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Joogivesi – meie tähtsaim toiduaine
Joogivesi on meie kõige olulisem toiduaine
ning sellele kehtivad Saksamaal eriti ranged
nõuded ja kontrollid. Niisiis võib iga tarbija
eeldada, et tema koju jõuab parima kvaliteediga tarbevesi.
Aga ka veemõõturi taga varitsevad ohud,
mis on põhjustatud haigustekitajatest. Need
võivad arenema hakata seisvas vees, vanades või liiga suurte mõõtudega akumulatsioonipaakides ning halvasti isoleeritud
torustikes.
Käitaja vastutab süsteemi üleandmise
järel kõigist nõuetest kinnipidamise eest!
Saksa joogiveemäärus omistab erilist tähelepanu ohtude ennetamisele. Nii peab juba
süsteemi projekteerimisel ja ehitamisel konstruktiivsete abinõudega tagama, et veesüsteem ei soodustaks mikroorganismide teket
ja paljunemist. Projekteerijad ja ehitajad peavad tõestama, et tööd on teostatud tehnika
tunnustatud reeglite järgi ja nad on selle eest
vastutavad. Projekteerimisel ja ehitamisel
tuleb kinni pidada seadusega sätestatud
eeskirjadest, direktiividest ja standarditest.

Kindlustunne
tänu pronksile
Tarbevee armatuuridele kehtivad ranged
nõuded, mis on fikseeritud DIN 1988-s.
Armatuuride valmistamisel kasutatud materjal ei tohi ka pikema aja möödumisel veekvaliteeti halvendada. Legeerelementide
eraldumine on määratletud joogiveemääruses .
Oventropi tarbeveesüsteem koosneb materjalidest, mis nendele nõuetele vastavad.
Just pronks leiab kasutust mitmel alal.
Pronksis on ühendatud mitmeid kõrgetele
nõudmistele vastavaid omadusi ja see
pakub muu hulgas järgmisi eeliseid:
– hügieeniliselt ohutu
– korrosioonikindel
– vananemiskindel
– temperatuurikindel
– 100% ümbertöödeldav
Aastatuhandete kestel saadud kogemus
pronksi kasutamisel annab kindlustunde.

Tunnustused
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Pronksist „Aquastrom“ vabavoolu- ja KFR
ventiilid

Pronksist purskkaevu kraan Düsseldorfi rannapromenaadil
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Võimalikud ohud tarbeveesüsteemides
Kahjulike mikroorganismide elutingimused
tuleb juba ennetavalt muuta võimalikult halvaks. Eriti tuleb vältida biokile teket. Vetikate, bakterite ja seente rakumassid moodustavad koos raua- ja lubjasetetega üliõhukese
kile torude siseseintele, seadmetele ja paakidele. Selle biokile sees võivad hakata paljunema haigustekitajad, teiste hulgas ka ohtlikud legionella bakterid (joon. 3). Biokile teket
soodustavad seisev või liiga aeglaselt voolav
vesi.
Mikroorganismid arenevad temperatuuril ca
30-45 °C (mõned ka madalamatel temperatuuridel) eriti hästi. Liiga suur soojuskadu
süsteemis väikse läbivoolu või puuduliku
toruisolatsiooni tõttu; torustikulõigud, kus
vesi ei ringle; temperatuurikihid akumulatsioonipaagis; kõrvalasuvate soojaveetorude
tõttu soojenenud külm vesi – see kõik võib
mõjuda mikroobide kasvule soodustavalt.
Projekteerimine
Tarbeveesüsteemide projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele,
et
- süsteemi kõigis osades oleks tagatud piisav läbivool
- veemaht oleks võimalikult väike ja veevahetus toimuks võimalikult sageli
- sooja vee temperatuur oleks veevõtukohtades mitte alla 57 °C, ringlustoru lõpus
mitte alla 55 °C ja kõrvalasetsevates külmaveetorudes mitte üle 25 °C (torude isoleerimine, veevahetus!)
Hügineeniliselt optimaalse tarbeveesüsteemi
projekteerimiseks ja arvutamiseks tehnika
tunnustatud reeglite järgi kehtivad Saksamaal järgmised standardid ja regulatsioonid:
- DIN EN 806-3 (Toru siseläbimõõdu arvutamine)
- DIN 1988-300 (Torustiku dimensioonimine
külmale ja soojale tarbeveele)
- DVGW-töölehed „W 551“ ja W 553“
(Ringlustorude dimensioonimine)
- VDI 6023 (Tarbeveesüsteemide hügieeniteadlik projekteerimine, paigaldamine,
käsitsemine ja korrashoid)
- Saksa joogiveemäärus (Määrus inimtarbeks ettenähtud vee kvaliteedi kohta)

Aeglane paljunemine
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1 Võimalikud ohud tasakaalustamata tarbeveesüsteemis (näiteks elumajas)
2 Legionella bakterite arenemine tarbevees
3 Legionella bakterid

Parimad tingimused
paljunemiseks

Aeglane paljunemine
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Paljunemist ei toimu
(bakter on spoorina)
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Tarbevee jaotussüsteem ja hügieen
Süsteemi joonis
Veearmatuurid tarbeveesüsteemidele
Oventropi veearmatuurid tarbeveesüsteemidele moodustavad omavahel kokkusobiva
süsteemi, mis vastab kehtivatele standarditele ja joogiveemääruste nõuetele.
Tarbeveesüsteemi komponendid võimaldavad tehniliselt täiuslikku tarbevee soojendamist, tarbevee optimaalset tsirkulatsiooni
õige läbivooluga ja proovivõttu kõigis tarbeveesüsteemi ettenähtud kohtades. Mitte
vähem tähtis on see, et kasutatud materjalid
tagavad puhta ja kvaliteetse tarbevee.

Jaotussüsteem
Oventropi ringlusega veejaotussüsteem
hoiab ära vee seiskumise soojaveesüsteemis.
Uudne külma vee tsirkulatsioon (vt lk 16)
vastavate juhtventiilidega „Aquastrom K“
aitab ära hoida stagnatsiooni külmaveevõrgus. See vähendab külma vee soojenemist.
Kui külma vee temperatuur peaks süsteemist tulenevate tegurite tõttu siiski nõutud
temperatuuri ületama, saab külma vett jahutada.

