
 

 

NÁVOD NA OBSLUHU 
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 Větrání aktivní a pasivní rekuperace 

       
Rodinné domy  
       a byty 

   Aktivní  
rekuperace 

  Pasivní 
rekuperace 

      Výkon  
   420 m3/h 

  Ohřev teplé  
        vody 

     Chlazení       Topení 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
POPIS ZAŘÍZENÍ 

V současnosti absolutní vrchol technologie NILAN. Jednotka NILAN Compact byla vyvinuta z 
úspěšných modelů pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon, což je prestižní souboj o nejúspornější 
dům a technologie světa pod záštitou ministerstva energetiky USA. Jednotky NILAN byly v této soutěži 
již třikrát použity ve vítězných domech a jsou historicky naprosto nejúspěšnější technologií. 

Jednotka využívá ke zpětnému zisku energie principu aktivní i pasivní rekuperace, což jí dává unikátní 
vlastnosti oproti konkurenčním zařízením a uživatelům nabízí maximální využití energie odpadního 
vzduchu. Compact dokáže ohřát přívodní vzduch a zároveň levně ohřát teplou vodu. Jednotka 
s označením K (Kühlung) je vybavena funkcí chlazení přívodního vzduchu. Díky této funkci je možné 
větrat i za velmi vysokých venkovních teplot. Přívodní vzduch je dle požadavku uživatele chlazen až 
k 5 °C. Získané teplo z přívodního vzduchu je následně využito pro ohřev teplé vody a tak je chlazení 
provozně zdarma. V zimě jednotka pracuje bez omezení i za velmi nízkých teplot bez jakékoliv potřeby 
předehřevu – nenamrzá. Jednotky lze standardně vybavit i topným zdrojem pro teplovodní otopné 
soustavy. Klient má tak na ploše jen 0,54 m2 komplexní technologii pro příjemné klima a ohřev teplé 
vody i vytápění v rodinném domě. Pokud je zařízení označeno WT (WärmeTauscher), je v nádrži 
přídavný teplovodní výměník pro napojení externího zdroje. Produkční řada zahrnuje i modely XL se 
zvýšeným výkonem ventilátorů 500 m3/h, modely Nordic s přídavným dohřevem vzduchu 
alternativně pro extrémní mrazy nebo vytápění pasivních domů vzduchem. 

AIR 9 je vestavěné tepelné čerpadlo systému vzduch - voda přímo do jednotky Compact. Vzniká tak 
jedinečné univerzální řešení i pro úsporné vytápění. Uživatel jednou regulací ovládá vše potřebné pro 
zajištění čerstvého vzduchu, tepla a teplé vody v domě. AIR 9 je velmi úsporné tepelné čerpadlo s 
invertorovým kompresorem, které dosahuje vynikajícího SCOP 5,11. SCOP zahrnuje úplně vše: provoz 
oběhového čerpadla, provoz řídicího systému, elektroniky, celoroční stand-by režim, ohřev 
kompresoru, zkrátka kompletní spotřebu elektrické energie dává do poměru s celkově vyrobenou 
tepelnou energií. V konkrétním případě za 1 kWh zaplacené elektrické energie získáváte více jak 5 
kWh vyrobeného tepla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

Rekuperační jednotky řady NILAN Compact jsou pro český a slovenský trh dodávány 
s  programovatelným ovladačem CTS 700. Uživatel má možnost nastavit si aktuální větrací  

výkon jednotky, požadovanou teplotu v interiéru, teplotu přívodního 
vzduchu a mnoho dalších parametrů. Zároveň je možné požadované 
činnosti jednotky naprogramovat dle vlastního týdenního rozvrhu. 
K dispozici je 6 různých změn v průběhu dne a 3 varianty týdnů tak,  
aby v případě potřeby bylo možné odlišně nastavit lichý a sudý týden  
a speciální režim pro dovolenou. Mezi týdenními režimy se pak lze 
jednoduše přepínat. V ovladači jsou uchovávány informace o chodu 
jednotky, které slouží k diagnostice zařízení a pro servis. Velmi užitečná jsou 
uživatelská tlačítka pro nárazové provětrání. Jejich počet není omezen a lze 
je umístit kdekoliv v objektu, kde bude třeba. Stiskem tlačítka se aktivuje 
zvýšený chod jednotky přesně podle nastavení a požadavku obsluhy. 
Tlačítka mohou být i bezdrátová nebo doplněna různými čidly pohybu, CO2 
a podobně. Jednotky řady NILAN Compact lze připojit k inteligentním 
nadřazeným systémům LOXONE, Inels, KNX, atd. nebo použít chytré řízení 
xCC s webovým rozhraním. Jednotky lze následně ovládat pomocí chytrých 

