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CELOVITE REŠITVE PREZRAČEVANJA, 

OGREVANJA IN HLAJENJA V 

NIZKOENERGIJSKIH IN PASIVNIH HIŠAH 
 

Prezračevalne naprave različnih izvedb od 600 do 35.000 m3/h na voljo po naročilu. 
Cenik velja od 01.02.2019 do izida novega. 
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NILAN "Compact P"                                                           

Naprava za primarno ogrevanje in hlajenje objekta, pasivno in aktivno prezračevanje 
z rekuperacijo in celoletno pripravo tople sanitarne vode 
Naprava "Compact P Cooling" je dobavljiva v osnovni izvedbi za pasivno prezračevanje z rekuperacijo, aktivno 
prezračevanje z integrirano toplotno črpalko zrak-zrak s funkcijo ogrevanja in hlajenja, ter zrak-voda za ogrevanje sanitarne 
vode. Nadgradnja "Compact P Cooling Solar" ima integriran dodatni vodni toplotni prenosnik v bojlerju, izvedba ″Polar″  pa 
električni pred-grelnik vstopnega zraka. Naprava ima v vseh izvedbah v osnovi vgrajeno filtracijo zraka G4.  
Filtri F7 so dobavljivi opcijsko. Enota nima nobenih omejitev delovanja pozimi ali poleti in dosega z dvostopenjsko 
rekuperacijo odpadne toplote izkoristek (grelno število) do 350%. Avtomatski by-pass in senzor vlage serijsko. 
 

Model / šifra 
Pretok 
zraka 
(m3/h) 

Topl. 
moč * 
(kW) 

Hlad. 
moč * * 

(kW) 

Moč el. 
grelca 

(kW) 

Dimenzije 
ŠxVxG 
(mm) 

Volumen 
bojlerja 

(L) 

Dimenzije 
priključkov 

(mm) 

Cena 
brez 

DDV v 
EUR 

Prodajna skupina 01 

Compact P Cooling 
7512427 

325 2,1 1,0  
900 x 2060 

x 610 
190 160 8.160,00 

Compact P Polar Cooling 
7512432 

325 2,1 1,0 1,2 
900 x 2060 

x 610 
190 160 8.660,00 

Compact P Cooling Solar 
7512422 

325 2,1 1,0  
900 x 2060 

x 610 
190 160 8.460,00 

Compact Polar Cool. Solar 
7512435 

325 2,1 1,0 1,2 
900 x 2060 

x 610 
190 160 8.960,00 

Compact P Cooling XL 
7512434 

410 2,1 1,0  
900 x 2060 

x 610 
190 160 8.450,00 

Compact  Polar Cooling XL 
7512433 

410 2,1 1,0 1,2 
900 x 2060 

x 610 
190 160 9.130,00 

* - toplotna moč integrirane toplotne črpalke zrak-voda in zrak-zrak 
** - hladilna moč integrirane toplotne črpalke zrak-zrak 
Cooling –  aktivno hlajenje z reverzibilno toplotno črpalko zrak-zrak 
Solar – integriran dodatni vodni toplotni prenosnik površine 0,6m2 v bojlerju, za priklop sončnih kolektorjev ali ogrevalne toplotne črpalke 
Polar – integriran kanalski električni pred-grelnik 1.200 W – preprečevanje zamrzovanja toplotnega izmenjevalca 
XL – maksimalni pretok zraka povečan na 410 m3/h (pri dp=100Pa), zmogljivejši ventilatorji, večji toplotni prenosnik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
                                                     Compact P                                             Prikaz sestavnih elementov                            Sobna enota "Touch screen"                     

 

Več o tehnologiji Smart Grid si 
preberite na strani 15 in na naši 

spletni strani www.nilan.si 
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NILAN "AIR9"                                                           

Toplotna črpalka zrak-voda (variabilna izhodna moč, energijski razred A+++)  
Toplotna črpalka zrak-voda "AIR9" je kompaktna enota za zunanjo postavitev in dvocevno vodno povezavo z notranjo enoto 
"Compact P". Vsi vodni priključki so dimenzije ¾", vgrajena je obtočna črpalka za obtok med zun. in not. enoto,  8 litrska 
raztezna posoda za ogrevalni sistem, hranilnik ogrevalne vode volumna 45 L z električnim grelom 2 x 2,0 kW*  za 
eventuelno dogrevanje v primeru ekstremno nizkih temperatur zunanjega  zraka. Enota ima inverterski kompresor in s tem 
zvezno spremenljivo izhodno toplotno moč. Serijsko je reverzibilna, tako da omogoča ogrevanje in hlajenje. 
Temperaturno območje delovanja je od -22 do +40. Več v reklamni brošuri Compact P Cooling AIR9. 
 

Model / šifra 
Pretok 
zraka 
(m3/h) 

Topl. 
moč ** 
(kW) 

Elek. 
nap. 
(V/A) 

Dimenzije 
ŠxVxG (mm) 

Teža (kg) hs *** 
Cena brez 

DDV v 
EUR 

Prodajna skupina 01 

AIR9   
 

4.000 1,5 - 6,7 400/16 
870 x 1320 x 

480 
125 206  6.975,00 

Komentar k oznakam: 
* - hranilnik volumna 45 L je vgrajen v napravi Compact P, v njem je vgrajeno električno grelo 2x2kW za eventuelno dogrevanje oziroma kot rezervni vir  
** - toplotna moč pri temp. zun. zraka +2°C in temp. izhodne vode 35°C (A+2/W35), testirano po EN14511.  
*** - sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov 
 
 

 
 
 AIR9 (kompaktna zunanja postavitev, dvocevna vodna povezava z Compact P)                                                   Inštalacijski prikaz 
 
Dvocevna povezava med obema enotama se izvede s cevjo za temp. do 70°C dimenzije DN25 (1") max. oddaljenosti med enotama 12m. Električni 
komunikacijski kabel  dolžine 20m med notranjo in zunanjo enoto je serijsko dobavljiv (priporočamo pripravo zaščitne cevi fi50mm).   
Priporočamo postavitev enote na ustrezen betonski podstavek. Ustrezno je potrebno urediti tudi odvod kondenza od zunanje enote (izolirati zunanji 
del). 

