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Piemērs: solārsistēmas uzbūve vienģimeņu mājā
Solārsistēmu cirkulācijas mezgli, kas šajās
sistēmās ļauj piesaistīt cietā kurināmā apkures katlus, iegūst arvien lielāku nozīmi.
Iemesls tam ir gan augošās enerģijas cenas,
gan arī izmaiņas patērētāju attieksmē pret
apkārtējo vidi.
Šie cirkulācijas mezgli arvien biežāk tiek
uzstādīti ne vien jaunbūvēs, bet arī esošo
inženiersistēmu pārveidošanai.
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Solārās enerģijas izmantošana siltuma
ražošanai kombinācijā ar gāzes/šķidrā
kurināmā kondensācijas katliem ir lieliska
iespēja taupīt līdzekļus kurināmā iegādei.
Valsts un apvienība atbalsta solārsistēmu
izmantošanu.
Turklāt iespējams saņemt arī kredītus ar
pazeminātām procentu likmēm no
kredītiestādēm.

Plašākā informācija par atbalsta iespējām
rodama arī vietnē:
www.bafa.de

Solārās enerģijas nozīme
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Enerģētikas situācija ar fosilajiem enerģijas
nesējiem nākotnē tikai pasliktināsies, tādējādi padarot atjaunojamās enerģijas avotus
arvien pievilcīgākus. Klimatiskie apstākļi un
ar to saistītie CO² ierobežojumi ikvienam
sabiedrības loceklim liek aizdomāties par
viņa ieguldījumu nākamo paaudžu dzīvē.
Solārā enerģija ir resursus taupoša, vērienīgi izmantojama un ideāli piemērota CO²
izmešu apjoma samazināšanai. Tostarp
solārsistēmas ir viens no nākotnes enerģijas nesējiem, kurš jāizmanto arvien plašāk.
Solārtermiskās sistēmas visā pasaulē kļūst
arvien nozīmīgākas gan sanitārā ūdens
uzkarsēšanas jomā, gan arī apkures atbalstā. Solārtermiskā sistēma ir viegli apkalpojama, noturīga pret krīzēm un viegli aprēķināma nākotnes investīcija, kas nodrošina
neatkarību no gāzes un šķidrā kurināmā
izmaksu paaugstināšanās. Solārtemiskā
nozare neapšaubāmi nodrošina arī cilvēku
nodarbinātību.
Solārtermisko sistēmu priekšrocības:
– nekaitīgums apkārtējāi videi, pateicoties
resursu taupīšanai un CO² izmešu
ierobežojumam
– nekustamā īpašuma vērtības paaugstināšana
– lielāka neatkarība
– neatkarība no krīzēm
Oventrop solāristēmu ietaises piemērotas
gan sanitārā ūdens uzkarsēšanai, gan
apkures atbalstam un procesam nepieciešamā siltuma ražošanai.
Oventrop solārsistēmu ietaises un to komponenti, piemēram, kolektori, cirkulācijas
mezgli un piederumi ir izvēlēti un izveidoti
tā, ka tos iespējams kombinēt ar esošām
iekārtām, kuras nav paredzēts nomainīt.
Sistēmas aprīkotas ar pieslēguma vietām
optimālai individuālai plānošanai un solārsistēmas izveidei.
Visplašāk izmantojamās sistēmas solārā
siltuma izmantošanai piemērotas sanitārā
ūdens uzkarsēšanai un paplašinātas arī
apkures atbalstam. Tā kā lielākā daļa enerģijas tiek patērēta ēkas apkurei, tad tieši
sanitārā ūdens uzkarsēšanas un apkures
atbalsta apvienojumā saskatāms lielākais
taupības potenciāls.
1 Vienģimeņu māja ar solārtermisko
sistēmu
2 Vakuuma cauruļu kolektors, montējams
uz plakana jumta
3 Lielizmēra vakuuma cauruļu sistēma
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Solārā sanitārā ūdens uzsildīšana
un apkures atbalsts
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* Spaile izvietota
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Solārā sanitārā ūdens sagatavošana
Pareizi uzstādītas un nokomplektētas solārtermiskās sistēmas vasaras mēnešos spēj
pilnīgi nodrošināt ar sanitārā ūdens sagatavošanai nepieciešamo enerģijas apjomu.
Centrāleiropā iespējams ietaupīt no 60 līdz
70% sanitārā ūdens sagatavošanai nepieciešamās enerģijas.
Oventrop solārsistēmas sanitārā ūdens
uzkarsēšanai galvenokārt sastāv no šādiem
komponentiem:
1. kolektoru lauka, kas sastāv no “OKP”
vakuuma cauruļu kolektoriem vai “OKF”
augstražīgiem plakanajiem kolektoriem;
2. solārā cirkulācija mezgla “Regusol” ar
integrētu regulēšanu, kas nodrošina siltuma
pārvadi un nepieciešamo drošību;
3. solārās bufertvertnes vai bivalentās sanitārā ūdens akumulācijas tvertnes.
Solārtermiskās sistēmas darbība sanitārā
ūdens sagatavošanai
Saules stari ar kolektora absorbera starpniecību sakarsē siltummaiņa šķidrumu. Solārais šķidrums cauri cirkulācijas sūknim solārajā mezglā tiek novadīts apakšējā siltummainī, piemēram, bivalentajā sanitārā ūdens
akumulācijas tvertnē, kur siltuma enerģija
tiek nodota tvertnē esošajam sanitārajam
ūdenim.
Solārais regulators ieslēdz solārā loka cirkulācijas sūkni tikai tad, kad kolektora temperatūra pārsniedz temperatūru tvertnes apakšējā zonā. Temperatūras starpību nosaka
temperatūras sensors kolektorā un bivalentajā sanitārā ūdens akumulācijas tvertnē.
Saskaņā ar temperatūras starpības rādījumiem solārā šķidruma plūsmas apjoms tiek
palielināts vai samazināts. Tādējādi akumulācijas tvertnē tiek sasniegta optimālā solārā
atdeve un lietderīgā temperatūra.
Ja saules staru intensitāte izrādās nepietiekama akumulācijas tvertnē esošā sanitārā
ūdens uzkarsēšanai, nepieciešamo enerģiju
jāpievada no citas apkures sistēmas.
1 Sanitārā ūdens uzkarsēšanai paredzētās
solārtermiskās sistēmas principiālā skice
2 Slēguma shēma ar bivalento sanitārā
ūdens akumulācijas tvertni