telefonů, tabletů a PC přes internet. Součástí ovladače je teplotní čidlo a proto doporučujeme 
umístění mimo zdroje přímého slunečního záření, topných těles a podobně. Podrobnosti k instalaci  
naleznete ve stavební přípravě dostupné na webových stránkách www.nilan.cz , stavební přípravy 
jsou také standardní součástí projektové dokumentace.  

 

 

NAVIGACE V MENU 

Posun v nabídce se provádí pohybem prstu 
v ovládacím kruhu – vyznačeno červenou 
šipkou. 
 
Výběr nebo volba se potvrzuje stiskem tlačítka 
OK. 
 
Zpět provádí stiskem tlačítka s šipkou vlevo. 
 

 
Obr. 2 

 
 

 

Obr. 1 

http://www.nilan.cz/


 

 

Obr. 3 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

DISPLEJ CTS 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHY 

 

Obr. 4 

Na displeji se zobrazují dva typy výstrah. Výstražný trojúhelník  signalizuje informativní výstrahu, 
kterou lze vymazat. Klasickým příkladem je špatně nastavený čas nebo nutnost výměny filtrů. Kritická 
výstraha, která vyžaduje obvykle zásah servisního technika, je na displeji označena zvonečkem. 

 

 

čas 

venkovní teplota 
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výkon ventilace 
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NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

OPRÁVNĚNÍ 
V menu jsou různé úrovně přístupu do ovládání. Základním je „uživatel“ (User), vyšší práva umožňující 
nastavení týdenních režimů má „superuživatel“ (Superuser). Další úrovně již nejsou předmětem 
popisu návodu na obsluhu a jsou přístupna pouze technikům a nejvyšší práva pouze výrobci. 

 

UŽIVATEL 

 

ZAŘÍZENÍ 

 

CP  
AIR 
GEO  

Zobrazuje se, pro jaká zařízení je ovládání aktivní. 

Anlage (zařízení) 

V menu může být vybrané zařízení vypnuto nebo zapnuto. Lze například vypnout větrací část  
a používat pouze tepelné čerpadlo na vytápění a naopak. Toto nastavení se doporučuje při odstavení 
zařízení na delší dobu. 

Aus (VYP): Zařízení je vypnuté. 

Ein (ZAP): Zařízení je zapnuté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

 

INFORMACE 

 

V tomto menu lze získat informace o zařízení, provozu a výstrahách. 

V protokolu jsou uvedena upozornění, která 
po zvýraznění (pohybem ovládacího kolečka) 
vymazat stisknutím tlačítka OK. 
 
Písmeno M (Master) upozorňuje, že se 
informace týká vnitřní jednotky Compact. 
Označení S (Slave) sděluje, že se informace 
týká venkovní jednotky tepelného čerpadla. 
 
V dialogovém okně se objevují podrobné 
informace o druhu výstrahy a její popis 
včetně data.  
Uživatel má možnost volby zjištěnou 
informaci potvrdit, vynulovat anebo 
zobrazit. 
 

  
 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

 

INFORMACE 

 

V menu Ereignisprotokoll quit lze všechny druhy upozornění vyřešit najednou. Log Sortierenug 
umožňuje nastavit prioritu řazení výstrah (od nejnovější / nejstarší, podle Master /Slave a podle typu 
→ / ← ). 

CP /AIR – Systemszustand  

aktuální stav vnitřní a venkovní jednotky. 

Auto:    zařízení je v běžném automatickém provozu. 

Benutzer (uživatel):  zařízení běží dle uživatelského nastavení. 

Inakt:    zařízení bylo pozastaveno. 

CP/AIR – SW version  

Menu obrazuje aktuální SW verzi. 

