
Vamos construir o futuro que queremos!
Lets build the future we want!

Passive House para todos!
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Soluções de Ventilação e Climatização
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Apresentação da Marca
Obras realizadas com 
equipamentos NILAN

em Portugal

Tipos de Unidades de 
Ventilação
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Hedensted, Dinamarca
• 50 anos

Escritórios na Dinamarca, Noruega, Alemanha, Suíça e Aústria
• 10.000m2 

Produção, Estampagem, Trabalho em metal, Pintura, Produção dos 
depósitos para AQS, Linha de montagem elétrica/eletrónica, produção 
AVAC, Unidades de recuperação de calor, Testes, Laboratório I&D

Mais de 2 biliões de equipamentos vendidos
• 800.000 com produção AQS

Líder de mercado Dinamarquês
• 1º fabricante Dinamarquês com 75% do mercado imobiliário 

Dinamarquês

Apresentação da Marca NILAN
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Missão “Tornar as pessoas e o meio ambiente mais saudáveis, fornecendo ventilação de qualidade Premium e soluções 

inovadoras de bombas de calor com o menor consumo de energia possível.”

Foco Transferência de Energia

Como?
Tecnologias de permutadores de 

energia
Tecnologias de bombas de calor

Combinação das duas tecnologias

Extrair energia de onde?
Exaustão/admissão de ar

Ar exterior
Terra

Para aplicar onde?
Ar

AQS
Água para aquecimento ambiente

Porquê?
Poupar energia

Enquanto fornecemos…
Ar fresco de qualidade, através da 

ventilação
AQS a baixo custo

Ar aquecido e arrefecido a baixo custo
Água aquecida e arrefecida para 

climatização a baixo custo

Apresentação da Marca NILAN
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Tipos de Unidades de Ventilação

Ventilador de Duplo Fluxo Centralizado com:

Recuperação Passiva

Recuperação Ativa 

Recuperação Ativa e Passiva

Recuperação Ativa e Produção de Água Quente Sanitária

Recuperação Ativa e Passiva e Produção de Água Quente Sanitária

Recuperação Ativa e Passiva, Produção de Água Quente Sanitária e Climatização



Comfort CT150  ✔ ✔

Comfort CT200 ✔ ✔

Comfort 200 Top ✔ ✔

Comfort 252 Top ✔ ✔

Comfort 302 Top ✔ ✔

Comfort 350 Top ✔ ✔

Comfort CT300 ✔ ✔

Comfort CT500 ✔ ✔

Comfort 300 LR ✔ ✔

Comfort 450 ✔ ✔

Combi 302 Polar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Combi 302 Polar Top ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Combi S 302 Polar Top ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VPL 15 ✔ ✔ ✔ ✔

VPL 15 Top M2 ✔ ✔ ✔ ✔

VPL 28 ✔ ✔ ✔ ✔

Compact P ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compact P XL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compact P GEO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compact P XL GEO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compact P AIR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compact P XL AIR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compact P EK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compact P XL EK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compact S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VP 18 M2 ✔ ✔ ✔ ✔

VP 18 M2 EK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VGU 180 EK Extração ✔ ✔ ✔

VGU 250 Extração ✔ ✔

VT 2130-2132 Extração ✔ ✔ 6

Gama Doméstica

Tipos de Unidades de Ventilação

Ventilação

Recuperação Passiva

Recuperação Ativa

Aquecimento 

Arrefecimento

Produção de Água Quente Sanitária

Climatização por Via Hidráulica



Permutador de fluxos cruzados
Eficiência elevada
Fácil manutenção
Fácil substituição 

Não se danifica, mesmo com a formação de gelo
Permutador standard de recuperação sensível

Caudal de fuga < 3%
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Tipos de Unidades de Ventilação

Série COMFORT
A série da NILAN que faz ventilação com recuperação passiva, aproveitando a energia do ar extraído e no ar que está a ser 
insuflado.

Contêm um permutador de elevada eficiência, sensores de humidade e permitem realizar by-pass. A série Comfort contém 
unidades com conexões verticais e horizontais, que trabalham com caudais máximos entre os 175m3/h e os 525m3/h.