Solārā karstā sanitārā ūdens
sagatavošana un apkures atbalsts
Oventrop solārsistēmas apkures atbalstam
un sanitārā ūdens uzkarsēšanai galvenokārt sastāv no šādiem pamatkomponentiem:
1. kolektora lauka, kas sastāv no “OKP”
vakuuma cauruļu kolektora vai “OKF”
augstražīgā plakanā kolektora;
2. solārā cirkulācija mezgla ar integrētu
regulēšanu, kas nodrošina siltuma pārvadi
un nepieciešamo drošību (tāpat iespējams
nobloķēt vai pieslēgt esošo katlu);
3. solārās bufertvertnes un bufertvertnes.
Solātermiskās sistēmas darbība sanitārā
ūdens uzkarsēšanai un apkures
atbalstam
Solārtermiskā sistēma apkures atbalstam
darbojas līdzīgi kā iepriekš aprakstītā sistēma sanitārā ūdens uzkarsēšanai. Solārā
apkures atbalsta gadījumā kolektoru laukums ir lielāks nekā solārajās sanitārā
ūdens uzkarsēšanai paredzētajās sistēmās.
Pareizi uzstādītas un instalētas sistēmas
spēj saražot aptuveni no 15 līdz 20% kopējās nepieciešamās enerģijas (sanitārā
ūdens uzkarsēšanai un apkurei). Nākamā
atšķirība ir siltuma akumulācijā. Siltuma
akumulācija notiek, piemēram, solārajā
bufertvertnē. Sanitārā ūdens uzkarsēšana
tiek nodrošināta ar siltummaiņa cirkulācijas
mezglu “Regumaq X” starpniecību.
Apkures sistēmas piesaiste bieži tiek īstenota ar apkures loka atgaitas temperatūras
paaugstināšanu. Ja esošās tvertnes temperatūra pārsniedz apkures atgaitas temperatūru, tiek ieslēgts trejceļu sadales
vārsts “Tri D TR”, tādējādi novirzot apkures
atgaitu cauri akumulācijas tvertnei un sasildot to. Ja temperatūra tvertnē ir pārāk
zema, apkures atgaita tiek uzkarsēta
parastajā apkures sistēmā.
3 Solātermiskās sistēmas ar apkures
atbalstu principiālā skice
4 Slēguma shēma ar atgaitas temperatūras paaugstināšanu

