOX egy konyhai kiegészítő, amely segítségével a konyhai
páraelszívó ernyő meleg levegője bevezethető a szellőztető
rendszerbe. Így ez a hő is részt vehet a hővisszanyerési
folyamatban.
A készülék egy szervómotorral felszerelt és saját vezérléssel
rendelkező egység. A központi NILAN szellőztető vezérli a
működését.
Hagyományos elszívási, és emelt légmennyiségű páraelszívási
funkciót is betölt.
Amikor a konyhai elszívóernyő kikapcsolt állapotban van, akkor a
készülék úgy vezérli az EM-Box-ot, hogy alap elszívás történjen
csak a konyhából az elszívóernyőn keresztül, és az elszívott
légmennyiség többi részét a lakás más pontjairól biztosítja.
Amikor az elszívóernyőt bekapcsolják, akkor az jelet küld a NILAN

elszívóernyőtől veszi el. Így a lakásból elszívott légmennyiség
nagyobb része a konyhai ernyőn keresztül távozik, és
arányában kevesebb elszívást enged a többi helyiségből.

központi szellőztetőnek. A szellőztetés maximális fokozatra
kapcsol, valamint jelet küld az EM-Box számára.

Jellemzők:

Az EM-Box az elszívás arányát megváltoztatja úgy, hogy a
maximális elszívó kapacitásból eredő többlet légáramot az

•
•
•
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Belimo szervómotor
Komplett vezélés
Zsírszűrő

EREDMÉNYEINK

COMBI 300 POLAR A NILAN-TÓL

Solar Decathlon győzelem - Washington,
2007.
2007-ben a NILAN szállította a technológiát a Washingtonban megrendezett Solar
Decathlon nemzetközi verseny győztes projektjéhez. A projekt lelke egy NILAN
VP 18-as készülék volt, ami az egyik legmeghatározóbb szempont volt abban,
hogy a Darmstadt-i Műszaki Egyetem háza első helyezést ért el.
A Solar Decathlon az energiatakarékos innovatív épületek olimpiája. Minden
alkalommal csak néhány, a világon legjobb műszaki megoldásokat nyújtó egyetem
kerülhet be a döntők döntőjébe, ahol összemérheti tudását a világ legjobb
egyetemeivel.

Solar Decathlon győzelem - Washington,
2009.
2009-ben ismét a Darmstadt-i Műszaki Egyetem nyerte a Solar Decathlon-t.
Ez alkalommal egy NILAN VP 18 Compact JVP készülék került a házba, amely
esetében a hővisszanyerős szellőztetést, melegvíz-készítést, hűtést, fűtést
egyetlen megoldásba integrálta a NILAN.

HUNGAROTHERM Újdonságdíj - 2011.
A 2011.-es CONSTRUMA kiállítás Hugarotherm épületgépészeti szakkiállításán
abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a szakma a NILAN innovatív, ipari
légkezelő sorozatának ítélte a HUNAROTHERM Újdonságdíj kitüntetést.
A NILAN VPM 120-560-as sorozat olyan kompakt ipari szellőztető készülék,
amelyben a hagyományos hővisszanyerő helyett már aktív, hőszivattyús és
passzív hőcsöves technológia együtt biztosítja a maximális hővisszanyerést,
légfűtést és hűtést, vagyis a maximális energiahatékonyságot és komfortérzetet.
Az elérhető COP értékek a készülékek egyedisége miatt kiemelten magasak!

Solar Decathlon győzelem - Madrid, 2012.
2012. szeptemberben ismét NILAN kompakt gépészettel szerelt ház nyerte meg a
világ legrangosabb építészeti és energiahatékonysági versenyét.
A francia Rhone-Alpes csapat “Canopea” névre keresztelt háza tengernyi hatékony
és ötletes megoldást alkalmazva, méltán nyerte el a győzelmi serleg mellett a
világszinten elismert építészekből, gépészekből, energetikusokból, designerekből,
és egyéb szakértőkből álló szakmai zsűri elismerését.
A ház lelkét egy NILAN Compact P GEO6-os passzívház kompakt készülék képezte.

HUNGAROTHERM Nagydíj - 2013.
A 2013.-as CONSTRUMA keretében kétévente szervezett Hugarotherm
épületgépészeti szakkiállításon a NILAN a 2011.-es siker után 2013.-ban is
elnyerte a HUNGAROTHERM Nagydíjat. A díjazott készülék ezúttal a NILAN
Compact P GEO épületgépészeti központ termékcsalád.
A Compact P GEO komplex és innovatív, teljes körű, ám egyben rugalmas
épületgépészeti megoldást nyújt olyan családi házak számára, amelyek esetében
kiemelkedő szempontot jelent az energiatakarékosság.
11

INFORMÁCIÓK A-TÓL Z-IG

WWW.
NILAN
.HU

Kérjük keresse fel www.nilan.hu weboladalunkat,
amennyiben többet szeretne megtudni cégünkről,
termékeinkről, vagy ha bármi kérdése lenne hozzánk
- akár az első lépésektől kezdve.

NILAN Légtehnikai Kft.
9200 Mosonmagyaróvár
Liget sor 52.
Magyarország
Tel.: +36-96/203-339
info@nilan.hu
www.nilan.hu
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Ver. 2.0 - 2014.08
A NILAN Légtechnika Kft. nem vállal felelősséget-nyomtatot tájékoztató anyagokban felmerülő hibákért vagy hiányosságokért vagy az ebből kifolyó veszteségekért illetve károkért. NILAN cégcsoport fenntartja a jogot,hogy bármilyen
előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatja termékeit és a tájékoztató anyagjait. Minden védjegy a NILAN cégcsoport tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva.

A Nilan prémium minőségű energiatakarékos szellőztető és hőszivattyús rendszereket fejleszt és
gyárt, amelyek egészséges, komfortos beltéri klímát és alacsony szintű energia felhasználást nyújtanak
– nem utolsó sorban pedig kímélik a környezetet. Annak érdekében, hogy megkönnyítse az építkezését
– a termék kiválasztásától kezdve a tervezésen át a beszerelésig és a karbantartásig –, rendelkezésére
bocsátjuk tájékoztató és műszaki dokumentációinkat, amelyek letölthetőek a www.nilan.hu oldalon.

