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Gateway LAN 

Hlavní informace  

Produktový popis 

NILAN USER APP  

Tato aplikace umí kontrolovat ventilační jednotky a tepelná čerpadla NILAN, které mají ovládací systém CTS400 

nebo CTS602. LAN Gateway lze zakoupit jako příslušenství. LAN Gateway připojíte k Modbus konektoru 

jednotky. Poté co vstoupíte do nastavení jednotky, může trvat několik vteřin než budou změny jednotkou 

registrovány. Komunikace z aplikace do LAN Gateway probíhá prostřednictvím zabezpečeného cloudového 

připojení. To dovoluje přístup k jednotce odkudkoli ze světa za předpokladu, že je jednotka připojena k 

internetu.  
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NASTAVENÍ 

Stáhněte Nilan User App. 

Nilan User App lze stáhnout z Google Play nebo AppStoru. Aby bylo možné aplikaci používat, je v první řadě 

nutné mít Nilan LAN Gateway. Také je potřeba spárovat LAN Gateway s mobilní aplikací a to dle instrukcí níže 

uvedených na obrázcích s instalací.  

 

Najít aplikaci a otevřít ji. Zmáčknout „Připojit jednotku“. 

Poté zadat „Číslo ID“, které naleznete na horní části krabičky LAN Gateway. 
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VYTVOŘENÍ UŽIVATELE V APP 

 

Uživatele lze vytvořit zadáním e-mailové adresy, která se následně přiřadí k LAN Gateway/jednotce.  
Stisknutím „OK“ byl nastaven uživatel. 

Nyní je možné odstranit uživatele, získat nový přístupový kód prostřednictvím e-mailu, nebo se odhlásit. 

 

NASTAVENÍ VÍCERO UŽIVATELŮ 

 

Je možno připojit více uživatelů k app. 

Nastavit více uživatelů pro stejnou bránu/jednotku, např. přístup pro manžela a 

manželku. 

To provedete připojením Gateway ID a zadáním připojené e-mailové adresy a hesla 

k bráně. 
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PŘIDÁNÍ VÍCE JEDNOTEK/GATEWAY ZAŘÍZENÍ K APLIKACI 

Lze připojit několik jednotek/gateway zařízení k aplikaci. 

V nastavení zmáčknout „přidat ID“. Poté zadat klíč z krabičky LAN Gateway a e-

mailovou adresu uživatele. 

 

 

 

 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

NILAN USER APP 

PŘEDSTAVENÍ 

Následující pokyny jsou všeobecné a platí pro všechny ventilační jednotky NILAN. Některé z ukázaných funkcí a 

nastavení proto na ventilační jednotce nemusí existovat. Uživatelská nastavení, která platí pro danou ventilační 

jednotku budou víceméně odpovídat těm, které se zobrazují zde na obrázku v NILAN USER APP.  

VYSVĚTLENÍ POLOŽEK NA HLAVNÍ OBRAZOVCE 

1. Na hlavní obrazovce pod logem NILAN je vidět číslo 

připojeného LAN Gateway. V nastavení lze pojmenovat ventilační 

jednotku například Domov nebo Prázdninový dům. Jméno se 

ukáže místo čísla LAN Gateway. Pokud je připojena více než jedna 

ventilační jednotka k aplikaci, bude možnost vidět k jaké jednotce 

se daná data řadí. Vedle čísla je Wi-Fi ikona, která je zelená, pokud 

je jednotka připojená a červená, pokud je připojení přerušeno. 

2. Zde jsou vidět položky, které se vztahují k ventilační jednotce. 

Pokud je zde příliš mnoho položek zároveň, ostatní budou pod 

zobrazenými položkami. Přístup k nim je umožněn přejetím prstu 

po obrazovce nahoru. Stisknutím jedné z položek se zobrazí menu 

s nastavením. 

3. Klávesová zkratka pro návrat na hlavní obrazovku. 

4. Stisknutím této ikony se zobrazí seznam všech aktuálních a 

relevantních údajů. 

5. Stisknutím této ikony se zobrazí stránka, kde můžete vidět 

křivky pro relevantní údaje. 

6. Stisknutím této ikony se zobrazí nastavení, kde lze přidat vícero ventilačních jednotek. 
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7. Ikona alarmu bude zobrazena, pokud v jednotce nastane problém. Stisknutím ikony se zobrazí přehled o 

nedávných alarmech. Pokud je na stejnou aplikaci připojeno více jednotek, musí se přejít do nastavení a 

vybrat správnou jednotku, kde se alarm zobrazuje. 

