
 

 

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 
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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. 
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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%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 

 

 

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.  

 

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 

POZNÁMKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NILAN s.r.o.   NILAN s.r.o.   NILAN s.r.o. 

Ve Višňovce 21  Bavorská 856/14  Dluhonská 1350/43 

326 00 Plzeň   155 00 Praha 5  750 02 Přerov 

Česká Republika  Česká Republika  Česká Republika 

 
www.nilan.cz. GSM +420 724 444 747, e-mail: obchod@nilan.cz 

http://www.nilan.cz/