CP / AIR - Product 

Označuje, pro který výrobek / zařízení je ovladač nakonfigurovaný. 

 

 

NASTAVENÍ 

V menu lze nastavit 

Allgemeine Einstellungen – Zeit und Datum (datum a čas) 

CP– Legionellenmodus – Start Legionellen jetzt (spuštění automatické ochrany proti legionelám) 

Prevence proti legionelám může být nastavena tak, že je prováděna automaticky. Lze také provést 
ručně. 

Aus (VYP): Ochrana proti legionelám vypnuta - neaktivní 

On (ZAP): Ochrana zapnuta - aktivní 

Doporučení: Z důvodu úspory energie doporučujeme zvážit nutnost přípravy teplé užitkové vody 
během dovolené. Po návratu domů, je dobré ručně aktivovat ochranu proti legionele. 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

 

NASTAVENÍ 

CP - Zuluftfilter / Fortluftfilter– Tage seit Filterwechsel (čas od poslední výměny filtrů) 
Zobrazují se dny od poslední kontroly filtrů. 

 

CP – Zuluftfilter / Fortluftfilter– Tage bis zum Filterwechsel (zbývající čas do výměny filtrů) 
V nabídce lze nastavit časové rozmezí mezi výměnami filtrů. 
Pro každý filtr může být zvolen jiný časový úsek. Doporučujeme nastavit rozdílně, pokud jsou použity 
různé třídy filtrace.  
Například: 
Pro filtr odtahu G4 nastavte 120 dní, pro filtry sání F7 nastavte 90 dní.  
 

 
CP – Zuluftfilter / Fortluftfilter– Zuluftfilter SW zurück (vynulování počítadla výměny filtrů) 
Při každé výměně filtrů vynulujte počítadlo výměny filtrů. Vynulování docílíte kliknutím OK v nabídce 
„Zuluftfilter zurück“ (vynulování počítadla). 

 

AIR – Legionellenmodus – Start Legionellen jetzt (spuštění ochrany proti legionelám) 
Tato nabídka platí jen tehdy, je-li instalována přídavná nádrž na ohřev teplé vody TUV. 
 
Prevence proti legionelám může být nastavena tak, že je prováděna automaticky. Lze také provést 
ručně. 

Aus (VYP): Ochrana proti legionelám vypnuta - neaktivní 

On (ZAP): Ochrana zapnuta - aktivní 

Doporučení: Z důvodu úspory energie doporučujeme zvážit nutnost přípravy teplé užitkové vody 
během dovolené. Po návratu domů, je dobré ručně aktivovat ochranu proti legionele. 

 

Benutzerebene wechseln (změna úrovně oprávnění) 
V nabídce je možné zvolit úroveň oprávnění přístupu ovládání CTS 700. 
SUPERUSER  

INSTALATÉR (nutná znalost hesla)  

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

 

TEPLOTA 

 

CP – Luft (°C)  

Nastavení požadované teplota přívodního vzduchu. 

CP – DHW (°C) 

Nastavení požadované teploty vody v nádrži TUV. 

AIR – Zentralheizung (°C) 

Nastavení požadované teploty přívodu topné vody do teplovodní soustavy. 

AIR – DHW (°C) 

Nastavení požadované teplé vody v nádrži TUV, pokud tepelné čerpadlo ohřívá i externí nádrž nebo 
je napojeno pomocí vstupů WT na nádrž přímo v jednotce Compact. 

 

 

VENTILÁTORY 

 

V menu lze ručně nastavit výkon ventilace v rozsahu 20-100%. 

 

 

STANDBY  
(vypínání zařízení) 

 

CP – Lüftung Pausieren (pozastavení větrání) 

Je možné vypnout větrání a přitom ohřev vody zajistit pomocí topné spirály v nádrži. 

Aus (VYP): Větrání běží. 

An (ZAP): Větrání je pozastaveno  
až do opětovného spuštění dle harmonogramu týdenního programu. 



 

 

 NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

 

STANDBY  
(vypínání zařízení) 

 

CP – DHW Pausieren (pozastavení ohřevu teplé vody TUV) 

Je možné pozastavit ohřev teplé vody TUV. 

