
 

 

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA 
NILAN Compact AIR 9 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 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 
POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

ELEKTRO 

  

      

Přepěťová ochrana 
Zařízení NILAN je nutné chránit proti přepětí. Přepěťovou ochranu 
doporučujeme umístit již do rozvaděče, alternativně lze použít průchozí do 
zásuvky. 

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Elektrická zásuvka 230 V 16 A pro napájení větrací jednotky 
Umístit do 1 m od horní části jednotky. Zásuvka není spínaná přes HDO. 
 
Napájení venkovní části TČ 
Je potřebné zajistit napájení venkovní části tepleného čerpadla 230 V /16 A 
přímo k venkovní jednotce kabelem 3 x 2,5 v chráničce s nejméně 2m rezervou 
pro připojení. 
 
Napájení vnitřní části TČ 
Pro vnitřní část je potřeba 2 x 230 V (2 x 16 A). Kabel se připojuje přímo do 
jednotky Compact a je tedy nutné počítat s dostatečnou rezervou volného 
kabelu v technické místnosti. Je možné i sdružit napájení pod jeden 3 fázový 
jistič, kdy se dvě fáze použijí pro napájení vnitřní části a zbylá pro napájení vnější 
části.  
 
Komunikace venkovní a vnitřní části TČ 
K zajištění komunikace je nutné propojení pomocí kabelu 6 x 0,5 (např. SYKFY, 
UTP, CAT5 ) u venkovní části TČ zakončit dostatečně dlouhým volným koncem 
cca 2 m, v místě vnitřní části v TM opět jen volným koncem cca 2 m (propojuje 
se s elektronikou jednotky Compact). 
 
Tlačítka zrychlené volby 
Jedná se o bezpotenciálová tlačítka pro manuální spuštění vyššího výkonu 
jednotky. Umisťují se např. do koupelny a WC. Na WC doporučujeme u dveří a 
také na dosah z toalety. Kabeláž lze použít např. vodič 2 x 0,75. Zakončit u 
jednotky v instalační krabici s volným koncem cca 2 m (alternativně se připojují 
se do horní části jednotky Compact).  
 
Nástěnný ovladač CTS 700 
Standardní umístění je v technické místnosti v blízkosti jednotky. Ovladač je 
propojen dodávaným kabelem délky max. 2,5 m. Další možné umístění je do 
nejchladnější obytné místnosti. V tomto případě je nutné originální kabel 
napojit spojkou pro datové kabely (obvykle RJ 45). Do obytných místností 
doporučujeme přivést pouze kabeláž pro instalaci dotykového displeje 
(předpokládané uvedení na trh 2. pol. 2016). Kabeláž 4 x 0,5 (např. SYKFY, UTP) 
u jednotky zakončit dostatečně dlouhým volným koncem cca 2 m, v místě 
ovladače opět jen volným koncem cca 40 cm (bez instalační krabice). 
 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

ODPAD 

Do prostoru pod jednotku je potřeba zajistit odpad pro odvod kondenzátu, na odpad připojit vývody z 

pojistných ventilů. Jednotka má ve spodní části vzadu vybrání (50 mm) pro případné připojení instalací z 

bočních stran (hrdlo odpadu ve stěně mimo jednotku max. 300 mm od podlahy). Pro odpad kondenzátu 

doporučujeme gravitační sifon viz obrázek (při použití pračkového sifonu je nutné vyjmout pružinu). 

   

VODA 

Ve spodní části jednotky (cca 250 mm od podlahy) jsou čtyři barevně označené 3/4" vývody pro připojení 

teplé (červená) a studené (modrá) vody, přívodu (červená) a zpátečky (modrá) /jen u modelů WT/. Vodu 

lze připojit v prostoru pod jednotkou nebo bočním vybráním u zadní stěny. Pojistný ventil, kohouty a filtry 

nejsou součástí dodávky. Akumulační nádrž má 3/4" hrdlo pro případné napojení cirkulace teplé vody. 

Cirkulační čerpadlo není součástí dodávky. 