       

 

  AIR9 
Compact P 

Sobna enota "Touch screen"                    
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NILAN "GEO"                                                           

Toplotna črpalka zemlja-voda, voda-voda (variabilna izhodna moč, energijski razred A+++) 
Toplotna črpalka zemlja-voda ali voda-voda "GEO" je integrirana v enoti "Compact P". GEO je inverterska TČ s 
spremenljivo izhodno toplotno močjo v odvisnosti od zunanje temperature. Zalogovnik ogrevalne vode zato ni potreben. Pri 
izvedbi zemlja-voda je obtočna črpalka za toplotni vir vgrajena, pri voda-voda se vgradi v vrtino in dobavi ločeno po naročilu. 
Tudi raztezna posoda toplotnega vira pri izvedbi zemlja-voda je vgrajena. Toplotno črpalko GEO odlikuje izredno visok COP 
izmerjen na neodvisni inštituciji DTI na Danskem. 
 

Model / šifra 
Pretok 
medija 
(m3/h) 

Topl. 
moč 
(kW) 

Elek. 
nap. 
(V/A) 

Dimenzije 
ŠxVxG (mm) 

hs *** Teža (kg) 
Cena brez 

DDV v 
EUR 

Prodajna skupina 01 

GEO 3  0,6-1,0 0,5-3,4 400/16 
Vgrajena v 
Compact P 

208  55 4.695,00 

GEO 6  1,0-1,7 1,3-6,0 400/16 
Vgrajena v 
Compact P 208  65 6.055,00 

GEO 9  1,2-2,0 1,5-9,0 400/16 
Vgrajena v 
Compact P 

232  78 7.400,00 

*** - sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                  
                                                                       GEO3, GEO6, GEO9  (integrirana v Compact P)       
 
Priporočilo: Za optimalno delovanje toplotne črpalke zemlja-voda GEO3  zadoščata kot toplotni vir dve 100 m dolgi zanki iz PE cevi dimenzije 5/4" 
zakopani na min. 125 m2 "kvalitetne" zemlje na globini od 1,0 do 1,3 m ali 70 – 80 m vertikalne zemeljske sonde (dvojna U-cev). Za model GEO6  pa je 
potrebnih 4 x 100 m cevi  dimenzije 5/4" zakopane na min. 250 m2 "kvalitetne" zemlje na globini od 1,0 do 1,3 m ali 2 x 70 – 80 m vertikalne zemeljske 
sonde (dvojna U-cev).  
Natančno dimenzioniranje toplotnega vira za vse tri modele toplotnih črpalk GEO naj pred samo izvedbo opravi strokovnjak, ta priporočila za 
podjetje Nilan d.o.o. niso obvezujoča. 
 

      

GEO 
(integrirana v 
Compact P) 

SCOP:  
GEO3-5,17   
GEO6-5,15   
GEO9-5,49 

Več o tehnologiji Smart Grid si 
preberite na strani 15 in na naši 

speltni strani www.nilan.si 

Sobna enota "Touch screen"                    
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NILAN "Compact P EK"                                                           

Naprava za primarno ogrevanje in hlajenje objekta, pasivno in aktivno prezračevanje 
z rekuperacijo in celoletno pripravo tople sanitarne vode 
Naprava "Compact P EK" je dobavljiva v osnovni izvedbi za pasivno prezračevanje z rekuperacijo, aktivno prezračevanje z 
integrirano toplotno črpalko zrak-zrak s funkcijo ogrevanja in hlajenja, ter zrak-voda za ogrevanje sanitarne vode. "EK" 
izvedba ima integrirano ogrevalno enoto z električnim grelom, obtočno črpalko, raztezno posodo in varnostnim ventilom, 
katero priključimo direktno na ogrevalni sistem. Naprava ima v vseh izvedbah v osnovi vgrajeno filtracijo zraka G4.  
Filtri F7 so dobavljivi opcijsko. Enota nima nobenih omejitev delovanja pozimi ali poleti in dosega z dvostopenjsko 
rekuperacijo odpadne toplote izkoristek (grelno število) do 350%. Avtomatski by-pass in senzor vlage serijsko. 
 

Model / šifra 
Pretok 
zraka 
(m3/h) 

Topl. 
moč * 
(kW) 

Hlad. 
moč * * 

(kW) 

Moč el. 
grelca 
(kW)*** 

Dimen. 
ŠxVxG 
(mm) 

Volumen 
bojlerja 

(L) 

Dimen. 
priključkov 

(mm) 

Cena brez 
DDV v 
EUR 

Prodajna skupina 01 

Compact P Cooling EK3 
757443519 

325 2,1 1,0 3,0 
900 x 2060 

x 610 
190 160 9.950,00 

Compact P Cooling EK9 
757443504 

325 2,1 1,0 9,0 
900 x 2060 

x 610 
190 160 10.355,00 

* - toplotna moč integrirane toplotne črpalke zrak-voda in zrak-zrak 
** - hladilna moč integrirane toplotne črpalke zrak-zrak 
*** - električna/toplotna moč električnega grela za primarno ogrevanje preko talnega ali radiatorskega ogrevanja.  
Skupna toplotna moč Compact P Cooling EK3 je torej 5,1kW, Compact P Cooling EK9 pa 11,1kW. 
Cooling –  aktivno hlajenje z reverzibilno toplotno črpalko zrak-zrak 
Solar – integriran dodatni vodni toplotni prenosnik površine 0,6m2 v bojlerju, za priklop sončnih kolektorjev ali ogrevalne toplotne črpalke 
Polar – integriran kanalski električni pred-grelnik 1.200 W – preprečevanje zamrzovanja toplotnega izmenjevalca 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                  
 