Aus (VYP): Ohřev teplé vody TUV je aktivní.  

An (ZAP): Ohřev teplé vody TUV je pozastaven  
až do opětovného spuštění dle harmonogramu týdenního programu. 

 

CP – Alles Pausieren (vše pozastavit) 

Nastavení umožňuje pozastavení kompletního zařízení. 

Aus (VYP): Zařízení běží.  

An (ZAP): Zařízení je pozastaveno  
až do opětovného spuštění dle harmonogramu týdenního programu. 

 

CP – Compact  

Větrací jednotku Compact lze vypnout. 

Aus (VYP): Větrací jednotka Compact je vypnutá.  

An (ZAP): Větrací jednotka Compact je zapnutá. 

 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

SUPERUŽIVATEL, INSTALATÉR 

(Do menu SUPERUŽIVATEL lze vstoupit i bez hesla, úroveň INSTALATÉR je zabezpečena heslem, je 
možné, že některá menu nebudou v nižší úrovni přístupná.) 

 

 

ZAŘÍZENÍ 

 

Wochenprogramme (týdenní program) 

Pomocí ovládacího panelu je možné 
prohlížet i editovat jednotlivé dny 
týdenního programu. 
Vedle příslušného dne se zobrazuje 
počet nastavených programů. 
Kliknutím na vybraný den, lze vytvářet 
nové denní programy nebo editovat již 
vytvořené.  
 

 
Obr. 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

Wochenprogramme – Programm hinzufügen / Editiere ausgewähltes Programm (přidat nový 
program / upravit stávající týdenní program) 

Prvním společným krokem pro nastavení programů je zadání startovacího času (milníku). Program 
poběží v nastaveném režimu až k milníku následujícímu (obr.6). 

 

Obr. 6 

  

Týdenní program nabízí čtyři základní nastavení: 

1. Automatisch (automatický provoz) 

a) Sollwert (°C) – požadovaná teplota přívodního vzduchu 
b) WW Sollwert (°C) – požadovaná teplota teplé vody TUV 
c) Lüfter einst. – požadovaný výkon ventilátorů % 

2. Nachtabsenkung (noční pokles)  

a) Sollwert (°C) – požadovaná teplota přívodního vzduchu 
b) WW Sollwert (°C) – požadovaná teplota teplé vody TUV 
c) Lüfter einst. – požadovaný výkon ventilátorů % 

3. Nur Ventilator (pouze ventilace bez dohřevu /chlazení vzduchu) 

a) WW Sollwert (°C) – požadovaná teplota teplé vody TUV 
b) Lüfter einst. – požadovaný výkon ventilátorů % 

4. AUS (vypnuto) 

a) Přístroj je vypnutý. 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

 

ZAŘÍZENÍ 

 

CP – Benutzerwahl Program (uživatelská volba) 

Ovládací systém CTS 700 nabízí dvě uživatelské volby, které umožňují řídit jednotku externím 
signálem. Každá volba je samostatně definovatelná. 

Uživatelská volba 2 má nejvyšší prioritu a disponuje možností ovládání další zařízení. Uživatelská volba 
2 se používá zejména k ovládání systémů digestoří, EM-Boxu atd. Po stisku bezpotenciálního tlačítka 
nebo jiném automatickém sepnutí kontaktů uživatelské volby se může zvýšit intenzita větrání a 
zároveň regulace CTS 700 může vyslat patřičný signál připojeným zařízením (např. uzavře servoklapku 
vzduchotechnického vedení).  

Společné pro všechna nastavení je stanovení časového úseku, po který má být jednotka provozována 
dle nastavených parametrů uživatelské volby 1 a 2. 

 

User An/Aus Fähigkeit (možnost uživatelského vypnutí) 

V určitých případech instalace je možné omezit možnost vypnutí větrací jednotky. Tato funkce je 
určena především pro pronajaté nemovitosti, penziony, sociální ústavy atd., ve kterých požaduje 
správce neustálý chod větrání. 

Upozornění: V případě nebezpečí požáru lze jednoty vypnout pomocí čidel a systému protipožárního 
zabezpečení. 