   

 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

Schéma zapojení cirkulace teplé vody    

 

Možnosti připojení vody k jednotce 

 

První možností je připojení z podlahy, na prvním a druhém obrázku je zachyceno připojení teplé vody včetně 

napojení na otopnou soustavu z podlahy, resp. ze zadní stěny. Třetí obrázek zachycuje připojení z boku 

jednotky včetně připojení cirkulace teplé vody a časově spínaného oběhového čerpadla. Na posledním 

obrázku zcela vpravo je jedna z možností napojení na odpad.  



 

 

NILAN Compact AIR 9 
POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

V případě zvýšené potřeby teplé vody je možné jednotku NILAN Compact rozšířit o dalších 300 l propojení 

s přídavnou nádrží SV 300. 

  

 

Rozměry a prostupové dispozice pro připojení jednotky NILAN Compact. 

  
Jednotka má zadní a boční 
perforované prostupy. 

Vnitřní šířka zadní demotovatelné části mezi nosníky 
 je 830 mm. 
 

  

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 

 

 

Boční perforovaný prostup (60x200 mm) má odstup hrany prostupu a zadní hrany jednotky 25 mm. 
 

  
Stejné prostupy jsou v levé  
i pravé boční straně.  
 

Zadní ztužovací nosník je možné při montáži dočasně demotovat. 
Spodní hrany postupů jsou 70 až 110 mm od podlahy v závislosti 
na nastavení výšky vyrovnávacích šroubů. 
 

 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 

SCHÉMA 

① ob. čerpadlo vnitřní/venkovní část 1“ 

② nádrž topná voda 50 l  

③ topné těleso 2 x 3 kW  

④ expanzní nádoba 8 l 

⑤ tlakoměr 

⑥ pojišťovací ventil 2,5 bar 

⑦ filtr nečistot  

⑧ přívod do systému ÚT ¾“ 

⑨ přívod k venkovní jednotce 1“ 

⑩ zpátečka od venkovní jednotky 1“ 

⑪ zpátečka systému ÚT ¾“ 

 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
ROZMĚRY 

 

① přívod od vnitřní k venkovní jednotce 1“ 

② zpátečka od venkovní k vnitřní jednotce 1“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

① sání venkovního vzduchu 

② přívod čerstvého vzduchu do místností 

③ odtah znečištěného vzduchu z místností 

④ výfuk vzduchu ven z domu 

 Všechny údaje jsou v mm. 

 

 

 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
INSTALAČNÍ POKYNY 

MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOTKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ochranná trubka min. DN 125 – lze použít plastovou chráničku nebo KG potrubí. 

Odvod kondenzátu DN 50. 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
INSTALAČNÍ POKYNY 

POZICE 

 

 

 

 

 
Doporučené odstupy venkovní části TČ od ostatních objektů. 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
INSTALAČNÍ POKYNY 
HYDRAULICKÉ SCHÉMA 

a) Zapojení bez třícestného ventilu pro ohřev TUV. 

 

LEGENDA 

18. Přípojná hrdla 1“ 

19. Flexi hadice (součástí venkovní části TČ) 

20. Uzávěry 

21. Oběhové čerpadlo pro oběh mezi vnitřní a venkovní částí TČ. 

23. Záložní elektrospirála 2 x 3 kW 

24. Teplotní čidlo ústředního topení T1 

25. Flex trubička 10 mm 

26. Automaticky odvzdušňovací ventil 

27. Expanzní nádrž 8 l 

28. Tlakoměr 

29. Pojistný ventil 2,5 bar 

31. Oběhové čerpadlo pro ústřední topení 

33. Přípojná hrdla ÚT ¾“ 

34. Přípojná hrdla ÚT ¾“ 

37. Plnící kohout 

39. Uzávěr s filtrem 

51. Teplotní čidlo přívodu z TČ do topné soustavy 

52. Teplotní čidlo zpátečky do TČ z topné soustavy 

AIR 9 – vnitřní část 

AIR 9 – venkovní část 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
INSTALAČNÍ POKYNY 
HYDRAULICKÉ SCHÉMA 

b) Zapojení s třícestným ventilem pro ohřev TUV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