Recuperação Passiva Gama Doméstica



Conexões verticais ou horizontais
Sem recuperação de humidade

Caudal de fuga < 3%
Temperatura do ar insuflado no espaço controlada

Sem necessidade de descongelamento até temperaturas exteriores de -12°C, 
sempre que adicionado o ”Heat Pipe”
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Tipos de Unidades de Ventilação

Série VPL
A série da NILAN que faz ventilação com recuperação ativa, que aquece o ar fornecido no inverno e arrefece o ar fornecido no verão, 
quando necessário, por ter um circuito reversível. Não tem permutador, mas conta com uma bomba de calor com tecnologia ar/ar para 
uma maior recuperação de calor. Com ventiladores com elevada eficiência (EC 3), trabalham com caudais máximos entre os 400m3/h a 
1000m3/h.

Poderá fazer-se acompanhar de módulo de pré-aquecimento “heat pipe”, que aumentará a eficiência no inverno até 40% sem aumentar o 
consumo energético.

Recuperação Ativa

Módulo “Heat Pipe”

Gama Doméstica



A Série que combina o melhor das duas tecnologias de recuperação de energia.

Nestes equipamentos, o ar insuflado é previamente pré-aquecido/pré-arrefecido. Têm permutador de duplo fluxo e bomba de 
calor reversível, permite um acréscimo ou decréscimo da temperatura do ar insuflado, caso haja necessidade de correção.

• Caudais máximos de 350m3/h a 430m3/h 
• Sem unidade exterior
• Conexões verticais ou horizontais
• Sensor de humidade
• Unidades com By-pass

Porquê combinar Recuperação Ativa e Recuperação 
Passiva?

Alta eficiência 
Caudal de fuga < 3%

Melhor aproveitamento do aquecimento/arrefecimento 
ativo

Temperatura do ar insuflado no espaço controlada
Função de arrefecimento – recuperação ativa
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Tipos de Unidades de Ventilação

Série Combi

Recuperação Ativa e Passiva Gama Doméstica



Recuperação Passiva, Ativa e Produção de AQS

Caudais máximos de 325m3/h e 400m3/h
Solução compacta
Produção de AQS

Sensor de humidade
Com opções:

Solar: permutador no depósito AQS para receber Solar por 
circulação forçada

Polar: resistência elétrica antes do permutador de placas para 
pré-aquecer o ar
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Tipos de Unidades de Ventilação

Compact P 
A NILAN apresenta na gama Compact produtos extremamente compactos, sem unidade exterior que oferecem 
várias soluções num só equipamento. 

A unidade Compact P aproveita a energia do ar extraído e utiliza-a tanto no ar insuflado como no depósito de água.

Gama Doméstica



Recuperação Passiva, Ativa e Produção de AQS

Caudal máximo de 375m3/h
Solução extremamente Compacta

Dimensões SLIM  (60 x 60 cm)
Ventilação com Recuperação de Energia Passiva e Ativa

Produção de AQS
Aquecimento

Arrefecimento (Bomba de Calor reversível)
Com opções:

Solar: permutador no depósito AQS para receber Solar por circulação forçada
Polar: resistência elétrica antes do permutador de placas para pré-aquecer o ar
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Tipos de Unidades de Ventilação

Compact S

A Compact S conjuga várias soluções num só equipamento, de dimensões reduzidas (SLIM) 
e design simples. Ideal para facilitar a sua instalação e privilegiar o espaço da habitação.

Gama Doméstica



Caudais máximos de 325m3/h e 400m3/h
Bomba de Calor ar/água reversível de 9 kW

Bomba de Circulação 
Depósito de Inércia de 45L com 2 sensores de temperatura 

e 2 resistências elétricas auxiliares
Unidades com By-pass

Vaso de Expansão
Ventilador Silencioso
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Tipos de Unidades de Ventilação

Compact P AIR 9
A Compact P AIR é o equipamento mais completo da NILAN, conseguindo ter 3 instalações numa só solução. 

Ideal para habitações com espaço reduzido, aproveita a energia do ar extraído e utiliza-a tanto no ar insuflado para o interior da 
casa como no depósito de águas quentes. A sua bomba de calor é ainda rentabilizada de forma ser utilizada para AQS e/ou na 
Climatização da habitação por via hidráulica, através de ventiloconvetores, piso radiante ou radiadores de baixa temperatura. 
Consegue assim uma eficiência de excelência da energia nas 3 funções.