 

Anlage (zařízení) 
V nabídce je možné generální vypnutí všech součástí jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

 

INFORMACE 

 

Ereignisprotokoll – Ereignisprot. Löschen (vymazání protokolu) 
Na rozdíl od základního ovládání v úrovni USER (uživatel) lze v úrovni INSTALATÉR vymazat protokol 
chybových hlášení a výstrah. 

CP –  Compact 

V úrovni SUPERUSER a vyšším oprávnění je možné přečíst následující informace o zařízení. 

Zuluftventilator % Ventilátor - přívod 

Abluftventilator % Ventilátor - odtah 

Bypassklappe Close / Open Bypas zavřen / otevřen 

Zuluft Filterwächter % Zanesení filtru - přívod 

Fortluft Filterwächter % Zanesení filtru - odtah 

Nachheizung % Dohřev 

Kompressor Level On Kompresor v chodu 

Off Kompresor zastaven 

Vierwegeventil On 4 cestný ventil otevřen 

Off 4 cestný ventil zavřen 

Feuchtigkeit % RH Aktuální reletivní vlhkost 

Feueralarm  Požární nebezpečí 

Benutzerwahl 1 Eingang Off Neaktivní uživatelská volba 1 

On Aktivní uživatelská volba 1 

Benutzerwahl 2 Eingang Off Neaktivní uživatelská volba 2 

On Aktivní uživatelská volba 2 

Allow external cooling  Povoleno chlazení externím výměníkem  

Allow external heating  Povolen externí dohřev vzduchu 

Legionell starten On Proces ohřátí nádrže TUV aktivní 

Off Proces ohřátí nádrže TUV neaktivní 

HP Alarm  Výstraha vysokého tlaku 

DHW Opferanode  Stav ochranné anody v nádrži TUV 

DHW Elektroheizung On El. ohřev v nádrži TUV zapnutý 

Off E. ohřev v nádrži TUV vypnutý 

Abtauen On Odtávání aktivní 

Off Odtávání neaktivní 

Alarm  Přehled alarmů (samostatné menu) 

Kühlung/Heizung sperren Off Bez blokace 

On Topení / chlazení blokováno 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

INFORMACE 

 

Kond. Ventil offen Open TČ ohřívá přívodní vzduch 

Close Bez dohřevu vzduchu 

Kond. Ventil offen Open TČ ohřívá teplou vodu TUV 

Close Bez ohřevu vody 

 

POZOR! "Kond. Ventil offen "a" Kond.Ventil offen " mohou být současně Close (bez dohřevu), ale 
nemohou být současně Open (zároveň ohřev vody a vzduchu). 

POZOR! Když je 4 cestný ventil otevřen a odmrazování není aktivní, funkce chlazení je v provozu. 

 

AIR –  AIR 9 (tepelné čerpadlo) 

V úrovni SUPERUSER a vyšším oprávnění je možné přečíst následující informace o zařízení. 

Verdampfer Vent. % Otáčky ventilátoru venkovního TČ 

Umwälzpumpe % Oběhové čerpadlo 

Zentralheizungspumpe Off Ústřední topení vypnuté 

On Ústřední topení zapnuté 

Dreiwegeventil* Off Ohřev TUV v externí nádrži vypnut 

On Ohřev TUV v externí nádrži zapnut 

Ext. Kühlung zulassen Block / Allow Výstup pro ext. chlazení 

Ext. Heizung zulassen Block / Allow Výstup pro ext. topení 

Eing. Heizung zulassen Block Ústřední topení vypnuté 

Allow Ústřední topení zapnuté 

Eing. Kühlung zulassen Block Bez chlazení 

Allow Chlazení ústředním topením povoleno 

Legionellenmodus* Off Ochrana proti legionele neaktivní 

On Ochrana proti legionele aktivní 

DHW Opferanode* Off Ochranná anoda odpojena 

Fail Ochrannou anodu je nutné vyměnit. 