                                                                            Compact P Cooling EK3 in EK9 
 

      

Več o tehnologiji Smart Grid si 
preberite na strani 15 in na naši 

speltni strani www.nilan.si 

Sobna enota "Touch screen"                    

EK3, EK9 
(integrirana električna 
hidravlična enota – 
električno grelo, obtočna 
črpalka, raztezna posoda 
in varnostni ventil) 
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NILAN "Comfort serija"                                                                                        
Naprave za pasivno prezračevanje stanovanjskih in poslovnih objektov 
Naprave NILAN Comfort zagotavljajo prezračevanje objektov z vračanjem odpadne toplote (rekuperacijo) in stalno filtracijo 
zraka v prostorih.  Naprave so serijsko opremljene z dvema 4-stopenjskima EC-ventilatorjema, filtracijo prašnih delcev G4, 
protitočnim toplotnim prenosnikom (rekuperatorjem) s temp. učinkovitostjo do 93%, vgrajenim senzorjem vlažnosti zraka in 
regulatorjem CTS602 z HMI touch screen sobno enoto. Dodatna oprema, kot je električni ali toplovodni grelnik, CO2 senzor, 
odtočni sifon, antivibracijski podstavki in filter cvetnega prahu je na voljo po naročilu. Elementi za distribucijo zraka so na 
voljo po naročilu (glej strani 10 do 13).  
 

Model / šifra 
Pretok 
zraka 
(m3/h) 

Max. 
prezračevana 

površina * 

Razred 
učinkovitosti 

Dimenzije ŠxGxV 
(mm) 

Dimenzije 
priključkov 

(mm) 

Cena brez 
DDV v EUR 

Prodajna skupina 01 

Comfort CT 150 
711560 (L), 7115560 (D) 

175 do 140 m2 A+ 1040 x 535 x 338 125 1.930,00 

Comfort CT 200 
710560 (L), 7105560 (D) 

200 do 150 m2 A 1040 x 535 x 338 125 2.300,00 

Comfort 200 Top 
7111620 (L), 71116520 (D) 

308 do 220 m2 A 600 x 420 x 650 125 2.230,00 

Comfort 252 Top 
71114540 (L), 7111440 (D) 

252 do 200 m2 A+ 562 x 570 x 1120 160 2.640,00 

Comfort 252 Top Polar 
71114545 (L), 7111445 (D) 

252 do 200 m2 A+ 562 x 570 x 1120 160 2.940,00 

Comfort 302 Top 
71115540 (L), 7111540 (D) 

345 do 250 m2 A 562 x 570 x 1120 160 2.640,00 

Comfort 302 Top Polar 
71115545 (L), 7111545 (D) 

345 do 250 m2 A 562 x 570 x 1120 160 2.940,00 

Comfort CT 300 
7110320 

400 do 300 m2 A 715 x 583 x 1000 160 2.850,00 

Comfort CT 300 Polar 
7110323 

400 do 300 m2 A 715 x 583 x 1000 160 3.050,00 

Comfort 300LR 
711340 (L ali D) 

400 do 300 m2 A 1000 x 508 x 560 160 2.380,00 

Comfort 450 
711420 (L), 7114520 (D) 

525 do 400 m2 A 1100 x 650 x 640 200 3.360,00 

 
Vsi modeli (razen Comfort CT300 in Comfort CT300 Polar) so na voljo v levi ali desni izvedbi (zahtevajte tehnične risbe enot). 
Modeli Comfort CT150, Comfort CT200, Comfort 300LR in Comfort 450 so ležeče izvedbe s priključki na straneh. 
Model Comfort 300LR je ležeče, univerzalne izvedbe z možnostjo leve ali desne priključitve. 
Vsi modeli so po naročilu dobavljivi tudi z enostavnejšo regulacijo CTS150 z razliko v ceni 200 eur. 
Komentar k oznakam:  
Top – stoječa izvedba s priključki zgoraj                                                                                                                          
CT300  -  izvedba s  povečanim pretokom zraka ter certifikatom PHI                                                              
Polar – izvedbe z vgrajenim  električnim predgrelnikom svežega  zraka moči 0,7 ali 1,2kW 
 
* - velja za stanovanjske objekte v višino etaže max. 2,5m 
V prodajnem programu so tudi prezračevalne naprave večjih zračnih pretokov od 500 do 35.000 m3/h.                                         

                                   

HMI touch screen  
sobna enota 
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NILAN "Combi 302 Polar"                                                           

Naprava za pasivno in aktivno prezračevanje z rekuperacijo, ter komfortno ogrevanje 
in hlajenje objektov 
 
"Combi 302 Polar" , je naprava za pasivno prezračevanje z rekuperacijo, ter aktivno prezračevanje z integrirano toplotno 
črpalko zrak-zrak s funkcijo ogrevanja in hlajenja. Enota nima nobenih omejitev delovanja pozimi ali poleti in dosega z 
dvostopenjsko rekuperacijo odpadne toplote izkoristke (grelno število) do 350%.  
Za preprečevanje zamrzovanja rekuperatorja in možnost neprekinjenjenega delovanja tudi pri zelo nizkih zunanjih 
temperaturah, ima integriran električni predgrelnik vstopnega zraka. Bistvena prednost enote Combi 302 Polar je v tem, da 
omogoča tako toplozračno ogrevanje kot tudi poletno zračno hlajenje objektov.  
Za celovito energetsko oskrbo vašega objekta enoto kombiniramo s toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode in dobimo 
celovito rešitev. 
V osnovi je vgrajena filtracija zraka, tipa M5, ter sobna regulacijska enota CTS 620. 
Dodatna oprema je dobavljiva po naročilu  (CO2 senzor, grelni kabel, antivibracijski podstavki, F7 filter cvetnega prahu...) 
 