Tarbevee soojendamine
„Regumaq X“ tarbeveesõlmed valmistavad
sooja vett „just in time“ ehk läbivoolumeetodil. Sooja vett ei hoita tagavaraks ja sellega
on tagatud optimaalsed hügineenitingimused.

1.
1.„Aquastrom
„AquastromF“F“

13.Verschneidearmatur
Segisti
7.
P“P“ 13.
7. „Aquastrom
„AquastromF“
F“++„Aquastrom
„Aquastrom

2.
juhtentiil
2.Tsirkulatsiooni
Zirkulations-Regelventil

8.
8.„Optibal
„OptibalTW”
TW“

14.Station
Tarbeveesõlm
„Regumaq XZ“
14.
zur Trinkwassererwärmung
„Regumaq XZ“

3.
3.„Aquastrom
„AquastromUP-F”
UP-F“

9.
P“P“
9.„Optibal
„OptibalTW”
TW“++„Aquastrom
„Aquastrom

15.Kaskadierungs-Set
Tarbeveesõlmede ühendamise
„Regumaq K“
15.
„Regumaq komplekt
K“

4.
4.„Aquastrom
„AquastromK“
K“

10.
„Aquastrom
R“ R“
10.
„Aquastrom

5.„Aquastrom
„AquastromKFR“
KFR“
5.

11.
Spülarmatur
11.
Läbipesuventiil

elektromotorischem Stellantrieb „Aktor M“

17. „Hydrocor HP“ akumulatsioonipaak

17. „Hydrocor HP“ Pufferspeicher

soe vesi

6.„Aquastrom
„AquastromKFR“
KFR“
„Aquastrom
12.
Hauswasserstation
Hoone
veesõlm
6.
++
„Aquastrom
P“P“12.

16.Dreiwege-Verteilventil
Kolmikventiil elektrimootoriga
ajamiga „Aktor M“
16.
mit

14

segatud ringlusvesi

7

15

Master

Bus
soe vesi

16

6
läbivoolu andur
Durchfluss-Sensor

17

5

„Aquastrom VT“ temostaatventiil ringlustorudele
seadistatava minimaalse vooluhulgaga

1

Pronksist armatuur „Aquastrom VT“ on termostaatiline ja hüdrauliline juhtventiil, minimaalse vooluhulga seadistamise võimalusega, kasutamiseks tarbevee ringlussüsteemides vastavalt kehtivatele määrustele ja normidele. Armatuuris on ühendatud kaks
funktsiooni:
Temperatuuri reguleerimine:
max reguleerimisvahemik 50 °C kuni 65 °C
soovitatav reguleerimisvahemik
55 °C kuni 60 °C
reguleerimistäpsus
+ 1 °C
Sõltuvalt mõõdetud veetemperatuurist
reguleeritakse vooluhulka nii, et eelnevalt
sisestatud temperatuur (nt 57° C) jääks
püsima. Lisaks toetab ventiil automaatset
termilist desinfektsiooni vooluhulga suurendamise või vähendamisega.
Hüdrauliline tasakaalustamine:
Vooluhulga jaotamise tagamiseks ringlussüsteemis on vajalik hüdrauliline tasakaalustamine.
Temperatuuri hoidmiseks ringlussüsteemi
igas harus saab „Aquastrom VT” abil minimaalset vooluhulka harukaupa sisestada,
sõltumata eelnevalt valitud veetemperatuurist. Armatuuril „Aquastrom VT” on selleks
olemas kuus eelseadet. Tehases on armatuurile sisestatud eelseadena 6 (DN 15, kv
0,1 või DN 20, kv 0,3) ja sellega vastab
armatuur kehtivatele standarditele.
Armatuuril on spetsiaalne täieliku läbivooluga sulgeventiil ja termomeeter tsirkulatsiooniharu veetemperatuuri kontrollimiseks.
Lisaks saab armatuuri ühendada hoone olemasoleva juhtimissüsteemiga, kasutades
selleks valikseadmena saadaolevat PT1000
temperatuuriandurit (tarviku Art. Nr. 420 55
92).
Armatuur on plommitav, isoleerkatted
(tuleohutuse klass B1) kuuluvad tarnekomplekti.
DVGW-, KIWA-, SVGW-, WRAS ja VA- sertifikaadiga.
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SV
RV
SV - soe vesi
KV - külm vesi
RV - ringlusvesi

KV
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Reguleerimisvahemik
50 °C - 65 °C
Desinfitseerimine
> 70 °C

Seadistatav vooluhulk

Vooluhulk l/h

DN
kv (m3/h)
15
0.03 - 0,1
20
0,1 - 0,3
kuus eelsaeadet

Vooluhulk desinfitseerimise ajal

Tehase seade
57 °C

Sooja vee temp. °C
Ventiil vähendab vooluhulka, kui temp. on
tõusnud soovitud tasemeni.

4
6

Kui temp. tõuseb ca. Kui temp.tõuseb sea6 °C, ventiil avaneb ja distatud desinfitseerivooluhulk suureneb. mistemp.-nii, vähendab ventiil vooluhulka
seadistatud piirini.

1,2 „Aquastrom VT“, käsirattaga, temperatuuri ja minimaalse vooluhulga sisestamiseks, temperatuurinäidu ja isolatsiooniga
(tarnekomplektis).
3 Tsirkulatsioonisüsteemi joonis, „Aquastrom
VT“ termostaatventiil eelseadistatava minimaalse vooluhulgaga ja „Aquastrom C“ liiniseadeventiil vajaliku vooluhulga tagamiseks.
4 Funktsiooni skeem ja „Aquastrom VT“
tööpiirkonnad töötamisel ja termilise desinfektsiooni faasis.

„Aquastrom T plus“
eelseadistatav termostaatventiil ringlustorudele
„Aquastrom T plus“ armatuur on tehases
reguleeritud 57 ºC-le. Armatuuri kasutamiseks ei ole enamikel juhtudel vaja sisestada
teisi seadeid. Teisi temperatuure saab soovi
korral sisestada vahemikus 40 ºC kuni
65 ºC. Soovitatav temperatuurivahemik on
57 ºC kuni 60 ºC.
Sellest sisestatud temperatuurist kõrgema
temperatuuri korral hoitakse vooluhulk fikseeritud minimaalsel väärtusel W 554 järgi.