OK Ochranná anoda OK 

Speichertank Heizstab Off Topení do topného systém vypnuto 

On Topení do topného systému zapnuto 

Kühlkreislauf Druck  Údaj o tlaku** 

Durchflusssensor  Údaj o průtoku** 

*Platí jen s externí přídavnou nádrží na teplou vodu. 
** Pokud je nainstalován patřičný snímač. 
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Netzwerkeinstellungen (nastavení sítě) 
  
Regulace CTS 700 umožňuje připojit zařízení k lokální síti nebo využití komunikace Modbus.  
IP adresse – zadání pevné IP adresy lokální sítě  

Network mask – zadání výchozí adresy sítě  

Network gateway – zadání adresy roueru  

MAC adresse – zadání fyzické adresy síťového rozhraní 

 
Allg. Einstellungen – Zeit und Datum (nastavení data a času) 
 
Allg. Einstellungen – Sprache (volba jazyka)  
 
Einstellungen – Sprachdatei hochladen (nahrátí nového jazyka) 
Na ovládací panel lze nahrát nový jazyk. Nahrátí se provádí pomocí USB disku. 
 
Einstellungen – Bildschirm (nastavení úrovně podsvícení displeje ovladače) 
V nabídce je možné nastavit intenzitu osvětlení displeje a také čas, po jehož uplynutí se displej 
přepne do stavu STANDBY.  
 
Einstellungen – Summermodus  
Nastavení zvuku tlačítek – zvuk lze zapnout / vypnout. 
 
CP – nastavení větrací jednotky 
 

Nachheizungstyp * Kein Bez dohřevu 

Wasser Vodní dohřev 

eAnalo Elektrický dohřev 

Totband Heizung * °C Nastavení hystereze topení 

Signalart sperren* Kein Bez blokace 

Heizen Blokování topení 

Kühlen Blokování chlazení 

Fire alarm auto reset * Off Neaktivní 

On Externí pož. alarm, týdenní test 
Abtauen Enteisung Pause Min. doba mezi rozmrazováním 

Außentemp. Enteisen(°C) Venkovní tepl. startující ochranu 

Enteis. max. Zeit(min) Min. doba mezi rozmraz. výměníku 

Verdampfer Enteis.(min) Min. doba mezi rozmraz. výparníku 

Enteis.Vent.Geschw.(%) Výkon odtah. vent. při odtávání 
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CP – nastavení větrací jednotky 
 

Enteisen Vent.modus Aus Přívodní ventilátor při odtávání bude 
vypnutý. 

Frei Přívodní ventilátor při odtávání může 
mít nastaven vlastní výkon. 

Voraussetzungen Přívodní a odtahový ventilátor  
při odtávání poběží stejným výkonem. 

Kompressor* Komp. Start-start(min) Doba mezi dvěma starty kompresoru 

Komp.min.Sperrzeit(min) Doba mezi posledním vypnutím a novým 
startem kompresoru 

Wechselrichter konfig.* Min Steuerspannung FU 1 Řídící napětí přívodního ventilátoru  
při 20% výkonu 

Max Steuerspannung FU 1 Řídící napětí přívodního ventilátoru  
při 100% výkonu 

Min Steuerspannung FU 2 Řídící napětí odtahového ventilátoru  
při 20% výkonu 

Max Steuerspannung FU 2 Řídící napětí odtahového ventilátoru  
při 20% výkonu 

Vorheizung Einstellung Polar Funktionen Při teplotě odtahu pod 2°C (T4) bude 
modulárně aktivován pulzní dohřev.  

Polar Funktionen Dohřev vypnutý 

*Jen pro úroveň INSTALATÉR a vyšší 
 
 
Totband Heizung °C (hystereze externího dohřevu) 
 
Příklad: 
Externí dohřev sepne, pokud teplota vzduchu klesne o 1 °C pod nastavenou hysterezi (zde 3°C) –tj. 
sepne při 16°C. Externí dohřev se vypne, když teplota vzduchu dosáhne nastavené hystereze – tj. při 
teplotě 17°C. 
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CP – nastavení větrací jednotky 

Legionella funkt.* 
(Voda se ohřeje na 65°C 
po dobu 5 min.) 