Model / šifra 
Pretok 
zraka 
(m3/h) 

Topl. 
moč * 
(kW) 

Hlad. 
moč * * 

(kW) 

 
Moč el. 
grelca 
(kW) 

Dimenzije 
ŠxVxG 
(mm) 

Teža 
naprave 

Dimenzije 
priključkov 

(mm) 

Cena 
brez 

DDV v 
EUR 

Prodajna skupina 01 

Combi 302 Polar 
701003 

350 1-2,3 2,3 0,7 
1300 x 700 

x 590 
83 160 5.595,00 

Combi 302 Polar Top 
701102 

430 1-2,3 2,3 0,7 
900 x 808 

x 604 
83 160 5.695,00 

 
* - toplotna moč integrirane toplotne črpalke zrak-zrak 
** - hladilna moč integrirane toplotne črpalke zrak-zrak 
Polar – integriran električni predgrelnik 0,7kW, za preprečevanje zamrzovanja toplotnega izmenjevalca 
Top – vsi štirje zračni priključki so zgoraj 

             
 

                                                   Combi Polar 302                                                                                        Combi Polar 302 Top 
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NILAN "dodatna oprema" 
V vse prezračevalne naprave NILAN serije Compact P, Comfort je mogoče dodatno vgraditi številno dodatno opremo za 
lažjo montažo, boljšo kvaliteto zraka in višje izkoristke delovanja. Naprave so že serijsko opremljene s komponentami za 
nemoteno delovanje, ponujajo pa možnost dogradnje dodatne opreme po zahtevah in željah kupca. Glede kompatibilnosti in 
smotrnosti vgradnje posameznega kosa dodatne opreme v določeno napravo nas pokličite in svetovali vam bomo. 

Model / šifra Opis 
Cena brez DDV v 

EUR 

                                                                                                                                                                  Prodajna skupina 01 

Filter protiprašni G4 (par) … za vse Compact P in Comfort modele 6,15 

Filter cvetnega prahu F7- vgradni 
3954 

…za model Comfort CT 300 90,00 

Filter cvetnega prahu F7- vgradni 
39520 

…za model Combi 302 55,00 

Filter cvetnega prahu F7- vgradni 
3956 

…za model Comfort  CT150 70,00 

Filter cvetnega prahu F7-vgradni  
39545 

… za model Compact P 45,00 

Elek. predgrelnik zraka 1,2kW – fi 160mm 
88267 

... za serije Compact in Comfort 355,00 

Elek. dogrelnik zraka 1,2kW – fi 160mm 
764131 

…za model Compact P, Comfort 300/300T in   
CT300 

369,00 

Elek. dogrelnik zraka 1,2kW – fi 200mm 
764331 

…za model Comfort 450 in Comfort 600 499,00 

Elek. dogrelnik zraka 1,2kW – fi 160mm 
764135 

…za Compact P in vse TOP modele 369,00 

Toplovodni dogrelnik zraka 2,0kW - kanalski 
768893Z 

… za model Comfort 300T in CT300 683,00 

Nilan Connect modul 
237101 

… za vse Compact P in Comfort modele 600,00 

Antivibracijski podstavki - komplet 
30451 

…za vse modele Comfort in model Combi 26,00 

Odtočni sifon s kroglico 
77481 

…za vse modele Comfort, Compact P, VP18, 
Combi 

53,00 

Instalacijski paket (30451 + 77481) 
9204 

…za vse modele Comfort in model Combi 64,00 

CO2 senzor z napajanjem 
7134B13 

…za vse modele Comfort, Compact P, VP18 355,00 

Bojler sanitarne vode SHW 250 Compact 
7415 

… za prigradnjo k modelom Compact  P 2.570,00 

Bojler sanitarne vode AE HR 200 + pribor 
74151 

… za prigradnjo k modelom Compact  P 879,00 

EM-box filter – filter kuhinjske nape 
8520 

…za vse modele NILAN 427,00 
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Sobna enota "Touch screen" 

ALI + 

 

Toplotne črpalke zrak-voda serija "Exclusive" 
 
Serija ˝Exclusive˝ je kombinacija izredno zmogljive inverterske toplotne črpalke zrak-voda in osnovne enote "Compact P". 
Cevna povezava med zunanjo in notranjo enoto je plinska, kar zagotavlja najboljšo možno zaščito pred zamrznitvijo. Serija 
predstavlja nov celovit pristop k energetski oskrbi stanovanjskih objektov saj zagotavlja tako prezračevanje objekta z 
rekuperacijo, hitro odzivno toplozračno ogrevanje, zračno in vodno hlajenje objekta ter celoletno pripravo tople sanitarne 
vode za manjše in velike porabnike tople vode – vse funkcije modularno združene na samo 0,54m2 površine znotraj 
stanovanjskega objekta. Posebej zasnovano in razvito za pasivne in NEH stanovanjske objekte, ki se ogrevajo predvsem z 
nizkotemperaturnimi načini ogrevanja. Temperaturno območje delovanja je od -20 do +40. Več v prospektih. 
 

Model / šifra 
Topl. moč  

(kW) 

Hlad. 
moč  
(kW) 

Elek. 
nap. 
(V/A) 

Dimenzije Z.E. 
ŠxVxG (mm) 

hs ** 
Skupna 

topl. moč 
(kW)* 

Cena brez 
DDV v 
EUR 

Prodajna skupina 01 

Exclusive 5 2,0-5,0 4,3 230/16 800 x 600 x 300 163 7,0 4.340,00 

Exclusive 8-1F 3,0-7,5 7,1 230/20 1020 x 1050 x 480 165 9,5 4.990,00 

Exclusive 8-3F 3,0-7,5 7,1 400/16 1020 x 1050 x 480 162 9,5 5.310,00 

Exclusive 10 3,5-10,6 10,0 400/16 1020 x 1050 x 480 165 12,6 6.230,00 

Exclusive 12 5,0-12,5 12,0 400/20 1020 x 1300 x 380 165 14,5 6.580,00 

 
Komentar k oznakam: 
* - skupna toplotna moč sistema Compact P Cooling Exclusive (toplotna moč TČ zrak-voda in TČ zrak-zrak) 