1

Termiline desinfektsioon
(legionella bakteri tõrje)
Termilise desinfektsiooni lülitab sisse reeglina tarbevee soojendaja (kütteseadme) juhtseade.
Veetemperatuur tõstetakse sealjuures kogu
süsteemis üle 70 ºC.
„Aquastrom T plus“ abil tõstetakse minimaalset vooluhulka, kui temperatuur tõuseb
ca. 6 °C üle sisestatud temperatuuri.
Temperatuuri edasisel tõusmisel alustatakse
alates ca. 73 °-st taas vooluhulga vähendamist minimaalsele vooluhulgale. Nii säilitatakse hüdrauliline tasakaal ka desinfektsiooni faasis.
Sisestatud temperatuuri saab näha ka paigaldatud plommiga.
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SV
RV
SV - soe vesi
KV - külm vesi
RV - ringlusvesi

KV

3

Mudelid:
„Aquastrom T plus“ pronksist termostaatventiil ringlustorudele on saadaval mudelitena DN15/DN20/DN25, mõlemal küljel sisevõi väliskeere, täieliku läbivooluga.
Armatuur vastab DVGW W 554-le.
– tuleohutusklass B1
– soojusjuhtivus = 0,04 W/m.K
– max temperatuur 90 °C

Desinfitseerimine
> 70 °C

Vooluhulk desinfitseerimise ajal

DVGW-, KIWA-, SVGW-, WRAS- ja ACSsertifikaat.

Seadistatud vooluhulk

Vooluhulk Q l/h

Reguleerimisvahemik
40 °C–65 °C

Soovitatav reguleerimisvahemik 55 °C–60 °C

Vooluhulga piiramine / liini reguleerimine
„Aquastrom T plus“ armatuur töötab iseseisvalt, viimases harus saab maksimaalset läbivoolu liiniseadeventiili abil piirata. Sealjuures
jääb eelseade püsima ka siis, kui liiniseadeventiil hooldamiseks suletakse. Integreeritud
tühjendusvooliku abil saab suletud haru termomeetri eemaldamise järel probleemideta
tühjendada.

1 „Aquastrom T plus“ armatuur tarnitakse
koos isolatsiooniga (isolatsioon=pakend).
2 „Aquastrom T plus“ koos PT 1000-1000
takistustermomeetriga, temperatuuri kontollimiseks hoone juhtimissüsteemi abil.
(tarviku Art.-Nr.: 420 55 92)
3 Süsteemi joonis: tsirkulatsioon „Aquastrom
T plus“ termostaatventiiliga ja „Aquastrom C“
liiniseadeventiiliga vajaliku vooluhulga kindlustamiseks viimases harus.
4 Temperatuuriseade karakteristikud.

Sooja vee temp. °C

Ventiil vähendab vooluhulka, Kui temp. tõuseb ca.
kui temp. on tõusnud soovi- 6 °C, ventiil avaneb ja
vooluhulk suureneb.
tud tasemeni..

Kui temp. tõuseb ca.
73 °C vähendab ventiil vooluhulka kuni
seadistatud piirini.
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„Aquastrom C“ liiniseadeventiil
Oventropi liiniseadeventiile „Aquastrom C“
kasutatakse hüdrauliliseks reguleerimiseks
tarbeveesüsteemide ringlustorudes.
Vastavalt standarditele ja määrustele saavad projekteerijad vastavad vooluhulgad
välja arvutada. Reguleerimine toimub
reprodutseeritava eelseadega. Armatuur
paigaldatakse ringlustorudele.
Termostaatventiilide „Aquastrom VT“ paigaldamisel üksikutesse harudesse tuleks
kõige kaugemal asuvatesse ja seega kõige
ebasoodsamatesse harudesse alati paigaldada liiniseadeventiil „Aquastrom C“. See
kindlustab õige reguleerimise võimaliku
järelreguleerimise korral, kui nõutud temperatuuri ringluse mingis punktis ei saavutata.
Armatuuri korpus on pronksist, spindel ja
klapipesa tugevast EZB-messingist.
Eelised:
– täpselt saab sisestada isegi väikseid
vooluhulkasid
– lihtne paigaldamine ja käsitsemine
– vaid üks armatuur viie funktsiooni jaoks:
eelseadistamine
sulgemine
temperatuurinäit (20–100 °C)
tühjendamine
mõõtmine (mõõteventiilide kohta vt Tarvikud)
– täielik läbivool
– DVGW-, SVGW-, KIWA- und ACS-sertifikaadiga
Mudelid:
Rõhupiirkond PN 10 tarbeveele temperatuuriga kuni 95 °C.
Väliskeere
Sisekeere

1

Art.-Nr.: 420 71 04 – 10
Art.-Nr.: 420 81 04 – 10

1 „Aquastrom C“
sise- ja väliskeermega mudel.
2 Ringlussüsteemi joonis, tasakaalustamine
staatiliste liiniseadeventiilidega „Aquastrom
C“ arvutades ringlustorustiku vastavalt kehtivatele standarditele ja normidele.

SV
RV
SV - soe vesi
KV - külm vesi
RV - ringlusvesi

KV

2

3
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4

3 „Aquastrom C“ liiniseadeventiil tarnitakse koos isolatsiooniga (isolatsioon =
pakend).
– tuleohutusklass B1
– soojusjuhtivus = 0,04W/m.K
– max. temperatuur 90 °C
4 Paigaldusasend