 

TEPLOTA 

1. Stisknutím „zpět“ se lze vrátit na předchozí stránku. 

2. Lze nastavit pokojovou teplotu přejetím prstu nahoru nebo 

dolu po ikoně. Když ventilační jednotka operuje v topném režimu, 

teploměr je zbarvený červeně. V chladícím režimu modře a při 

neutrálním provozu oranžově.  

3. Ikona pro nastavení ohřevu může být zobrazena, pokud je 

instalován dohřev na jednotku. Stisknutí ikony otevře přístup do 

nastavení vytápění. 

4. Zde lze vidět stávající pokojová teplota. 

5. Zde lze vidět požadovaná pokojová teplota. 

6. Ikona chlazení se zobrazí, pokud má jednotka aktivní chlazení 

pomocí tepelného čerpadla. Stisknutí ikony otevře přístup do 

nastavení chlazení. 

7. Posunutím prstem nahoru se v dolní části obrazovky zobrazí 

menu, kde lze vybrat z možností AUTO, TOPENÍ a CHLAZENÍ. 

 

 

 

VENTILACE 

 

1. Stisknutím „zpět“ se lze vrátit na předchozí stránku. 

2. Zde lze nastavit rychlost větrání ventilátoru dle potřeby. 

Rychlostní level, který je zvolen se může lišit od toho na hlavní 

obrazovce, protože jednotka je schopna potlačit nastavenou 

úroveň rychlosti ventilátoru. Např. při vysoké / nízké vlhkosti 

vzduchu. 
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TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA 

1.    Stisknutím „zpět“ se lze vrátit na předchozí stránku. 

2. Posunutím prstem dolů, lze odečíst aktuální teplotu horké vody. 

3. Lze nastavit teplotu užitkové vody přejetím prstu nahoru nebo 

dolu po ikoně. Když jednotka produkuje teplou užitkovou vodu, je to 

uvedeno pod obrázkem teploměru. Barva uvnitř teploměru se mění 

s nastavenou hodnotou. Teplota nad 40°C je červená, 30 – 40°C 

oranžová a pod 30°C je modrá. Také zde lze vidět, zda je dostatek 

teplé vody pro koupel. 

4. Zde lze vidět současné nastavení teploty vody. 

5. Stisknutím této ikony se zobrazí přístup k rozšířenému nastavení. 

6. Stisknutím zde se deaktivuje produkce teplé vody. Je možné znovu 

aktivovat produkci teplé vody přejetím prstu po teploměru a 

obnovením požadované teploty. 

 

Nastavení ikona (5) umožňuje přístup k nastavení souvisejícím 

s dodatečným elektrickým přitápěním a ochraně proti legionelám. 

1. Stisknutím „zpět“ se lze vrátit na předchozí stránku. 

2. Zde si lze vybrat při jaké teplotě má být dodatečný elektrický 

ohřev sepnut, aby pomohl s ohřevem teplé užitkové vody. 

3. Zde lze deaktivovat pomoc při ohřevu TUV. 

4. Zde lze vypnout ochrana proti legionelám, ale také nastavit 

konkrétní den během týdne, kdy bude úkon proveden. 

 

 

 

 

VLHKOST VZDUCHU 

1. Stisknutím „zpět“ se lze vrátit na předchozí stránku. 

2. Zde lze nastavit hodnotu pro nízkou vlhkost vzduchu mezi 15 – 

45%. 

3. Zde lze nastavit rychlost ventilátoru pro nízkou vlhkost vzduchu                

mezi levelem 1 – 3. Ovšem funkci lze také deaktivovat. 

4. Zde lze nastavit rychlost ventilátoru pro vysokou vlhkost vzduchu 

mezi levelem 2 – 4. Funkci lze také deaktivovat. 

5. Zde lze nastavit maximální čas při vysoké vlhkosti. 

6. Stisknutím této ikony se zobrazí přístup k rozšířenému nastavení. 
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1. Stisknutím „zpět“ se lze vrátit na předchozí stránku. 

2. Zde můžete nastavit teplotu, aby se zabránilo přívodu příliš 

studeného venkovního vzduchu mezi -20°C až 10°C. 

3. Zde lze nastavit rychlost ventilátoru, aby se zamezilo nízké vlhkosti 

vzduchu mezi levelem 1 – 3. Tuto funkci jde také deaktivovat. 

 

 

 

 

NASTAVENÍ CO2 

 

1. Stisknutím „zpět“ se lze vrátit na předchozí stránku. 

2. Zde lze nastavit hodnotu pro běžný CO2 level mezi 400 – 700. 

3. Zde lze nastavit hodnotu pro vysoký CO2 level mezi 650 – 2500. 

4. Zde lze nastavit rychlost ventilátoru mezi 2 – 4. Tuto funkci lze 

také deaktivovat. 