** - (hs ) sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov 

- vse toplotne črpalke imajo serijsko  vgrajeno zmogljivejšo krmilno enoto SMART, ki že v osnovi omogoča priklop in nadzor dveh ločenih ogrevalnih 
krogov, ter z dokupom Wi-Fi modula tudi oddaljen dostop do naprave preko osebnega računalnika, tablice ali pametnega telefona.  
- vsi modeli so v energijskem razredu A++. 
- po naročilu so dobavljivi tudi modeli Exclusive 16 in 20kW.      
- po naročilu je dobavljiva tudi serija Exclusive Zubadan 8, 11, 14 in 23kW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
    
 
 
 
 
                Zunanja enota Exclusive 5                      Zunanja enota Exclusive 8 ali 10 Eco Silent                     Not. enota Compact P Cooling                                       
 
Serija Exclusive ima vgrajen ploščni toplotni prenosnik, ogrevalno obtočno črpalko Grundfos, raztezno posodo volumna 12L za ogrevanje, pretočno 
stikalo, termo-manometer, varnostni ventil za ogrevanje in regulacijo. Priporočamo postavitev zunanje enote na betonski podstavek ob hiši, lahko je 
vgrajena tudi na zun. zidu vendar je v tem primeru potrebno ustrezno toplotno zaščititi odvod kondenza zaradi možnosti zamrznitve le tega. 
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Serija Exclusive – dodatna oprema 
 

Betonski podstavki 
Za postavitev zunanjih enot toplotnih črpalk zrak/voda Exclusive, je na razpolago betonski podstavek, ki omogoča 
enostavno montažo enote, ter optimalno odtekanje/ponikanje kondenza. Betonski podstavek se vkoplje v zemljo, vanj pa se 
lahko do največ polovice višine nasuje prodnat material, preko katerega je omogočeno ponikanje kondenčne vode v zemljo. 
Na voljo je več dimenzij podstavkov, glede na model zunanje enote. 

Prodajna skupina 02 
 

Tip podstavka 
 

 
Dimenzije (DxŠxV) 

 
Model toplotne črpalke 

 
Cena brez DDV 

 v EUR 
 

Podstavek - mali 980x400x600 Exclusive 5 140,00 

Podstavek – veliki 1170x600x600 Exclusive 8 in 10 160,00 

Podstavek – veliki (stari) 1050x430x600 Exclusive 12, 14 in 23 160,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostalo 
Prodajna skupina 02 

 
Naziv 

 

 
Cena brez DDV 

 v EUR 
 

Wi-fi vmesnik za Exclusive serijo 58,00 

Brezžični daljinski upravljalnik 226,00 

3-potni preklopni ventil  129,00 

Magnetni vodni filter Dirtmag 109,00 

Cu cev hladilniška 1/4" (6,35x0,8) 1,75 

Cu cev hladilniška 3/8" (9,52x0,8) 2,54 

Cu cev hladilniška 1/2" (12,7x0,8) 3,32 

Cu cev hladilniška 5/8" (15,88x1,0) 5,37 
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"Elementi za distribucijo zraka" 
Zaradi lažjega naročanja in lažje izvedbe smo številne različice elementov za distribucijo zraka poenotili na min. št. različnih 
elementov v serijski izvedbi. Dobavljivi pa so tudi elementi po naročilu. 

Naziv / oznaka Opis Enota Dimenzije (mm) 
Cena brez DDV 

v EUR 

 

  Flex. rebraste cevi za prezračevanje (stalna zaloga)                                                                           Prodajna skupina 01 

Cev Ø75 se uporablja za razvod od razdelilnika do zajemih in vpihovalnih komor, cev Ø160 in Ø200 pa za vertikale ali za izvedbo 
zemeljskih kolektorjev za predgretje vstopnega zraka. Cev Ø75 se enostavno tudi izolira z Armaflex cevaki Ø76x9 na vsake 30cm 
prevezana z vezico ali kako drugače. 

Spojke za flex. rebraste cevi (stalna zaloga) 

Tesnila za cevi (stalna zaloga) 

Čepi za cevi in razdelilnike (stalna zaloga) 

 

Flex. cev MAINAIR Ø 75 

Flexibilna rebrasta cev za 
prezračevanje premera 75 mm v 
kolutu dolžine 50 m, material PE 

brez aditivov, antibakterijska 

m Ø 75x7 3,70 

Flex. cev MAINAIR Ø 160 

Flexibilna rebrasta cev za 
prezračevanje premera 160 mm v 
kolutu dolžine 50 m, material PE 

brez aditivov,  antibakterijska 

m Ø 160x12,5 10,00 

Flex. cev MAINAIR Ø 200 

Flexibilna rebrasta cev za 
prezračevanje premera 200 mm v 
kolutu dolžine 25 m, material PE 

brez aditivov,  antibakterijska 

m Ø 200x15 11,90 

Spojka MAINAIR Ø 75 
Spojka za podaljšanje flex. rebraste 

cevi  Ø75 mm 
kos Ø 75 2,40 

Spojka MAINAIR Ø 160 
Spojka za podaljšanje flex. rebraste 

cevi  Ø160 mm 
kos Ø 160 6,50 

Spojka MAINAIR Ø 200 
Spojka za podaljšanje flex. rebraste 

cevi  Ø200 mm 
kos Ø 200 19,50 

Tesnilo MAINAIR Ø 75 
Tesnilo za spajanje flex. rebraste cevi  

in spojk Ø75 mm 
kos Ø 75 1,50 

Tesnilo MAINAIR Ø 160 
Tesnilo za spajanje flex. rebraste cevi  

in spojk Ø160 mm 
kos Ø 160 4,60 

Tesnilo MAINAIR Ø 200 
Tesnilo za spajanje flex. rebraste cevi  

in spojk Ø200 mm 
kos Ø 200 10,50 

Čep MAINAIR Ø 75 
Čep za cevi, komore in spojke  Ø75 

mm 
kos Ø 75 2,50 

Čep MAINAIR Ø 160 
Čep za cevi, komore in spojke  Ø160 

mm 
kos Ø 160 5,10 

Čep MAINAIR Ø 200 
Čep za cevi, komore in spojke  Ø200 

mm 
kos Ø 200 15,40 
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"Elementi za distribucijo zraka" 
 