Legionella - Off Ochrana před legionelami (OPL) vypnutá 

Legionella - Wöchenlich OPL se spouští automaticky 1x týdně 

Legionella - Monatlich OPL se spouští automaticky 1x měsíčně 

Start Legionellen jetzt OPL okamžité spuštění  

Tag Anti-Legionellen Den v týdnu / měsíci pro spuštění OPL 

Legionellprog. start(h) Hodina startu pro spuštění OPL 

DHW DHW minimal Temp. (°C) Minimální teplota v nádrži  TUV (T11) 

DHW maximal Temp. (°C) Maximální teplota v nádrži TUV (T12) 

DHW Heizung aktivieren Start elektrodohřevu v nádrži TUV 

Zuluft / Fortluft Außenluftfilter Volba nastavení sledování filtrů 

Tage seit Filterwechsel Doba od poslední výměny filtrů 

Tage zw Filterwechsel Nastavení doby mezi výměnami filtrů 

Zuluftfilter zurück Vynulování počítadla 

 

AIR – AIR 9 (tepelné čerpadlo) 

Aussentemp. 
Grenzwert 

°C Omezení výkonu ventilátoru TČ při 
venkovní teplotě 

Max. Kapazität  Omezení výkonu ventilátoru 

Abtauen Enteisung Pause (min) Přestávka odmrazování 

Vereisungsniveau (°C) Venkovní teplota pro spuštění odtávání 

Enteis.Stopp Temp(°C) Venkovní teplota pro vypnutí odtávání 

Enteis. max. Zeit(min) Maximální délka odtávání 

Enteisung erzwingen Okamžité spuštění odtávání 

Kompressor * Niedrig Außenbegränzung Vypnutí komp. dle venkovní teploty 

Druck von 0 Volt (bar) 

Druck von 10 Volt (bar) 

Kompr. Wärmebegränzung Omezení dle max. teploty kompresoru 

Kompr. Kühlbegränzung Omezení dle min. teploty kompresoru 

Wechselrichter 
konfig.** 

Min. Steuerspannung FU 3 Nastavení ventilátoru TČ min. průtok 

Max. Steuerspannung FU 3 Nastavení ventilátoru TČ max. průtoku 

Legionellenfunktion Legionella - Off Ochrana před legionelami (OPL) vypnutá 

Legionella - Wöchenlich OPL se spouští automaticky 1x týdně 

Legionella - Monatlich OPL se spouští automaticky 1x měsíčně 

Start Legionellen jetzt OPL okamžité spuštění  

Tag Anti-Legionellen Den v týdnu / měsíci pro spuštění OPL 

Legionellprog. start(h) Hodina startu pro spuštění OPL 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

NASTAVENÍ 

 

Service 

SW Aktualisierung *  Aktualizace SW ovládací jednotky 

Super User Prüfung Off Přístup úrovně SUPERUSER bez hesla 

On Přístup úrovně SUPERUSER s heslem 

Benutzerebene abmelden  Volba nastavení sledování filtrů 

Einstellungen speichern  Uložit nastavení 

Wiederherst. Einstell.  Obnovit poslední uložené nastavení 

Werksein. wiederherst.  Obnovit tovární nastavení 

USB Laufwerk *  Aktualizace SW základové desky 

 

 

 

STANDBY  
(vypínání zařízení) 

 

AIR – AIR 9 (tepelné čerpadlo)  

Je možné pozastavit tepelné čerpadlo. 

Aus (VYP): Tepelné čerpadlo (ústřední topení) běží.  

An (ZAP): Tepelné čerpadlo (ústřední topení) je pozastavené 
až do opětovného spuštění dle harmonogramu týdenního programu. 

 

Tepelné čerpadlo lze vypnout. 

Aus (VYP): Tepelné čerpadlo (ústřední topení) je vypnuté.  

An (ZAP): Tepelné čerpadlo (ústřední topení) je zapnuté. 
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Vent.Geschw.Ausgl. (%) Otáčky odtahového ventilátoru = ot. přívodního ventilátoru + odchylka 

Hohe Vent.Geschw.aktiv Vysoké otáčky ventilátorů při chlazení (VYP / ZAP) 

Vent.Geschw. Hoch (%) Otáčky ventilátorů při pasivním chlazení 

Niedrige Außentemp. Teplotní mez venkovního vzduchu pro snížení otáček ventilátorů  

Nied. Außentemp. (°C) Teplotní mez venk. vzduchu pro opětovné zvýšení otáček ventilátorů  

Nied.Geschw.-nied.RH(%) Otáčky ventilátorů při nízké relativní vlhkosti 

Nied. RH Sollwert (%) Hodnota nízké relativní vlhkosti 

Hohe Geschw.-hohe RH(%) Otáčky ventilátorů při vysoké relativní vlhkosti 

Monatlich. RH(%) Průměrná relativní vlhkost během posledních 24 hodin. 
Může být použito k ručnímu testování zařízení. 