Recuperação Passiva, Ativa, Produção de AQS e Climatização

Gama Doméstica



Solução Compacta
Ventilação, Produção de AQS e Climatização

Mesmas características gerais da Compact P AIR 9
Propano R290 – neutro em CO2

Apta para integrar sistema de climatização hidráulico
Com controlo incluído

DISPONÍVEL em 2022
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Tipos de Unidades de Ventilação

Compact P AIR 9 Propano - Novidade
A Compact P AIR 9 Propano é um equipamento em tudo idêntico ao 
Bestseller Compact P AIR, com a diferença do fluído frigorigéneo ser 
Propano  R290. 

Este refrigerante natural é neutro em emissões de CO2 e tem muito boa 
eficiência energética.

Recuperação Passiva, Ativa, Produção de AQS e Climatização

Gama Doméstica

WEBINAR NILAN com as soluções desta apresentação:
reveja aqui

https://www.youtube.com/watch?v=AtOiTpax0kk&t=2134s
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Gama Comercial

Ventilação

Recuperação Passiva

Recuperação Ativa

Aquecimento 

Arrefecimento

Produção de Água Quente Sanitária

Comfort 600-5000 ✔ ✔

VPR 120-560 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VPM 120-560 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VPM 600-3200 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VPL 31-125 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tipos de Unidades de Ventilação



Permutador de energia com elevada eficiência
Unidades com By-pass

Ventiladores com elevada eficiência - EC 3 
Painel de controlo

Aplicação para telefone – LAN
Conexões na horizontal

Filtros ePM 10 > 60% (M5) no ar extraído
Filtros ePM 1 > 50% (F7) no ar admitido

Tabuleiro de condensados em aço inoxidável
Pés de apoio
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Tipos de Unidades de Ventilação

Série COMFORT
A série da NILAN que faz ventilação com recuperação passiva, aproveitando a energia do ar extraído e no ar que está a ser 
insuflado.

Na gama Comercial a série Comfort está disponível com caudais máximos entre os 800m3/h e os 5300m3/h.

Recuperação Passiva Gama Comercial
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Tipos de Unidades de Ventilação

Séries VPR 120 – 560, VPM 120 –560 e VPL 31 – 125
As Séries da Gama Comercial que combinam o melhor das duas tecnologias de recuperação de energia.

Nestes equipamentos, o ar insuflado é previamente pré-aquecido/pré-arrefecido. Têm permutador de duplo fluxo e bomba de 
calor reversível, permite um acréscimo ou decréscimo da temperatura do ar insuflado, caso haja necessidade de correção.

Gama Comercial

Caudais entre os 1950m3/h a 6600m3/h 

VPR 120 – 560 
Caudais entre os 1200m3/h a 5600m3/h 

VPM 120 – 560 
Caudais entre os 1800m3/h a 12000m3/h
Recuperação Passiva com “Heat Pipe”

VPL 31 – 125

Recuperação Ativa e Passiva



Caudais máximos entre os 6000m3/h e os 32000m3/h
Recuperação Passiva com “Heat Pipe”

Bomba de calor reversível (fluído frigorigéneo utilizado - R407C)
Filtros ePM 10 > 60% (M5) no ar extraído
Filtros ePM 1 > 50% (F7) no ar admitido
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Tipos de Unidades de Ventilação

Série VPM 600 – 3200
A Série que combina o melhor das duas tecnologias de recuperação de energia – passiva e ativa.

Estas unidades têm ainda a possibilidade de instalar um permutador de calor adicional, permitindo aproveitar o excesso de 
energia do processo de arrefecimento para a produção de água quente sanitária.

Recuperação Passiva, Ativa e Produção de AQS Gama Comercial



Compact P

18

Obras realizadas com equipamentos NILAN

Primeiras Passive House em Portugal
Ílhavo - Aveiro



CT 300
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Obras realizadas com equipamentos NILAN

Cestaria - 1ª Passive House no sector do Turismo
Costa Nova, Ílhavo - Aveiro



20

Obras realizadas com equipamentos NILAN

Clínica 
Aveiro

VPM 120 VPL 15



Loja Online – Revenda: www.districlima.pt
geral@districlima.pt |telf: +351 234 241 087

Marketing e Loja Online
marketing@districlima.pt

telf: +351 960 411 287

Andreia Morais (Eng.ª)
Responsável de Engenharia e Orçamentação

engenharia@districlima.pt
telf: +351 966 701 087

Jorge Pinto
Responsável Comercial

comercial@districlima.pt
telf: +351 969 890 436

http://www.districlima.pt/
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