Naziv / oznaka Opis Enota Dimenzije (mm) 
Cena brez DDV 

v EUR 

Prodajna skupina 01 

Prezračevalne komore za zajem in vpih (stalna zaloga) 

       h = 85 mm, H = 230 (315) mm, A = 205 mm 

Dobavljive so tudi komore 2x Ø 75 - Ø 100 (za vpih ali zajem skozi prezračevalni ventil Ø 100). 
Prezračevalne komore se uporabljajo za vgradnjo v steno, strop ali podložni stiropor. Namenjene so za vpih ali zajem zraka direktno iz 
prostora. Na priključek Ø125 (ta se po vgradnji odreže na želeno mero) se vgradi prezračevalni ventil Ø125, na priključka Ø75 pa se 
poveže ena ali dve flex. cevi Ø75. Za tesnenje se uporabi tesnilo ustrezne dimenzije (priporočamo tudi dodatno tesnenje in varovanje 
spoja z Alu-lepilnim trakom). Po eni cevi Ø75 priporočamo max. pretok zraka 30m3/h, v primeru večjega zahtevanega pretoka zraka za 
določen prostor priključimo obe cevi. Prezračevalna komora ima ob nakupu vse tri priključke zaprte. 

Razdelilniki pretoka zraka (po naročilu, dobava dva do tri dni oz. poklicati in preveriti) 

       +  
Razdelilniki (zbiralniki) se uporabljajo za distribucijo zraka med posameznimi vpihi in zajemi zraka. Nanje se na priključke Ø75 povežejo 
flex. prezračevalne cevi, na priključek Ø160 ali 125 pa vertikala oziroma prezračevalna naprava. Razdelilniki skrbijo za ustrezno 
porazdelitev pretokov zraka med posameznimi prezračevalnimi komorami. 
 

 

Prezračevalna komora         
2x Ø 75 - Ø 125 

Zračna komora za vpih ali zajem 
zraka v prostoru, 2x priključek za cev 

Ø75, 1x priključek za ventil  Ø125 
mm 

kos 205x230 (315) 27,50 

Razdelilnik-enoredni 
6x Ø 75 -  Ø 125 

Enoredni razdelilnik pretoka zraka, 
priključki 6x Ø75 + 1x Ø125 

kos 624x620x136 230,00 

Razdelilnik-dvoredni 
10x Ø 75 -  Ø 160 

Dvoredni razdelilnik pretoka zraka, 
Priključki 10x Ø75 + 1x Ø160 

kos 624x620x250 250,00 

Razdelilnik- linijski                            
6x Ø 75 - Ø 160 

Linijski razdelilniki pretoka zraka, 
priključki 6x Ø75 + 1x Ø160 

kos 1000x300x90 180,00 

Razdelilnik-linijski                            
8x Ø 75 - Ø 160 

Linijski razdelilniki pretoka zraka, 
priključki 8x Ø75 + 1x Ø160 

kos 1100x300x90 190,00 

Razdelilnik-linijski                            
10x Ø 75 - Ø 160 

Linijski razdelilniki pretoka zraka, 
priključki 10x Ø75 + 1x Ø160 

kos 1200x300x90 200,00 

Razdelilnik-linijski                            
12x Ø 75 - Ø 160 

Linijski razdelilniki pretoka zraka, 
priključki 12x Ø75 + 1x Ø160 

kos 1300x300x90 210,00 

h 

H 

A 
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"Elementi za distribucijo zraka" 
 

Naziv / oznaka Opis Enota Dimenzije (mm) 
Cena brez DDV 

v EUR 

Prodajna skupina 02 

Inox fasadna zračna komora za zajem ali izpust zraka na fasadi 

 

Inox rešetka za zajem-izpust zraka na fasadi 

 

Inox odkap za fasadno rešetko 

 

Fasadna zračna komora za zajem zraka za kamin 

 

Prezračevalni ventil 125 

 

Dušilnik zvoka  

 
Različne aluminijaste in inox rešetke so dobavljive po naročilu. 

 

 

 

 

FASADNA KOMORA 250                       
Inox komora z okroglim nastavkom  

Ø 160 x 500, vgradnja v fasado 
kos 250 x 250 x 120 69,00 

INOX REŠETKA 240x240                       
Rešetka z mrežico za vstavitev v 

fasadno komoro 250 
kos 240 x 240 89,00 

INOX ODKAP 250x40                       
Odkap za vstavitev v fasadno komoro 

250 pod fasadno rešetko 
kos 250 x 40 15,00 

FASADNA KOMORA 250               
Pločevinasta komora z 2x okroglim 

nastavkom  Ø 100, vgradnja v fasado 
kos 250 x 250 x 120 69,00 

PREZRAČEVALNI VENTIL  
Ø 125 - KLASIK                       

Ventil za stropno ali stensko vgradnjo 
iz bele plastične mase, za vstavitev v 

nastavek fi125mm 
kos Ø 125 10,50 

PREZRAČEVALNI VENTIL  
Ø 125 - BOREA                      

Design ventil za stropno ali stensko 
vgradnjo iz bele plastične mase, za 

vstavitev v nastavek fi125mm 
kos Ø 125 16,00 

DUŠILNIK ZVOKA  
Ø160 

Cevni pločevinasti kanalski dušilnik 
zvoka Ø 160 

kos Ø 160 69,00 

DUŠILNIK ZVOKA FLEX      
Ø 160                        

Cevni flexibilni kanalski dušilnik 
zvoka Ø 160                        

kos Ø 160 89,00 

DUŠILNIK ZVOKA FLEX      
Ø 200                        

Cevni flexibilni kanalski dušilnik 
zvoka Ø 200                        

kos Ø 200 110,00 
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               LBE 250                                                                 EVAP 600 