Vakuuma cauruļu kolektors “OKP-10/20”
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Vakuuma cauruļu kolektors “OKP – 10/20”
ir sildcauruļu kolektors, kura darbības
pamatā ir permanentā siltuma pārnese.
Savu hidraulisko īpašību dēļ tas ir uzstādāms ar ass leņķi no 15° līdz 75° pret ēku
(resp., tās slīpo vai plakano jumtu, fasādi
vai atsevišķi). Cauruļu kolektors izmantojams gan sanitārā ūdens, gan peldbaseina
ūdens uzkarsēšanai, kā arī apkures atbalstam un nepieciešamā siltuma ražošanai.
Absorbera virsmas augstā selektivitāte
nodrošina lielu solārā siltuma procentuālo
daļu no kopējā saražotā siltuma. Vakuums
caurulē garantē maksimālu siltuma izolāciju. “OKP-10/20” vakuuma cauruļu kolektoram ir ilgs kalpošanas mūžs, jo tajā ir
izmantoti augstvērtīgi, nekorodējoši materiāli.
1 Cauruļu kolektors “OKP-10/20” tiek pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 12975 un sertificēts pēc “SolarKeymark”; atbilst BAFA
prasībām. Kolektora ražīgums saskaņā ar
ITW robežnoteikumiem sasniedz
683 kW h/m² gadā. Kolektora ražīguma
prognozes pamatā ir platības vienības
aprēķins 3 m² apmērā (mazais attēls: balsta
sliede nerūsējošā tērauda leņķa veidā paredzēta kolektora cauruļu papildu nostiprināšanai uz jumta).
2 “OKP-10/20” cauruļu kolektora darbības
principa šķērsgriezuma skats:
- saules starojums tiek absorbēts un
pārveidots siltumā
- siltums ar stikla caurules iekšpusē
esošās sasilstošās tērauda virsmas
starpniecību tiek novadīts sildcaurulē
- šķidrums sildcaurulē iztvaiko, tvaiks
ieplūst kondensatorā
- siltums pa dubultcauruļu siltummaini
(akumulētāju), kurā atrodas arī kondensators, tiek nodots garām plūstošajam siltumnesējam
- šķidrums kondensatorā kondensējas
caur siltumatdevi un sāk plūst atpakaļ
sildcaurulē, un process atkal atkārtojas
3 Sistēmas apraksts – solārais loks ar
“kolektoru”
4 Viegli montējami jumta piekaramie āķi
pie “OKP” rāmja profila (sāna urbumi)
Godalgas:
Vācijas dizaineru kluba
“Gute Gestaltung” 10
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Plakanais kolektors “OKF”

1
Neatstarojošais stikls
Saules
starojums 100%

Standarta stikls/Strukturētais stikls
Saules
starojums 100%

Stikls

Stikls

Nano
struktūra
Caurlaidība 96%

Caurlaidība 91%

2
Lāzera metinājuma pilnas
virsmas absorbētājs ar
selektīvo vakuuma
pārklājumu

Neveidojas siltuma
pāreja pilnīgi blīvās
malu izolācijas dēļ

Minimāli siltuma zudumi
60 mm biezās
siltumizolācijas dēļ
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Neatstarojošais solārais stikls

