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RADY PRO UŽIVATELE
NASTAVENÍ TOPENÍ

TYP: NILAN VP18

základní obrazovka

TOPENÍ v základním menu signalizuje pouze stav dohřívání 
vzduchu. Nemá přímou souvislost s nastavením vytápění pomocí
elektrokotle. Není logické mít jednotku v módu chlazení 
a přitom do místností topit. Do nastavení ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ  
se ze základní nabídky dostanete pomocí šipky dolů.

šipka dolů

Do menu ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ se dostaneme stiskem
tlačítka ENTER.

ENTER

Tři možné stavy  topení:
VYP = znamená, že je topení vypnuté.
I při stavu VYP však může běžet oběhové čerpadlo.

Stav TOPENÍ znamená, že elektrokotel je řízen pouze podle 
nastavené teploty topné vody v daném rozmezí přívod MIN/MAX.,
nereaguje na pokojový termostat CTS.

Stav POTŘEBA naopak řídí vytápění pokojovým termostatem CTS.
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zapnoutvypnout

posun o jednu 
úroveň v 

menu zpět

potvrzení 
volby

kontrolka 
svítí/nesvítí 
= stav OK,

bliká-li
= výstraha

dolů

řídící jednotka CTS 

TOPENÍ

24°C>1<

nahoru

ÚSTŘEDNÍ

STAV

VYP

TOPENÍ

STAV

STAV

TOPENÍ

POTŘEBA



NILAN s.r.o
Ve Višňovce 21
326 00 Plzeň
tel. 724 444 747

V menu PŘÍVOD MIN se nastavuje minimální hodnota topné vody.
Při zvoleném režimu TOPENÍ by v případě poklesu teploty vody
na čidle T14 pod nastavenou hodnotu MIN zapnul elektrokotel bez
ohledu na vnitřní teplotu. V režimu POTŘEBA bude elektrokotel 
topit až při poklesu vnitřní teploty nastavené na termostatu CTS.

šipka dolů

Menu PŘÍVOD MAX určuje maximální teplotu topné vody.
Bez ohledu na zvolený režim bude při dosažení této teploty topné
vody elektrokotel vypnut.

šipka dolů

Menu KŘIVKA umožňuje ekvitermní řízení elektrokotle. To znamená, že elektrokotel
automaticky upravuje teplotu topné vody podle venkovní teploty. Na uvedeném grafu
je vyznačena minimální teplota (PŘÍVOD MIN) 25°C a maximální teplota topné vody
(PŘÍVOD MAX) 58°C. Pokud nastavíme topnou křivku 2, bude kotel udržovat teplotu
topné vody při -10°C venkovní teploty na 35°C. Když by tato hodnota nestačila a v domě
bylo pocitově chladno, je možné zvýšit topnou křivku např. na 4 a topná voda se zvýší
na 46°C. Pořád se bude pohybovat ve vymezené rozmezí PŘÍVOD MIN/MAX.

šipka dolů

Pomocí této funkce lze upravovat jednotlivé teplotní křivky 
dle specifického požadavku uživatele. Nedoporučujeme měnit.

šipka dolů
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Menu ODCHYLKA T15 se zobrazuje pouze v režimu POTŘEBA.
Jedná se o odchylku spínání elektrokotle oproti nastavené na 
termostatu CTS. Důvodem může být například umístění 
pokojového termostatu CTS v blízkosti krbu nebo současná 
instalace tepelného čerpadla. Na termostatu si uživatel nastaví

například 21°C a protože topí v krbu nebo TČ, elektrokotel "počká" až na případný pokles teploty
v místnosti, při nastavené odchylce 2°C by začal topit až při teplotě interiéru 19°C.

šipka dolů

Menu PRODLEVA je aktivní také jen v režimu POTŘEBA.
Úzce souvisí s předešlou nabídkou ODCHYLKA T15, zpoždění
sepnutí elektrokotle může být určeno nejen poklesem teploty 
v místnosti, ale také časově. Pokud jiný zdroj nedohřeje interiér
do stanovené doby, začne topit elektrokotel.

šipka dolů

ČERPADLO může běžet v režimu ENERGIE, to znamená, že 
oběhové čerpadlo je spouštěno podle teploty topné vody. Oběhové
čerpadlo má vlastní napajení, může běžet i při vypnutém topení.
V režimu TRVALE není čerpadlo vypínáno.

Upozornění: 
Doporučujeme v základním menu nastavit na zimní období TOPENÍ. 
Nenechávejte nastaveno AUTO a zejména CHLAZENÍ.
Při stavu TOPENÍ může elektrokotel topit i v létě bez ohledu vnitřní teplotu.
Pokud kotel netopí, zkontrolujte nejprve, zda není vypnuté HDO signálem napájení.
Ve spodní části kotle jsou tepelné pojistky, pokud kotel netopí, přidržte stisknuté
spodní hnědé tlačítko po dobu cca 10 sekund.
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