 

"Vlažilniki zraka" 
 

Naziv / oznaka Opis Enota Dimenzije (mm) 
Cena brez DDV 

v EUR 

  

Lokalni hlapilni vlažilnik zraka                                                                                                             Prodajna skupina 02 

 
 
 
 
 
 
                                                                                 Vlažilnik zraka (bele ali črne barve)  
 
 

  Kanalski vlažilnik zraka                                                                    Prodajna skupina 02 

 

 

 

 

 
 
Opomba: Vse Nilan prezračevalne naprave so dobavljive tudi s t.i. entalpijskim toplotnim prenosnikom, ki z odpadnega zraka prenaša vlago na svežega 
zunanjega preden ga vpihnemo v bivalne prostore. Vendar je tak način vlaženja zraka v hiši učinkovit le ko je dovolj vlage v odpadnem zraku – to pa je 
redkost. S centralnim kanalskim vlažilnikom zraka pa dosegamo želeno vlažnost zraka v hiši kadarkoli. 

 
 
 
 

 

Boneco E2441                    Lokalni hlapilni vlažilnik zraka kos  170,00 

LBE 250                   
Avtomatski centralni kanalski vlažilnik zraka s filtracijo in 
dezinfekcijo vode ter elektro grelcem 

kpl 550 x 360 x 385 2.786,00 

EVAP 600                   
Avtomatski centralni kanalski vlažilnik zraka z "Legiosafe" 
vodnim filtrom, elektro grelcem in daljincem 

kpl 258 x 344 x 340 1.140,00 
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"Razlaga simbolov" 
 

 

Aktivna rekuperacija 
Toplotna energija odpadnega zraka se s pomočjo delovanja toplotne črpalke prenaša na svež dovodni zrak. 
  

 

Pasivna rekuperacija 
Toplotna energija odpadnega zraka se prenese na svež dovodni zrak preko toplotnega prenosnika (rekuperatorja) brez 
toplotne črpalke. 
  

 

Prezračevanje (izmenjava zraka) 
Notranji zrak nasičen z vonjavami, toploto in vlago nadomeščamo s svežim, ogretim in filtriranim zrakom. 
  

 

Komfortno ogrevanje (toplozračno ogrevanje) 
Ogrevanje svežega dovodnega zraka s toplotno črpalko zrak-zrak. 
  
  

 

Komfortno hlajenje (zračno hlajenje) 
Hlajenje svežega dovodnega zraka za max. 8°C pod temp. zunanjega zraka s toplotno črpalko zrak-zrak. 
  

 

Priprava tople sanitarne vode 
Topla sanitarna voda se poleti (režim hlajenja) in pozimi (režim ogrevanja) ogreva s toplotno črpalko zrak-voda.  
  

 

Ogrevanje (primarno ogrevanje) 
Sistem, ki izkorišča toploto zraka, zemlje ali vode za ogrevanje stanovanjskih objektov preko talnega, radiatorskega ali 
toplozračnega ogrevanja. 

          
        Variabilni kompresor (inverter) 
        Tehnološko naprednejše toplotne črpalke imajo zvezno spremenljivo izhodno toplotno moč, ki jim jo omogoča   
        invertersko krmiljen kompresor. Toplotna črpalka tako v danem trenutku proizvaja ravno tolikšno toplotno moč kot jo    
        objekt potrebuje. Takšna toplotna črpalka deluje z bistveno višjim grelnim številom kot ON/OFF izvedbe. 

         Smart Grid Ready (pametna izbira delovanja) 
        Smart Grid tehnologija je inovativna tehnologija prihodnosti, ki v kombinaciji z sončno elektrarno skrbi za optimalno   
        izkoriščenost proizvedene električne energije in pametno porabo le te. SM vključuje prav vse hišne porabnike v   
        enoten sistem, z njimi manipulira in jim meri porabo, ter se namesto vas odloča kdaj je določena operacija najcenejša. 

          
        Preizkušeno in odobreno s strani Inštituta za pasivnogradnjo (PHI) 
        Naprava je preizkušena in certificirana s strani Inštituta za pasivno gradnjo (PHI) in zanjo nobena dodatna testiranja   
        niso potrebna. Za rezultate testiranj namreč jamči neodvisni inštitut kar daje kupcem garancijo, da so kupili napravo z  
        karakteristikami kot jih navaja PHI certifikat. V evropi najbolj priznan certifikat. 
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"Energijski razredi" 
 
Evropska direktiva o energetskem označevanju proizvodov postavlja stvari na svoje pravo mesto. Vsi evropski proizvajalci, 
distributerji in monterji morajo pri podajanju podatkov o učinkovitosti naprav in sistemov upoštevati enake predpise. To 
pomeni, da so podatki resnično primerljivi in izračunani po enotni metodologiji, ki velja za vso evropo. Spodaj sta tabeli, ki 
glede na izračunano učinkovitost naprave le to uvrščata v določen energijski razred. 
 

 
 
Energijski razredi za prezračevalne naprave po novi direktivi v odvisnosti od izračunanega faktorja SEC (specifična poraba energije). 
 

 
Energijski razredi za nizkotemperaturne toplotne črpalke po novi direktivi v odvisnosti od izračunanega faktorja hs (sezonska energijska 

učinkovitost v %).       
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PODATKI ZA PRIPRAVO ELEKTRO NAPAJANJA IN 
POVEZAV MED ENOTAMI 

 

Naziv / oznaka Električno napajanje (V/A) 
Elektr. povezava z 

zunanjo enoto 
Cevna povezava z 

zunanjo enoto 

 

 
Lokacijo sobne enote je potrebno izbrati tako, da nanjo notranji (kamin, kuhinja) ali zunanji (steklene stene, velika okna) viri toplote ne 
morejo vplivati. Posvetujte se z našimi strokovnjaki ali projektantom. 
Komunikacijska povezava med sobno enoto CTS700 in notranjo enoto Compact P je 8-žilna (FTP, vsaj 8x0.5mm2, PAZI !!! UTP kabel 
ne zadošča). Sobna enota je lahko locirana tudi na sami notranji enoti – priporočamo. 
Za sobno enoto CTS602 je dovolj 4-žilna povezava (4x0.5mm2, lahko tudi UTP kabel). 
 