Alumīnija
rāmis

Absorbējošā caurule
optimālai siltuma pārvadei

Plakanie kolektori “OKF-CK22/OKF-CS22”
var tikt izmantoti sanitārā ūdens un peldbaseina ūdens uzkarsēšanai, kā arī solārajam
apkures atbalstam. Tos var uzstādīt slīpi vai
stāvus uz jumta, jumtā vai brīvi stāvošus
(uz plakanajiem jumtiem).
Ņemot vērā montāžas veidu, piedāvājumā
ir pamatkomplekti diviem kolektoriem,
paplašināšanas komplekti papildu kolektoriem un atsevišķs kolektora komplekts.
Iepriekš samontētā vadotņu sistēma uzstādīšanai uz jumta un plakaniem jumtiem
paredzēta ātrai un racionālai montāžai uz
vietas. Visi stiprināšanas elementi ir viegli
pieejami un nodrošina ātru montāžu.
Absorbētājs ar palielinātu absorbācijas laukumu no siltumu vadoša alumīnija un vara
caurulītēm pie solārā loka tiek pieslēgts ar
diviem kolektora pieslēgumiem G ½ ĀV.
Plakanie kolektori savā starpā tiek savienoti
ar lokanu nerūsējošā tērauda caurulīti. Šis
savienojums vienlaikus ir gan kompensators, gan no temperatūras atkarīgs izplešanās trauks
1 Plakanais kolektors “OKP-CK22” tiek
pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 12975 un
sertificēts pēc “SolarKeymark”; atbilst
BAFA prasībām. Kolektora ražīgums saskaņā ar ITW robežnoteikumiem sasniedz
499 kW h/m² gadā. Kolektora ražīguma
prognozes pamatā ir platības vienības
aprēķins 5 m² apmērā.
2 Salīdzinājums
Neatstarojošais stikls (“OKF-CK22”) / Standarta stikls (“OKF-CS 22”). Plakanā kolektora “OKF-CK 22” neatstarojošais stikls
paaugstina gaismas caurlaidību par 5%.
Salīdzinājumā ar standarta stiklu, it īpaši
ziemas periodā, kad dabiskā gaisma krīt
slīpi, tam ir ievērojami labāka caurlaidība.
Ūdens uz neatstarojošā stikla nano struktūras neveido pilienus, bet gan izplūst kā
plāna plēvīte (pretpilienu efekts).
3 Plakanā kolektora uzbūve

“Regusol-130” cirkulācijas mezgli

1 “Regusol EL-130” cirkulācijas mezgls ar
drošības grupu (sūkņa montāžas garums
130 mm), papildu elektronisko regulatoru
“Regtronic PE” un papildu gaisa savācēju
gaisa izvadīšanai no siltumnesēja turpgaitas
vadā. Pieslēgums solārajam lokam DN 25 ar
“Regusol” blīvgredzena savienojumiem.
Gatavais samontētais bloks ar jau pārbaudītu
blīvējumu, drošības grupu un izplešanās
tvertnes pieslēgšanas iespēju.
2 “Regusol S-130” cirkulācijas mezgls ar
drošības grupu (sūkņa montāžas garums
130 mm). Iebūve līdzīga “Regusol EL”, tikai
bez regulatora un gaisa savācēja.
Pieslēgumi:
DN 20: G ¾ ĀV (blīvgredzena savienojums saskaņā ar DIN V 3838)
DN 25: G 1 ĀV (“Regusol” blīvgredzena
savienojums)
3 “Regusol L-130” cirkulācijas mezgls,
iebūve līdzīga “Regusol EL-130”, tikai bez
elektroniskā regulatora. Pieslēgumi kā
“Regusol S-130” cirkulācijas mezglam.
4 “Regusol P-130” sūkņa līnija ar drošības
armatūru. Lodveida vārsts ar integrētu
noslēdzējvārstu. Pieslēgumi kā
“Regusol S-130” mezglam.
5 “Regusol E-130” cirkulācijas mezgls,
iebūve līdzīga “Regusol S-130” ar papildu
elektronisko digitālo regulatoru.
6 “Regusol E-130” cirkulācijas mezgls ar
elektronisko caurplūdes sensoru un papildu
elektronisko regulatoru “Regtronic PC”.
Godalgas:
“Regusol EL” ar “Regtronic PE”
Vācijas dizaineru kluba
“Gute Gestaltung” 10
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“Regusol-180” cirkulācijas mezgli