„Aquastrom P“ proovivõtukraan
Joogiveemääruse täitmine

P

P

SV
RV
P

P

P

KV
SV - soe vesi
KV - külm vesi
RV - ringlusvesi

P

1

2

4
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Veeproovi võtmise koht

Joogiveemääruse täitmine
Saksa joogiveemäärus sisaldab kohustust
kontrollida legionella bakterite olemasolu
tarbevees. Avalikult kasutatavaid tarbeveesüsteeme või tootmises kasutatavaid suursüsteeme, kus tekib aerosool (aur), peab
käitaja laskma regulaarsete intervallidega
bakterite suhtes uurida (§ 14, lg. 3). See
kohustus kehtib mitmepereelamutes peaaegu kõikidele korteritele.
Suursüsteemideks loetakse Saksamaal tarbeveesüsteeme, mis sisaldavad:
- akumulatsioonipaaki mahuga üle 400 liitri
ja/või
- torustikku, veesoojendusseadmest kuni
veevõtukohani, mahuga üle 3 liitri
Joogiveemääruse aluseks on DVGW tööleht
W 551, mis nõuab järgmisi proovivõtukohtasid orienteeruvaks uurimiseks:
- üks proovivõtukoht veesoojendusseadme
väljundil
- üks proovivõtukoht ringlustoru järgmisel
sisendil
- üks proovivõtukoht iga haru torustiku
lõpus (nt kraan kraanikausiga))
- valikuliselt tuleks paigaldada üks proovivõtukoht lisaks hoonesse siseneva külma
vee sisendile
Veeproove võib võtta ka hoone tavalistest
kraanidest. Proovivõtukraanid paigaldatakse
veesoojendusseadme ette ja soojaveetorudesse. Nii piisab kolmest proovivõtukraanist, et täita Saksa joogiveemääruse nõudeid legionella bakterite kontrollimises osas.
Oventrop pakub tarbevee kontrollimiseks
mikroobide ja bakterite suhtes proovivõtukraani „Aquastrom P“ nimiläbimõõtudega
G ¼ ja G 3/8 Ventiili korpus koosneb pronksist, proovivõtutoru roostevabast terasest.
Ventiil on metalltihendiga. Armatuur on lühiajaliselt süttimiskindel ja seda võib seega
desinfitseerida. Kõiki Oventropi vabavoolu,
KFR-, FR-ventiile, kuulkraane ja tarbevee liiniseadeventiile saab varustada proovivõtukraanidega.
Ülejäänud küsimustega proovivõtukohtade
ja veeproovide kohta tuleks pöörduda pädevasse tervishoiuasutusse.
1 Proovivõtukohad vastavalt DVGW töölehele W 551 orienteeruvaks kontrollimiseks,
külma vee proovivõtukoht vastavalt UBA
soovitusele.
2 „Aquastrom P“ lühiajalise süttimiskindlusega
proovivõtukraan, vee mikrobioloogiliseks kontrollimiseks vastavalt DVGW W 551, TrinkwV
(joogiveemäärus) ja VDI 6023 nõuetele.
3 „Aquastrom C“ pronksist liiniseadeventiil termomeetri ja isolatsiooniga „Aquastrom P“.
4 „Aquastrom KFR“ pronksist kombineeritud
vabavoolu ventiil ja tagasivoolutakisti, „Aquastrom P“ proovivõtukraaniga.
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„Aquastrom“
Pronksist vabavoolu-, FR- ja KFR-ventiilid

1

2

3

4

Vabavoolu-, FR- ja KFR-ventiile
„Aquastrom“ kasutatakse tarbeveesüsteemides vastavalt DIN 1988-le.
Vabavooluventiil (F) on veetorude sulgemiseks.
FR-ventiilil on lisaks sisseehitatud väikese
avanemissurvega tagasivooluklapp. Ventiilid
avanevad alates rõhust 10 mbar ja sobivad
nii suurepäraselt loomuliku tsirkulatsiooni
ärahoidmiseks ringlussüsteemides. Vastupidiselt sellele on KFR-ventiili ülaossa integreeritud tagasilöögifunktsioon. Selle abil
saab probleemideta, ilma torusid demonteerimata tagasilöögifunktsiooniga ülemist osa
välja vahetada või seda vabavoolu ventiili
ülemise osa vastu vahetada või vastupidi.
Mudel on eriti hea läbivooluga ja töötab
vaikselt (mürakaitse vastavalt DIN EN ISO
3822-le, armatuuride grupp I).
Kõik funktsioonielemendid asuvad käsiratta
küljel. Nii pääseb armatuurile hõlpsasti ligi ja
neid on lihtne käsitseda ka paigaldatud
asendis. Käsiratas liigub kergelt.
Ventiilid on ümbertöödeldavad. Pronksi saab
üles sulatada ja otse ümber töödelda. Kasutatud plastik (polüamiid) on käsiratta siseküljel tähistatud.
Eelised:
– lihtne käsitsemine tänu käsiratta küljele
paigutatud kontroll- ja tühjendusavadele
– korrosioonikindlus tänu pronksile, ka keermesliited
– DVGW sertifikaadiga
– hooldusvaba spindli tihend
– mittetõusev spindel (alates läbimõõdust
DN 25)
– alates läbimõõdust DN 65: spindli tõste
on integreeritud käsirattasse, tänu sellele
saab ventiili asendit hõlpsasti kindlaks
teha ka toru ebasoodsa asendi korral
– väike puhaskõrgus
– FR-ventiilid väikese avanemissurvega
(Pöff ≥ 10 mbar).
– ülaosa saab vahetada ka hiljem KFR- ventiili saab muuta vabavoolu ventiiliks ja
vastupidi
– äärmiselt vaikselt töötavad ventiilid, mürakaitse kontrollitud
– kasutatav kuni PN 16
Mudelid:
– mõlemal küljel sisekeere vastavalt
EN 10226-le
– mõlemal küljel jooteühendus
– mõlemal küljel väliskeere vastavalt
DIN ISO 228-le
– alates läbimõõdust DN 65 mõlemal küljel
väliskeere või äärik
Kõiki mudeleid saab tellida tühjendusega või
ilma
Tunnustus:

5
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SV - soe vesi
KV - külm vesi

SV
KV

6
10

1 „Aquastrom“ KFR- ja vabavooluventiilid,
mõlemal küljel sise- või väliskeermega või
jooteühendusega
2 „Aquastrom“ KFR- ja vabavooluventiilid,
mõlemal küljel pressühendusega
3,4 „Aquastrom“ KFR- ja vabavooluventiilid,
suurte nimiläbimõõtudega (DN 65-80)
Mudel: väliskeere vastavalt DIN ISO 228-le
ja ümar äärik vastavalt DIN EN 1092-le
5 Paigaldusasend
6 Süsteemi joonis

„Aquastrom R“ kontrollavadega tagasivooluklapp
„Optibal TW“ tarbevee kuulkraan
1,2 „Aquastrom R” pronksist, kontrollavadega tagasivooluklapp, vastab DIN EN 13959le, tüüp EA. Tänu väikesele avanemissurvele
(Pöff 10 mbar) sobib ka ringlustorudele,
täieliku läbivooluga. Plastosadel DVGW- ja
SVGW-sertifikaadid.
3 Süsteemi joonis
4, 5 „Optibal TW” tarbevee kuulkraanid,
pronksist, täisavaga (DN 15-80) vastavalt
DIN EN 13828-le, mõlemal küljel korgiga
suletud tühjendusava, täieliku läbivooluga.
Vasktorude otseühendamiseks vastavalt
normile EN 1057 ja roostevabast terasest
torude „NiroSan“ otseühendamiseks saadaval ka pressühendusega mõlemal küljel.
DVGW sertifikaadiga.
6 Süsteemi joonis
1