 

 

 

TEPLOTA 

 

Sommer / Winter T (°C)  

Vypnutí změny režimu na letní a zimní provoz. 

Som / Wint T Sollw (°C)  

Nastavení rozhraní venkovní teploty pro letní a zimní provoz. 

Nachtabsenk. Temp (°C)  

Rozšiřuje nastavení hystereze na noc v režimu topení. 
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Minimum Winter T7 (°C) Zde se zadává nejnižší přípustná teplota přiváděného vzduchu v zimním 
režimu. 
Pokud je venkovní minimální teplota příliš nízká pro pasivní výměník 
tepla, zapne se tepelné čerpadlo pro dohřev vzduchu a ohřev teplé 
vody je omezen 
Pro udržení požadované teploty přiváděného vzduchu může být 
instalován elektrický dohřev vzduchu. 

Minimum Sommer T7 (°C) Nastavení minimální teploty přívodního vzduchu v letním režimu. 
Pokud má být vzduch chlazen, chladí se nejprve otevřením by-passové 
klapky a není-li to dostatečné, spustí se aktivní chlazení. 

Maximum T7 (°C) Nastavení maximální teploty přívodního vzduchu 

Hauptsensor  Nastavení referenčního senzoru pokojové teploty. Na výběr je čidlo 
v ovládacím panelu (TPanel) nebo čidlo (T3) v odtahovém potrubí. 

Totband regulieren (°C)  Nastavení pásma hystereze. 
Příklad: Pokud je teplota přiváděného vzduchu 18 °C a hystereze 2 °C, 
začne jednotka při teplotě nad 20 ° C chladit a při pod 16 °C topit. 

Bypassklappe Ausg. (°C)  Nastavení odchylky pro by-pass 

Kühlung Ausgleich (°C)  Nastavení odchylky pro chlazení 

EHD/BAH Sollw.Ausgl.  Nastavení přepínací teploty klapky sání ze zemního registru 

Ausgleichsbalance (%)  Teplotní křivky 
0%     = vliv pouze pokojové teploty 
100% = vliv pouze venkovní teploty 

T1 (°C)  Venkovní teplota sání za eventuálním předehřevem 

T2 (°C)  Přívodní teplota do místností před eventuálním dohřevem  

T3 (°C)  Teplota odtahu z místností 

T4 (°C)  Teplota výfuku z pasivního výměníku 

T5 (°C)  Teplota kondenzátoru 

T6 (°C)  Teplota výparníku 

T7 (°C)  Přívodní teplota do místností za eventuálním dohřevem  

T9 (°C)  Teplota v dohřevu 

T11 (°C)  Teplota vody u hladiny nádrže na teplou vodu (TUV) 

T12 (°C)  Teplota vody u dna nádrže na teplou vodu (TUV) 
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AIR – AIR 9 (tepelné čerpadlo)  

Hauptsensor  Nastavení referenčního senzoru. Na výběr je čidlo v ovládacím panelu 
(TPanel) nebo čidlo (T18) teplota vody přívodu do ústředního topení. 

Totband regulieren (°C)  Nastavení pásma hystereze. 

Kühlung Ausgleich (°C)  Nastavení odchylky pro chlazení 

Speichertank Max. (°C) Nastavení maximální teploty vody v topné nádrži (elektrokotli) 

Setpunkt für Kühlung  

Ausgleichsbalance (%)  Teplotní křivky 
0%     = vliv pouze pokojové teploty 
100% = vliv pouze venkovní teploty 

T18 (°C)  Teplota vody přívodu do ústředního topení 

T21 (°C)* Teplota vody u hladiny nádrže na teplou vodu (TUV) 

T22 (°C)*  Teplota vody u dna nádrže na teplou vodu (TUV) 
* Platí jen tehdy, je-li instalována přídavná nádrž na teplou vodu (TUV). 
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