 

 

 

 

VÝMĚNA FILTRŮ 

1. Stisknutím „zpět“ se lze vrátit na předchozí stránku. 

2. Zde je možné nastavit počet dní mezi výměnou filtrů. 

3. Zde je možné resetovat alarm pro výměnu filtrů. 

4. Zde je možné vypnout ventilaci jednotky, než se filtry vymění a 

opětovně po jejich výměně zapnout. 

 

POZOR!  

Jednotka nesmí být dlouho vypnutá. V jednotce a potrubním 

systému by se mohl vytvářet kondenzát, který by následně mohl 

vést až k poškození jednotky. 
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ZOBRAZENÍ DAT 

     

                        Lze odečíst aktuální operační data pro jednotku. Toto dovolí sledovat, zda 

jednotka funguje uspokojivě a zjistit příčinu potencionálních alarmů.  

 

 

 

 

 

 

TREND KŘIVKA 

Momentálně se připravují trendové křivky pro relevantní data. 

 

 

 

INSTRUKCE K INSTALACI   

LAN GATEWAY 

PŘEHLED PŘIPOJENÍ LAN GATEWAY 

 

1. Připojení 230V (zahrnut kabel) 

2. Vyhrazeno pro budoucí připojení 

3. Připojení k Modbus připojení jednotky 

4. Připojení k internetovému routeru uživatele 

5. Dioda pro kontrolu připojení  
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ELEKTRO ZAPOJENÍ 

Pomocí dodaného kabelu připojit LAN Gateway na 230V. 

 
PŘIPOJENÍ GATEWAY K VAŠÍ NILAN JEDNOTCE 

HLAVNÍ INFORMACE 

S NILAN jednotkou lze komunikovat poté co bude LAN Gateway spojen s Modbus komunikací jednotky. 

Připojení k dané jednotce se může lišit v závislosti na jejím řídícím systému, ovládacím panelu, verzi softwaru a 

věku. 

Níže je list produktů a softwarových verzí, které můžete připojit k NILAN LAN Gateway. Pokud softwarová 

verze na jednotce je zastaralá, bude potřeba technika, který provede update softwaru. Pokud má jednotka jiný 

řídící systém než ty, které jsou na seznamu, není možné jednotku k NILAN LAN Gateway připojit.  
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Stavební příprava Lan Gateway: 

1. zásuvka 230V max 1,5m od plánovaného umístění Gateway. 

2. Lan kabel s koncovkou RJ45 k plánovanému umístění Gateway od Vašeho routeru. 

Při instalaci je nutné Gateway kabelově připojit na Modbus ventilační jednotky viz níže. 

TYPY LAN KABELŮ 

Existují různé typy kabelů LAN s konektory RJ45. 

 

Standardní kabel od Nilanu. Všechny následující ilustrace týkající se instalace jsou zobrazeny s kabely A. 

Mohou se vyskytnout kabely B. Na následujících ilustracích týkající se instalace, zelená/bílá jsou nahrazeny 

oranžovou/bílou. 

POZOR! 

Nepoužívat křížený kabel. Délka kabelu musí být max. 20m. 

 

PŘIPOJENÍ K JEDNOTKÁM S CTS400 ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM  

Všechny ventilační jednotky s CTS400 řídícím systémem jsou vybaveny RJ45 portem. 

Pokud není k ventilační jednotce navázáno žádné jiné externí připojení, lze jednoduše zapojit kabel RJ45 

z Modbus vstupu do RJ45 LAN Gateway portu na jednotce. Nyní je jednotka připojena. 

 
POZOR! 
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Je nutné použít standardní Typ A (T-568A) LAN kabel (NE KŘÍŽENÝ), MAX. 20m. 

Pokud byly připojeny externí jednotky, je to pravděpodobně provedeno prostřednictvím připojovací skříňky. 

V takovém případě stačí připojit kabel RJ45 do LAN Gateway. Poté odříznout zástrčku RJ45 na druhém konci 

kabelu a připojit dle instrukcí níže na obrázku do připojovací skříňky.  

 

zelený/bílý – GND (1) 

modrý/bílý – Modbus - (5) 

modrý – Modbus + (4) 

 

PŘIPOJENÍ K JEDNOTKÁM S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM CTS602 SE 6-PÓLOVOU 

ZÁSTRČKOU 

Starší ventilační jednotky s řídícím systémem CTS602 jsou vybaveny 6ti pólovou zástrčkou pro ovládací panel.  

                                                                                 6-pólová zástrčka vypadá takto:  

 

Pokud jde o tento typ, měl by být kabel veden přímo k základové desce ve 

ventilační jednotce. Doporučujeme, aby toto prováděl přímo technik společnosti 

NILAN.  

 

 

VAROVÁNÍ! 