2
SV

RV

SV - soe vesi
KV - külm vesi
RV - ringlusvesi

KV

3

4

5

RV

SV

KV

SV - soe vesi
KV - külm vesi
RV - ringlusvesi

6
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„Aquastrom“ seinasisesed ventiilid (UP)
„Aquastrom“ seinasisesed F-ventiilid (UP-F),
- KFR-ventiilid (UP-KFR) ja tsirkulatsiooniventiilid (UP-Therm)
„Aquastrom“ seinasiseseid ventiile (UP)
kasutatakse tarbeveesüsteemides.
Ventiilid sobivad igasuguste läbi mitme korruse paigaldatud külma- ja sooja veetorude
ning ringlustorude
- sulgemiseks
- sisseehitatud tagasilöögi funktsiooniga
- reguleerimiseks
Mudelid:
- „Aquastrom“ Unterputz-F-Ventile (UP-F) seinasisesed F-ventiilid
Kasutusala: tarbeveesüsteemid PN 16,
max. veetemp. 90 °C
- „Aquastrom“ Unterputz-KFR-Ventile (UPKFR) - seinasisesed KFR-ventiilid
Kasutusala: tarbeveesüsteemid PN 16,
max. veetemp. 90 °C
- „Aquastrom“ Unterputz-Zirkulations-ventile (UP-Therm) - seinasisesed tsirkulatsiooniventiilid
Kasutusala: tarbeveesüsteemid PN 10,
ringlustorustikele

1

SV - soe vesi
RV - ringlusvesi

2

SV
RV

3
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Kõikidel mudelitel saab valida:
- mõlemal küljel sisekeere vastavalt
EN 10226-1
- mõlemal küljel väliskeere vastavalt
DIN ISO 228
- mõlemal küljel pressühendused
Sanha, Geberit, Viega
Ülaosade värvide tähendus:
punane:
soe vesi
roheline:
külm vesi
violetne:
tsirkulatsioonivesi
Moodulkonstruktsioon võimaldab paigaldada ventiiile nii vahelagedesse kui ka seina
sisse. Lisavalikuna saadaoleva paigalduskomplekti abil saab ventiile paigaldada ka
seinale.
Oventropi seinasisesed ventiilid eristuvad
oma universaalselt kasutatava korpuse
poolest. Nii saab vabavoolu ventiili sulgeelemendi vahetamise teel lihtsalt KFR- või tsirkulatsiooniventiliks muuta.
Seinasisesed ventiilid on saadaval standardse, käsirattaga ülaosaga või avalikes hoonetes kasutamiseks mõeldud spetsiaalse ülaosaga. Sealjuures kaitseb kroomitud kate
ventiili kõrvaliste isikute eest. Ventiili saab
reguleerida vaid otsvõtmega NW 6 (tarnekomplektis).
Eelised:
- veega kokkupuutuvad detailid pronksist
- täielik läbivool
- tõusev spindel
- väike hüsterees tsirkulatsioonimoodulitel,
tänu sellele suur tundlikkus temperatuuri
muutustele
- tsirkulatsioonimoodul suletav
- kasutatav kuni PN 16
- DVGW sertifikaadiga
1 „Aquastrom“ Unterputz-Ventile (UP) seinasisesed ventiilid, saab paigaldada nii
vahelagedesse kui ka seinasisese mudelina
avalikesse hoonetesse, samuti kasutatav
suletava reguleerventiilina (UP-Therm)
2 „Aquastrom“ Unterputz-Zirkulationsventil
(UP-Therm) seinasisene tsirkulatsiooniventiil, vahelagedes kasutamiseks suletava termilise reguleerventiilina hüdrauliliseks tasakaalustamiseks vee jaotamisel korruste
kaupa tarbevee ringlussüsteemides
3 Süsteemi joonis
„Aquastrom“ seinasisesed ventiilid

„Aquanova“ veefilter
„Aquanova“ tagasipesuga filter
Tarbevette võivad selle teekonnal veevärgist
tarbijani sattuda mustuseosakesed.
Selle tagajärjeks võivad olla ventiilide, duššiotsikute, nõudepesumasinate, boilerite jne
rikked ja kontaktkorrosioon hoone torustikus.

külm vesi

Oventropi „Aquanova“ pronksist veefiltrid ja
tagasipesuga filtrid garanteerivad DIN 1988le vastava veekvaliteedi ja hoiavad ära võimalikud häired hoone veesüsteemis.
„Aquanova“ veefiltrid on varustatud vahetatava filterelemendiga. Kasutatud materjalid
on elusorganismidele ohutud ja vastavad
joogiveemäärusele.
Filtritel on DVGW ja ACS sertifikaadid ja
need on patendiõigusega kaitstud, täieliku
läbivooluga.
Veefiltrite mudelid:
– veefilter „Aquanova Compact“
sise- ja väliskeermega
– veefilter „Aquanova Compact E“
pööratava liitmikuga, mis sobib horisontaalseks või vertikaalseks paigalduseks
– veefilter „Aquanova Magnum“
sise- ja väliskeermega

1

Tunnustused „Aquanova Compact“-le:
„Design Plus“
ISH Frankfurt
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2