*povezovalni kabel med zunanjo in notranjo enoto AIR9, se izdobavi skupaj z napravo. Potrebno je pripraviti ustrezno zaščitno 
cev premera vsaj 50mm, v katero se nato ob dobavi/montaži enote vstavi povezovalni kabel! 

 

Compact P /Polar 
230/16  
3x2,5mm2 

/ 
/ 
 

Compact P + E.G. 1200W 
230/16 + 230/16 
 2 x 3x2,5mm2 

/ / 

Compact P GEO3 
400/3x16 + 230/16 
5x2,5mm2 + 3x2,5mm2 

/ / 

Compact P GEO6 
400/3x16 + 230/16 
5x2,5mm2 + 3x2,5mm2 

/ / 

Compact P AIR9 
400/3x16 + 230/16 
5x2,5mm2 + 3x2,5mm2 

*Pripraviti zaščitno cev, 
najmanj fi 50mm 

Vodna - Alumplast 
prediz. Ø 32x3mm 

Compact P Exclusive 5 
230/16 + 230/16 
2 x 3x2,5mm2 

5x2,5mm2 + 
4x1,5mm2 

Plinska 
1/4" in 1/2" 

Compact P Exclusive 8 ES 
(1-fazne izvedbe) 

230/20 + 230/16 
2 x 3x2,5mm2 

5x2,5mm2 + 
4x1,5mm2 

Plinska 
3/8" in 5/8" 

Compact P Exclusive 8 ES 
(3-fazne izvedbe) 

400/3x20 + 230/16 
5x2,5mm2 + 3x2,5mm2 

5x2,5mm2 + 
4x1,5mm2 

Plinska 
3/8" in 5/8" 

Compact P Exclusive 10 ES 
(3-fazna) 

400/3x20 + 230/16 
5x2,5mm2 + 3x2,5mm2 

5x2,5mm2 + 
4x1,5mm2 

Plinska 
3/8" in 5/8" 

Comfort – vsi modeli 
230/16 
3x1,5mm2 

/ / 

Serija VPL  
230/16 
3x2,5mm2 

/ / 

Combi 302 Polar 
230/16 
3x2,5mm2 

/ / 
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"Koristni nasveti" 
 
 
- pri izbiri prezračevalne naprave pazite da vsebuje rekuperator. Prezračevanje brez rekuperacije je namreč energijsko zelo potratno. 
- pri klasičnih rekuperatorjih bodite pozorni na limite delovanja. Rekuperatorji s toplotno črpalko zrak-zrak limit delovanja nimajo in zato 
lahko delujejo celo leto brez prestanka in brez zmanjšanega pretoka zraka. 
- raje kot za klasičen rekuperator se odločite za rekuperatorje, ki imajo integrirano toplotno črpalko zrak-zrak saj imajo takšne naprave 
bistveno višji izkoristek oz. grelno število. Nekatere tudi do 350%. Poleg tega takšne naprave lahko poleti tudi hladijo objekte. 
 - hlajenja preko talnega ogrevanja brez kontroliranega prezračevanja ne priporočamo. V hiši, ki je prezračevana pa je dopustno. 
- toplotnih prenosnikov (rekuperatorjev), ki poleg toplote prenašajo tudi vlago ne priporočamo. Razlog je slab toplotni izkoristek naprav, 
nezmožnost doseganja ustrezno visoke relativne vlažnosti v stanovanju pozimi (pri zun. temp. pod -5°C) in previsoka relativna vlažnost 
poleti in v prehodnih obdobjih. Dejstvo je, da so lahko pri nižji relativni vlažnosti zraka v stanovanju poleti temp. višje (tudi do 26°C) in 
vseeno dosegamo prag udobja – entalpijski rekuperatorji (rekuperatorji z vračanjem vlage) pa ob najbolj neugodnem času (poleti) v 
dovodni zrak vračajo vlago in s tem zvišujejo relativno vlažnost kar posledično pomeni neudobje in s tem večjo porabo elektrike za 
potrebe hlajenja. Entalpijski rekuperatorji so tudi bistveno bolj dovzetni za razvoj raznih bakterij, plesni in gliv saj imajo površine stalno 
navlažene. Pomembno je namreč, da se rekuperator periodičnoo suši. Boljša izbira so t.i. kanalski navlaževalniki s katerimi lahko 
kadarkoli dosegate nastavljeno želeno vlažnost v hiši. 
- za čistočo v razvodu zraka po hiši vam ni treba biti v skrbeh. Ustrezna filtracija zraka poskrbi da prah v kanale za dovodni zrak ne 
pride. Poleg tega so kanali suhi in se prah ne more sprijeti na steno cevi. To preprečuje tudi ustrezno visoka hitrost pretakanja zraka po 
ceveh. 
- dober gospodar skrbi za redno menjavanje filtrov v napravi. Filtri predstavljajo zanemarljiv strošek pri delovanju naprave saj so 
relativno poceni. 
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PODATKI: 

 

 

Nilan d.o.o. 
Arja vas 102 
SI - 3301 Petrovče 
DŠ: 69788901 
Internet: www.nilan.si 
 
Poslovni prostori: 
Pod bregom 27 
SI - 3313 Polzela 
Tel.: 059 055 080 
Fax.: 059 055 079 

 
 
 

KONTAKTI: 
 
 

 
Jure TERPIN, vodja prodaje 

00386 (0)41 786 066 
prodaja@nilan.si 

 
 

Egon Vrabič, direktor 
00386 (0)40 462 808 

info@nilan.si 
 

 
 
  

                                                                                                                      