18. Přípojná hrdla 1“ 

19. Flexi hadice (součástí venkovní části TČ) 

20. Uzávěry 

21. Oběhové čerpadlo pro oběh mezi vnitřní a venkovní částí TČ. 

23. Záložní elektrospirála 2 x 3 kW 

24. Teplotní čidlo ústředního topení T1 

25. Flex trubička 10 mm 

26. Automaticky odvzdušňovací ventil 

27. Expanzní nádrž 8 l 

28. Tlakoměr 

29. Pojistný ventil 2,5 bar 

31. Oběhové čerpadlo pro ústřední topení 

33. Přípojná hrdla ÚT ¾“ 

34. Přípojná hrdla ÚT ¾“ 

37. Plnící kohout 

39. Uzávěr s filtrem 

43. Třícestný ventil 

51. Teplotní čidlo přívodu z TČ do topné soustavy 

52. Teplotní čidlo zpátečky do TČ z topné soustavy 

AIR 9 – vnitřní část 

AIR 9 – venkovní část 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
INSTALAČNÍ POKYNY 
POPIS PRO PŘIPOJENÍ TOPNÉ SOUSTAVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

19. Přívod topné vody ÚT (3/4“) 

20. Zpátečka topné vody ÚT (3/4“) 

21. Pojišťovací ventil 2,5 bar (ústřední topení) 

28. Přívod k venkovní části TČ 1“ (teplá) 

29. Zpátečka k venkovní části TČ 1“ (studená) 

30. Oběhové čerpadlo mezi venkovní a vnitřní částí TČ 

31. Nádrž na topnou vodu (záložní elektrospirály o výkonu 2 x 3 kW) 

35. Manometr 

37. Filtr 

40. Napouštěcí kohout 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
INSTALAČNÍ POKYNY 
VLIV UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY NA ŠÍŘENÍ HLUKU 

 

Akustický výkon LWA =54dB(A), 

Akustický tlak (závislý na vzdálenosti a pozici TČ) 

 

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ  

Řada jednotek NILAN Compact je dodávána v originálním balení, které doporučujeme 

odstranit až těsně před instalací. Jednotka by měla být skladována v suchém prostředí. 

Z hlediska ochrany životního prostředí je obal recyklovatelný a bez polystyrénové výplně. Při 

manipulaci s jednotkou je nutné toto respektovat. 

Pro zajištění bezproblémového odtoku kondenzátu je nutné spodní část usadit do vodorovné 

polohy. V jednotce je kompresor a chladivo, před prvním spuštěním je nutné, aby minimálně 

2 hodiny stála v klidové poloze. Při manipulaci není možné jednotku pokládat, vždy musí být 

transportována ve vertikální poloze! 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost 
v metrech 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pozice 2 46 40 36 34 32 30 29 28 27 26 

Pozice 4 49 43 39 37 35 33 32 31 30 29 

Pozice 8 52 46 42 40 38 36 35 34 33 32 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
INSTALAČNÍ POKYNY  

  

Nástěnný ovladač lze jednoduše připevnit na zeď. Pokud nebyl pro instalaci použit originální kabel, je 

jej potřeba prodloužit pomocí spojky RJ45.  

   
Navlečte kryt konektoru na 

kabel. 
Pomocí krimplovacích kleští 

odstraňte izolaci. 
Izolaci nařízněte otáčením. 

   
Postačuje odizolovat cca 3 cm. Kabely je potřeba uspořádat, 

aby nedošlo k záměně pozic. 
Označte požadovanou délku 

připojení. 

   
Zastřihněte. Koncovku nasaďte na 

připravený kabel. 
Spojte až na doraz. 

   
Kabel s  koncovkou zasuňte do 

krimplovacích kleští. 
Pevně stiskněte. Po vyzkoušení pevnosti spoje, 

nasaďte krytku z kabelu. 

 

 

Spojku je možné umístit do hluboké instalační krabice pod ovladač, lze zvolit i jiný typ spojení 
datového kabelu. O alternativě se poraďte se specialistou. 



 

 

NILAN Compact AIR 9 
INSTALAČNÍ POKYNY  

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

 Před prvním spuštěním musí být jednotka připojena k napájení, ale zůstat v režimu VYP. 

(OFF) nejméně 8 hodin! Pokud by se proces prvního spuštění přerušil a došlo by k odpojení od 

napájecí sítě, je bezpodmínečně nutné osmi hodinový cyklus zopakovat. Při nedodržení tohoto 

pokynu hrozí výrazné poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka. 

 

 Topný systém - topné médium musí být zajištěno proti zamrznutí! 
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