4

6

3

5

7

Oventropi „Aquanova“ tagasipesuga filtreid
kasutatakse tarbeveesüsteemides vastavalt
DIN 1988-le. Hooldus toimub filterelemendi
läbipesu teel (käega tuleb pöörata mitu
korda).
Kasutatud materjalid on elusorganismidele
ohutud ja vastavad joogiveemäärusele.
Tagasipesuga filtritel on DVGW sertifikaat ja
need on patendiga kaitstud.
Mudelid:
– tagasipesuga filter
„Aquanova Compact R“
– tagasipesuga filter
„Aquanova Compact RE“
pööratava liitmikuga, mis sobib horisontaalseks või vertikaalseks paigalduseks
– tagasipesuga filter „Aquanova Meta R“
sise- või väliskeermega, manomeetriga
või ilma
Filtrer„Aquanova Compact RE+R“ töötab
seestpoolt väljapoole. Määrdumisastet saab
lihtsasti kindlaks teha tänu läbipaistvale
plastikust filtrinõule (Trogamit T). Filtri kontseptsioon on patendiga kaitstud.
Tagasipesuga filtrid „Aquanova Meta R“ on
varustatud messingist filtrinõuga.
1 Süsteemi joonis
2 Veefilter „Aquanova Compact“
3 Veefilter „Aquanova Magnum“
4 Veefilter „Aquanova Compact E“
5 Tagasipesuga filter
„Aquanova Compact R“
6 Tagasipesuga filter „Aquanova Meta R“
väliskeerme ja keermesliidetega
7 Hoone veesõlm - kompaktne seadeldis,
mis koosneb tagasipesuga filtrist, rõhualandusventiilist, manomeetrist ja millel on
väliskeermega ühendus.
Vertikaalseks ja horisontaalseks paigalduseks. Puhastamine toimub lihtsalt filterelemendi läbipesemisega. DVGW sertifikaadiga, täieliku läbivooluga.
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„Regumaq X-30 / XZ-30“
Tarbeveesõlmed

1

„Regumaq X-30“
Oventropi „Regumaq X-30“ tarbeveesõlm on
elektrooniliselt juhitav armatuuride grupp soojusvahetiga, tarbevee hügieeniliseks soojendamiseks läbivoolu meetodil. Vett soojendatakse siis, kui seda vajatakse: „Just in time“.
Sooja tarbevee hoidmine tagavaraks ei ole
seega vajalik.
Armatuurid võimaldavad optimaalselt kasutada regeneratiivseid energiasüsteeme: veesõlm sobib eriti hästi ühe- ja kahepereelamutele. See ühendatakse akumulatsioonipaagiga, mida köetakse päikesekütte, tahkekütuse,
õli või gaasiga.
SUrveklass PN 10 (20 °C juures), kuni120 °C
Sõltuvalt temperatuurist ja vooluhulgast tarbevee kontuuris (sekundaarahel) reguleeritakse akumulatsioonipaagi kontuuri (primaarahel)
ringluspumba pöörete arvu. Plaatsoojusvaheti
läbipesu saab teostada primaar- ja sekundaarahelasse paigaldatud KFE-kraanidega. Tänu
turbulentsele voolule saavutatakse hea isepuhastumisefekt ja sellega hoitakse ära määrdumine.
Tarbevee kontuur on varustatud 10 bar kaitseklapiga.
Soojusülekandesüsteemi armatuuridel on
lametihendiga ühendused, need on juba alusplaadile monteeritud ja ühenduste hermeetilisus on kontrollitud.
„Regumaq XZ-30“
Oventropi „Regumaq XZ-30“ tarbeveesõlm
sarnaneb „Regumaq X-30“ tarbeveesõlmega.
Lisaks on see sõlm varustatud ringluspumbaga, kasutamiseks ringlussüsteemides.
Seega sobib reguleersõlm eriti hästi suurtele
süsteemidele. Regulaatori elektrilised komponendid on juhtmetega ühendatud ja regulaator
juhib järgmisi ringlusfunktsioone:
- püsirežiim: ringluspump on püsivalt sisse
lülitatud
- termiline režiim: ringluspump hakkab tööle,
kui ringlusse siseneva vee temperatuur jääb
sisestatust madalamaks
- nõudluse režiim: veekraani korraks avamine lülitab ringluspumba tööle
- 2 režiimi saab ajavahemike abil kombineerida. Lülitada saab 15-minutiliste vahedega.
Väljaspool sisestatud aega võib ringlus olla
välja lülitatud.

2

SV

RV

SV - soe vesi
KV - külm vesi
RV - ringlusvesi

KV

Q primaarne (l/min)
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Vooluhulk, tarbevee temperatuuril 10 °C kuni 60 °C
65 °C

70 °C

75 °C 80 °C
85 °C
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10

20

30

Q sekundaarne (l/min)

1 „Regumaq X-30“ tarbeveesõlm, elektroonilise regulaatoriga
2 „Regumaq XZ-30“ tarbeveesõlm, elektroonilise regulaatori ja lisaks tarbevee tsirkulatsiooniga
3 „Regumaq X-30“ süsteemi joonis
4 reguleersõlme vee läbilaskevõime (Q sekundaarne) sõltuvalt veetemperatuurist akumulatsioonipaagis.
Näide:
Kui regulaatorisse on sisestatud soovitud
temperatuuriks 60 °C, võib saavutada vee
vooluhulgaks 30 l/min (Q sekundaarne) akumulatsioonipaagi veetemperatuuriga 75 °C
akumulatsioonipaagi ahela vooluhulga juures
27 l/min.
Primaarahela vooluhulka muudetakse regulaatoriga juhitud akumulatsioonipaagi ringluspumbaga.

„Regumaq K“
Tarbeveesõlmede järjestikuse ühendamise komplekt
„Regumaq K“ järjestikuse ühendamise
komplekt
Koosneb: ühendatud sõlmede juhtseade ja
juurdekuuluvad täiturmootorid kuulkraanidega, tarbevee juhtimiseks süsteemi.
Komplekt võimaldab „Regumaq X-30“ ja
„Regumaq XZ-30“ sõlmed ühendada ühtseks sooja tarbevee süsteemiks kraanide
läbilaskevõimega kuni 120 l/min.
Mudelid:
- Komplekt kahe „Regumaq“ reguleersõlme
järjestikuseks ühendamiseks
Jõudlus: 60 l/min.
60 °C tarbevee temperatuuril ja
10 °C külma vee temperatuuril
2 täiturmootorit, kuulkraaniga
- Komplekt kolme „Regumaq“ reguleersõlme
järjestikuseks ühendamiseks
Jõudlus: 90 l/min.
60 °C tarbevee temperatuuril ja
10 °C külma vee temperatuuril
3 täiturmootorit, kuulkraaniga
- Komplekt nelja „Regumaq“ reguleersõlme
järjestikuseks ühendamiseks
Max. jõudlus: 120 l/min.
60 °C tarbevee temperatuuril ja
10 °C külma vee temperatuuril
4 täiturmootorit, kuulkraaniga

1 „Regumaq XZ-30“ koos „Regumaq K-4“
2 Süsteemi joonis
1
SV - soe vesi
KV - külm vesi
RV - ringlusvesi