1 „“Regusol L-180” DN 25 cirkulācijas
mezgls ar drošības grupu (sūkņa montāžas
garums 180 mm), papildu gaisa savācēju
gaisa izvadīšanai no siltumnesēja turpgaitas
vada paredzēts solārā loka pieslēgumam
DN 25 ar “Regusol” blīvgredzena savienojumiem. Gatavais samontētais bloks ar jau
pārbaudītu blīvējumu, drošības grupu un
izplešanās tvertnes pieslēgšanas iespēju.
2 “Regusol P-180” DN 25 sūkņa līnija ar
drošības grupu.
3 “Regusol S-180” DN 25 cirkulācijas mezgla ar drošības grupu iebūve līdzīga kā
“Regusol L-180”, tikai bez gaisa savācēja.
4 “Regusol S-180” DN 32 cirkulācijas
mezgls ar drošības grupu. Pieslēgums
solārajam lokam ar G2 plakano blīvi.
5 “Regusol EL H” DN 25 cirkulācijas
mezgls ar energoefektīvu sūkni (enerģijas
patēriņa klase A) un papildu elektronisko
regulatoru “Regtronic PEH”.
6 Sistēmas shēma
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“Regusol X-Uno” cirkulācijas mezgls ar siltummaini

Armatūras izbūves grupa ar elektronisko
regulatoru un siltummaini kontrolētai solārā
loka (primārais loks) siltumenerģijas pārnesei uz monovalento tvertni (sekundāro
loku), piemēram, esošajai akumulācijas
tvertnei bez tiešā solārā pieslēguma.
Primārais cirkulācijas loks līdz PN 10 un
120 °C; nostrādes temperatūra 160 °C.
Sekundārais cirkulācijas loks līdz PN 6 un
120 °C ilglaicīgā darbības režīmā.
Lodētais plākšņu siltummainis atbilst Eiropas spiediena izturības direktīvu prasībām
(PED). Turbulentā plūsma nodrošina labu
pašattīrīšanos un novērš aizsērēšanu. Solāro cirkulācijas loku pret pārspiedienu aizsargā siltummaiņa sistēmā iebūvētā drošības grupa. Siltummaiņa sistēmas armatūras jau uzmontētas uz nesošās plāksnes un
to blīvējumi ir pārbaudīti. Regulators jau
savienots ar iekšējiem elektriskajiem komponentiem un aprīkots ar šādiem pieslēgumiem:
- izeja solārajam cirkulācijas sūknim
- izeja uzpildīšanas sūknim
Temperatūras ieejas paredzētas: kolektoram, siltummaiņa ieejai – primārā daļa, siltummaiņa izejai – sekundārā daļa, divām
bufertvertnes temperatūras ieejām, elektroniskā caurplūdes mērītāja pieslēguma vietai.
Skaidri nolasāmi rādījumi regulatora ekrānā.
Siltummaiņa sistēma ir pilnīgi izolēta un to
iespējams ātri pieslēgt ar blīvgredzena
savienojumiem (primāri) un plakanajām blīvēm (sekundāri) un uzsākt tās ekspluatāciju.
Siltuma pārnese ir atkarīga no šādiem faktoriem:
- nodrošinātā temperatūra un plūsma primārā loka turpgaitā
- starpība starp primārā un sekundārā
loka turpgaitas temperatūru
- nepieciešamā turpgaitas temperatūra un
plūsma sekundārajā lokā