Před otevřením dveří jednotky odpojit napájení větrací jednotky. Nyní lze připojit LAN Gateway na 

základovou desku jednotky.  
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Připojení CTS602 na základovou desku:  

Modrý – Modbus + (2/CN7 - A1) 
Modrý/bílý - Modbus - (3/CN7 - B1) 
Zelený/bílý - GND (6/CN7) 

POZOR! 

Je nutné použít standardní Typ A (T-568A) LAN kabel (NE KŘÍŽENÝ), MAX. 20m. 

 

 

PŘIPOJENÍ K JEDNOTKÁM S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM CTS602 S 8 -PÓLOVOU 

ZÁSTRČKOU 

Některé ventilační jednotky s řídícím systémem CTS602 jsou vybaveny 8 - pólovou zástrčkou pro ovládací 

panel. Zde lze připojit Modbus.  

 

Připojení CTS602 8-pólovou zástrčkou: 

Modrý/bílý - Modbus - (7) 
Modrý - Modbus+ (6) 
Zelený/bílý - GND (1) 

POZOR!  

Je nutné použít standardní Typ A (T-568A) LAN kabel (NE KŘÍŽENÝ), MAX. 20m. 
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PŘIPOJENÍ K JEDNOTKÁM S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM CTS602 S RJ45 PORTEM 

Některé ventilační jednotky s řídícím systémem CTS602 jsou vybaveny RJ45 portem.  

Pokud není k ventilační jednotce připojeno žádné jiné externí připojení, bude port obsahovat zástrčku RJ45 

s přepínačem. Ten odeberte a na jeho místo vložte rozdělovací kabel. Připojte zástrčku RJ45 s přepínačem 

k jednomu z portů na konci kabelu rozdělovače. LAN Gateway připojte do druhého portu. 

 

POZOR!  

Je nutné použít standardní Typ A (T-568A) LAN kabel (NE KŘÍŽENÝ), MAX. 20m. 

Pokud byly připojeny externí jednotky, je to pravděpodobně provedeno prostřednictvím připojovací skříňky. 

Pokud jde o tento případ, připojte kabel RJ45 do LAN Gateway. Poté stačí odříznout zástrčku RJ45 na druhém 

konci kabelu a kabel připojit k připojovací skříňce. Postupovat podle schématu níže. 

 

Modrý/bílý - Modbus - (5) 
Modrý – Modbus + (4) 
Zelený/bílý - GND (1) 

 

PŘIPOJENÍ K JEDNOTKÁM S ŘÍDICÍM SYSTÉMEM CTS602 – KOMERČNÍ 

Některé komerční ventilační jednotky mají připojovací skříňku z venku jednotky. U ostatních musíte připojit 

Modbus přímo na základové desce. 
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Připojení CTS602 do propojovací skříňky - komerční 

Modrý/bílý - Modbus - (7) 
Modrý - Modbus+ (6) 
Zelený/bílý - GND (1) 

Pokud máte tento typ, měl by být kabel veden přímo k základové desce ve ventilační jednotce. Doporučujeme, 

aby toto prováděl přímo technik společnosti NILAN.  

VAROVÁNÍ! 

Před otevřením dveří jednotky je nutné odpojit napájení větrací jednotky. Nyní můžete připojit LAN 

Gateway na základovou desku jednotky.  

 

Připojení CTS602 do obvodové desky: 

Modrý - Modbus+ (2/CN7 - A1) 
Modrý/bílý - Modbus - (3/CN7 - B1) 
Zelený/bílý - GND (6/CN7) 

POZOR!  

Je nutné použít standardní Typ A (T-568A) LAN kabel (NE KŘÍŽENÝ), MAX. 20m. 
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PŘIPOJENÍ K INTERNETU 

Použitím RJ45 kabelu můžete připojit LAN Gateway k routeru s internetovým připojením (kabel není v ceně).  

Jakmile je LAN Gateway připojen k napájecímu zdroji a bylo navázáno připojení k routeru, je zabezpečené 

cloudové připojení. Nyní lze ke komunikaci s LAN Gateway používat Nilan User App. 

 

POZOR!  

Je nutné použít standardní Typ A (T-568A) LAN kabel (NE KŘÍŽENÝ), MAX. 20m. 

 

KONTROLA PŘIPOJENÍ 

 

Indikátor ONLINE umožňuje kontrolu připojení 

pomocí následujících znaků:  

Když se připojí k 230V – dioda se rozsvítí na 5 sekund. 

Když se připojí Modbus komunikace – dioda bliká 

nepřetržitě. 

                                                                                            Když se připojí k roteru – dioda se zapne a zůstává zapnutá. 

                                                                           Když se připojí k roteru bez Modbus komunikace – dioda se nezapne. 