RV

SV

KV

2
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Külma vee tsirkulatsioon
Külma tarbevee tsirkulatsioon aitab süsteemi
hügieeniliselt puhtana hoida. Sellega välditakse vee seismist ja soojenemist, nii et lubatud
max temperatuuri 25°C saab teatud tingimustel tagada juba ainuüksi selle abinõuga. Lisameetmeid (nagu jahutamine või läbipesu) võib
rakendada vastavalt vajadusele.
Külm tarbevesi ei soojene reeglina keldri
torustikus ja soojeneb vaid vähesel määral
püstikutorudes, kuna seal on ümbritsev temperatuur nõutud 25°Cst madalam (keldris
15°C, korrustel 21°C).
Külm vesi soojeneb hoone tehnoruumis (temperatuur kuni 30°C) ja vertikaalsetes šahtides,
kus külma vee toru kõrval paiknevad tihti ka
kütte-, sooja vee ja ringlustorud (temperatuur
üle 30°C). Seisev vesi soojeneb isegi nõuetekohase isolatsiooni korral juba mõne tunni
jooksul.
Külma vee ringlus välistab vee soojenemise
süsteemi üksikutes osades. Soojussenergia
jaguneb süsteemi kogumahule. Iga kraani
avamine ükskõik kus kohas veesüsteemis
toob jälle külma vett juurde, mis mõjutab
kogu süsteemi ja mitte ainult süsteemi üksikuid osi. Keldritorudes eraldab vesi jälle soojust.
Hügieenilistel põhjustel ei tohi tarbevesi
seiskuda ja peab jääma teatud temperatuuripiiridesse. Soojaveesüsteemides on see
juba pikemat aega tagatud tsirkulatsiooniga.
Mikroobid ja mikroorganismid saavad aga
areneda ka külma vee süsteemis. Ka siin
saab paigaldada ringluse, et vee seismist
ära hoida ja temperatuuri allpool 25°C hoida.
Väikese veetarbimise korral tuleb külma tsirkulatsioonivett vajadusel jahutada. Kui vett
mõnda aega ei kasutata (VDI 6023 järgi
kauem kui 3 päeva), toimub süsteemi läbipesu. Piisav hügieen tagatakse sõltuvalt
süsteemi tingimustest, kombineerides omavahel kahte-kolme abinõud.
- ringlus
- jahutamine
- läbipesu

„Aquastrom K“

1
Tarbevee temperatuur [°C]

1 Süsteemi joonis
2 Diagramm: külma vee soojenemine torustikes seismisel, 15°C, isoleeritud 100%
3 „Aquastrom K“ Ventiil on suletav. Avatud
asendis on sellel minimaalne läbivool ja see
avaneb suuremaks läbivooluks, kui temperatuur tõuseb sisestatust kõrgemale. Lisatarvikutega „Aquastrom UP“-programmist
saab ventiili muuta seinasiseseks mudeliks
või kipsplaadile paigaldamiseks.
kv min= 0,05
Aeg [tundi]
2

3
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Külma vee tsirkulatsioon
Jahutamine
Kui külm vesi on soojenenud maksimaalselt
lubatud temperatuurile, siis jahutatakse seda
jahutusseadme ja soojusvaheti abil. Kuna
temperatuuride erinevus külma vee ja ümbritseva keskkonna vahel on oluliselt väiksem
kui sooja vee süsteemi puhul, on ka vajalik
energiahulk oluliselt väiksem.
Läbipesu
Ringlusega külmaveesüsteemi läbipesu on
suhteliselt vähekulukas. Süsteemi sisenev
puhas vesi jaguneb sõltuvalt torude pikkuselt igas suhtes ühtlaselt. Ringlussüsteemis
toimub läbipesu ühes keskses kohas (mitte
igas püstikus) (peamine läbipesu). Armatuurid tuleb samuti läbi pesta (teisene läbipesu).

vajadusel:
tarbevee jahutussü-

KV

steem

RV

3

Kasutusnäide:
Külma vee ringlusega tarbeveesüsteem 60
toaga vanadekodus. Ringlev külm vesi jahutatakse vajadusel jahutusseadmega soojusvaheti abil maha. Iga külmaveesüsteemi
kasutaja ette on paigaldatud „Aquastrom K“
tsirkulatsiooniventiil. Torustik on isoleeritud
vastavalt DIN 1988-200 nõetele.
Üldiselt toimub jahutamine vaid öötundidel.
1500 meetrise torustiku (külma vee ja ringlustorud) jahutamiseks on vajalik keskmine
jahutusvõimsus 1 W iga meetri kohta. Vajalik
jahutusvõimsus on seega 1,5 kW. Vajalik
jahutusenergia on ca 9 kWh päevas.
Legend:
soe tarbevesi
ringlusvesi
külm tarbevesi
külm ringlusvesi

7
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„DynaTemp CW-BS“
Automaatne termiline tasakaalustamine ja
termiline desinfektsioon tarbevee ringlussüsteemides

1

2

Andmehalduse tase
WLAN

GLT

Internet

1

1

Seadmete
juhtimise ja
seire tase

DDC „CW-BS“

DDC „CW-BS“

2

2

6
4

5

8
7

3
4

9

6

5

FM
PLUS

2

Legend:
1 DDC „CW-BS“ kontroller
2 „Aquastrom DT“ elektirmootiriga
regulierventiil, 24 V, 0-10 V ja
temperatuuriandur
3 „FM-CW Plus“ ühenduskarp
andurite ja pumpade
ühendamiseks
4 „Aquastrom FR“
5 Temperatuuriandur G ¼
6 „Aquastrom KFR“
7 „Optibal TW“
tarbevee kuulkraan
8 Tsirkulatsioonipump
9 Paak koos temperatuurianduriga,
PT1000

* Ühilduv teiste tootjate hooneautomaatikatega (nt. Honeywell, Kieback & Peter,
Sauter, Siemens jne.) läbi BACnet IP.