1
1 Solārā loka turpgaita
2 Solārā loka atgaita
3 Bufertvertnes atgaita
4 Bufertvertnes turpgaita I
5 Izolācija

Modeļi:
- “Regusol X-Uno 25”
cirkulācijas mezgls ar siltummaini
1 Solārā loka pieslēgums /
1 uzpildīšanas loka pieslēgums ar elektronisko regulatoru “Regtronic PX” un
siltummaini –
plākšņu skaits
30

Primārā loka
pieslēgums

Sekundārā loka
pieslēgums

1 “Regusol X-Uno”
2 Sistēmas shēma

KŪ

AŪ
2
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“Regusol X-Duo” cirkulācijas mezgls ar siltummaini

Armatūras izbūves grupa ar elektronisko
regulatoru, siltummaini, ar trejceļu pārslēdzējvārstu otrajam sekundārajam lokam
kontrolētai solārā loka (primārais loks) siltumenerģijas pārnesei uz monovalento tvertni
(sekundāro loku), piemēram, esošajai akumulācijas tvertnei bez tiešā solārā pieslēguma.
Izmantojot sekundārā loka turpgaitā iebūvēto trejceļu vārstu, var pārslēgties uz papildus paralēli uzstādīto uzpildīšanas loku, piemēram, akumulācijas tvertnes slāņainai
uzpildei vai papildu akumulācijas tvertnes
termiskajai uzpildei. Primārais cirkulācijas
loks līdz PN 10 un 120 °C; nostrādes temperatūra 160 °C. Sekundārais cirkulācijas
loks līdz PN 6 un 120 °C ilglaicīgā darbības
režīmā.
Lodētais plākšņu siltummainis atbilst
Eiropas spiediena izturības direktīvu prasībām (PED). Turbulentā plūsma nodrošina
labu pašattīrīšanos un novērš aizsērēšanu.
Solāro cirkulācijas loku pret pārspiedienu
aizsargā siltummaiņa sistēmā iebūvētā drošības grupa. Siltummaiņa sistēmas armatūras jau uzmontētas uz nesošās plāksnes un
to blīvējumi ir pārbaudīti. Regulators jau
savienots ar iekšējiem elektriskajiem komponentiem un aprīkots ar šādiem pieslēgumiem:
- izeja solārajam cirkulācijas sūknim
- izeja uzpildīšanas sūknim
- izeja pārslēgšanās vārstam
Temperatūras ieejas paredzētas:
kolektoram, siltummaiņa ieejai – primārā
daļa, siltummaiņa izejai – sekundārā daļa,
trim bufertvertnes temperatūras ieejām,
elektroniskā caurplūdes mērītājs pieslēguma
vietai. Skaidri nolasāmi rādījumi regulatora
ekrānā. Siltummaiņa sistēma ir pilnīgi izolēta
un to iespējams ātri pieslēgt ar blīvgredzena
savienojumiem (primāri) un plakanajām blīvēm (sekundāri) un uzsākt tās ekspluatāciju.
Siltuma pārnese ir atkarīga no šādiem faktoriem:
- nodrošinātā temperatūra un plūsma primārā loka turpgaitā
- starpība starp primārā un sekundārā loka
turpgaitas temperatūru
- nepieciešamā turpgaitas temperatūra un
plūsma sekundārajā lokā
Modeļi:
- “Regusol X-Duo 25”
cirkulācijas mezgls ar siltummaini
1 solārā loka / 2 uzpildīšanas loka pieslēgumi ar elektronisko regulatoru
“Regtronic PX” un siltummaini –
plākšņu skaits: 30
1 “Regusol X-Duo”
2 Sistēmas shēma

1
1 Solārā loka turpgaita
2 Solārā loka atgaita
3 Bufertvertnes atgaita
4 Bufertvertnes turpgaita I
5 Bufertvertnes turpgaita II