3
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„DynaTemp CW-BS“ on andmesiinil põhinev süsteem automaatseks termiliseks
tasakaalustamiseks ja termiliseks desinfektsiooniks tarbevee ringlussüsteemides
vastavalt kehtivatele normidele ja määrustele.
Reguleerarmatuurid „Aquastrom DT“,
elektrimootoriga ajamite ja temperatuurianduritega, ühendatakse andmesiini omava
välismooduli abil C- bus andmesiiniga.
Sisseehitatud veebiserver võimaldab arvuti
ja veebibrauseri abil juurdepääsu süsteemile. Kasutajaliidese abil saab muuta süsteemi parameetrite (nt ajaprofiil) seadeid,
samuti vaadata pikaajalisi andmeid, kehtivat olekut ja desinfektsiooni protokolli.
Elektritoite jaoks tuleb kasutada eraldi 24 V
transformaatorit.
Automaatne reguleersõlm täidab optimeerimise ülesandeid süsteemi veesüsteemis,
mis siin on määratud piisavalt kõrge sooja
vee tsirkulatsioonitemperatuuriga (DVGW
järgi 57 °C).
Temperatuur registreeritakse Oventropi
sooja vee ringlussüsteemidele mõeldud
ventiilis „Aquastrom DT". Anduri temperatuurid kantakse andmesiiniga välismoodulist üle automaatsele reguleersõlmele ja
reguleerimiskäsklused ventiilile „Aquastrom DT" automaatikast „DynaTemp CWBS" välismooduli abil täiturmootorile.
Automaatse reguleersõlme teiseks ülesandeks on termilise desinfektsiooni juhtimine
ja reguleerimine. Siinjuures edastab reguleersõlm käivitussignaali katla juhtautomaatikale tarbevee temperatuuri tõstmiseks ja teostab ringlussüsteemi harudes
järjestikku termilise desinfektsiooni. Automaatse reguleersõlme saab ühendada
kontrollimise ja visualiseerimise eesmärgil
hoone juhtimissüsteemiga ning selle abil
saab hoiatusteateid LANi või interneti või
mobiiltelefonivõrgu kaudu edastada.
1 DDC „CW-BS” kontroller, siinitehnikaga,
C-andmesiiniga välismoodulite ühendamiseks, pindpaigaldusega.
Tööpinge / andmesiini pinge: 24 V/ 50 Hz.
2 „Aquastrom DT“, elektrimootoriga tsirkulatsiooniventiil vajaliku minimaalse vooluhulga hoidmiseks, ühendatud kontrolleriga
DDC „CW-BS“, pronksist, täieliku läbivooluga, mõlemal küljel väliskeere vastavalt
DIN ISO 228-le, lametihend, PT 1000temperatuuriandur, elektrimootoriga 24 V,
0-10 V ajam, koos tühjendusvoolikuga
juhtseadme ees, tagasivoolutakisti ja EPP
isoleerkatted vastavad EnEV-le, tuleohutuse klass B 2.
Tarbeveesüsteemid läbimõõduga PN 10
Max. veetemperatuur 90 °C
Ülemisel joonisel „ühenduskarp CW Plus“
andurite ja pumpade ühendamiseks, CBus andmeside, pindpaigaldus,
24 V/50 Hz.
3 Süsteemi joonis „DynaTemp CW-BS“

Teised armatuurid tarbeveesüsteemidelekasutatakse
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1 Väikestele tarbevee ringlussüsteemidele
monovalentse paagiga, näiteks ühe- ja
kahepereelamutes, samuti kuni kahe haruga, staatiliselt tasakaalustatud ringlussüsteemidele pakub Oventrop reguleersõlme
„Regucirc B“. Kompaktne pumbasõlm
koosneb „Aquastrom VT“ “ tarbevee torudele mõeldud tsirkulatsiooniventiilist ja termomeetrist, tagasivooluklapist ja energiasäästlikust kõrgefektiivsest pumbast
(vastab ringluspumpade energiatõhususe
klassile A).
2 Tarbevee ringlussüsteemidele kahevalentse paagiga, näiteks korterelamutele,
pakub Oventrop kompaktset reguleersõlme
„Regucirc M”. ”. Isoleeritud pumbasõlm
koosneb tarbevee termostaatilisest, keemiskaitsega seguklapist (35 °C – 65 °C),
tagasivooluklappidest ja integreeritud termomeetritega sulgeklappidest tarbevee
temperatuuri kontrollimiseks ja energiasäästlikust pumbast (vastab ringluspumpade energiatõhususe klassile A).
3 „Regudis W“ hoone veesõlm, lokaalne
sooja tarbevee süsteem
4 Tarbevee termostaatiline seguklapp
„Brawa-Mix“ pronksist, tarbevee temperatuuri astmeteta seadistatavaks piiramiseks,
täieliku läbivooluga. Armatuuril on sisseehitatud keemiskaitse, st külma vee katkemisel
suletakse soojaveeahel täielikult.
5 Möödavooluga ühendusventiil DN 25, PN
10
Kasutamiseks tarbevee veepehmendussüsteemides tööstuses, tootmises ja koduses
majapidamises, täieliku läbivooluga. Korpus
messingist.
Möödavoolule on integreeritud kaks ventiili
veepehmendi ühendustorude sulgemiseks,
suletav möödavoolutoru, üks ventiil veeproovide võtmiseks ja väljalaskeventiili
ühendamise võimalus.
6 Segamisventiil DN 25 - DN 50, PN 10.
Kasutamiseks tarbevee veepehmendussüsteemides tööstuses, tootmises ja koduses
majapidamises, täieliku läbivooluga. Korpus
pronksist. Sõltumata vee väljastuskogusest
ja rõhukõikumistest hoiab segisti kord juba
sisestatud veekareduse automaatselt konstantse. Segisti paigaldatakse paralleelselt
veepehmendajaga.
7 Näide hoone tarbevee paigaldusest
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Hooldus
Abivahendid
1, 2 Ekraanipilt Oventropi uuendatud programmist „OVplan“.
3 Oventrop/Wilo sanitaarsüsteemide lükat:
„Hydraulischer Abgleich von Trinkwarmwasser-Zirkulationsleitungen“ (tarbevee
ringlustorustiku hüdrauliline tasakaalustamine) tsirkulatsiooni juhtventiilide ja pumpade
kiireks ning ligikaudseks valimiseks vahetult
objektil.
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Tootjal on õigus teha tehnilisi muudatusi.

Tootevahemik 12
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Teie lähim Oventropi esindaja:

Trükitud kloorita
valgendatud paberile.

Täiendavat infot veearmatuuride kohta leiate
Oventropi hindade ja tehniliste andmete kataloogist ja Oventropi kodulehelt tootevahemiku
12 alt.
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OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