Primārā loka
pieslēgums

Sekundārā
loka
pieslēgums

KŪ

AŪ
2
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Sanitārā ūdens sagatavošana un apkures atbalsts
– bufertvertne un cirkulācijas mezgls sanitārā ūdens uzsildīšanai
“Regumaq X”
Sistēmas shēma

Kolektori “OKF/OKP ”

T

T

“Regumaq X ”

“Regusol X Uno ”

“Regumat M3 ”

T
T
T5

Turpgaita
Atgaitas caurule

I
II

T4

III

Katla vadības
līnija

Trejceļu sadales vārsts “TRi-D”
Bufertvertne

Solārais loks
Solārās sistēmas pieslēgumam un regulēšanai tiek izmantots “Regusol X Uno” cirkulācijas mezgls ar iebūvētu siltummaini un arī
integrētais regulators “Regtronic PX”.
Bufertvertnes papildu uzsildīšana
Bufertvertnes papildu uzsildīšana notiek no
katla pēc tvertnes sensora (T).

Sanitārais ūdens
Sanitārā ūdens sagatavošanu nepieciešamības gadījumā nodrošina sanitārā ūdens
uzkarsēšanas cirkulācijas mezgls
“Regumaq X”.
Sanitārais ūdens netiek uzkrāts, tādējādi
tiek radīti optimāli higiēniskie nosacījumi.

Apkures atbalsts un atgaitas
temperatūras paaugstināšana
Turpgaitas temperatūras regulēšanu pārņem jau esošā katla regulators. Atkarībā no
ārējās vides temperatūras sāk darboties
“Regumat M3” cirkulācijas mezgla maisītājs.
Lai izmantotu solāro enerģiju akumulācijas
tvertnē, “Regtronic PX” regulators nodrošina atgaitas paaugstināšanu. Kamēr atgaitas temperatūra ir zemāka nekā akumulācijas tvertnes temperatūra, trejceļu sadales
vārsts “Tri D” paliek pieslēgts izejai III.
Tādējādi no akumulācijas tvertnes tiek
saņemta enerģija, lai paaugstinātu atgaitas
temperatūru.
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Sanitārā ūdens sagatavošana un apkures atbalsts
– bufertvertne un cirkulācijas mezgls sanitārā ūdens uzsildīšanai
“Regumaq X”, noslāņošanās ar cirkulācijas mezglu “Regusol X Duo”

Sistēmas shēma
Kolektori “OKF/OKP”

T

T

Pretvārsts

“Regumat M3”

T

“Regumaq X”

Pretvārsts
230 V ~//
50 Hzz

ΙΙΙ

Trejceļu sadales vārsts “TRi-D”

Solārais loks
Solārās sistēmas pieslēgumam un regulēšanai tiek izmantots “Regusol X Uno” cirkulācijas mezgls ar iebūvētu siltummaini un arī
integrētais regulators “Regtronic PX”.
“Regusol X Duo” pieļauj noslāņošanos
saskaņā ar pieejamo kolektoru loka temperatūru. Augstākās temperatūras slānis izveidojas akumulācijas tvertnes augšējā daļā,
zemākās – vidējā daļā. Tādējādi tiek paaugstināts solārās iekārtas darba ražīgums.
Bufertvertnes papildu uzsildīšana
Bufertvertnes papildu uzsildīšana notiek no
katla pēc tvertnes sensora (T).
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230 V ~//
50 Hz

Turpgaita
Atgaitas caurule
Katla vadības
līnija

Ι
ΙΙ

“Regusol X Duo”

Bufertvertne

Sanitārais ūdens
Sanitārā ūdens sagatavošanu nepieciešamības gadījumā nodrošina sanitārā ūdens
uzkarsēšanas cirkulācijas mezgls
“Regumaq X”.
Sanitārais ūdens netiek uzkrāts, tādējādi
tiek radīti optimāli higiēniskie nosacījumi.

Apkures atbalsts un atgaitas
temperatūras paaugstināšana
Turpgaitas temperatūras regulēšanu pārņem jau esošā katla regulators. Atkarībā no
ārējās vides temperatūras sāk darboties
“Regumat M3” cirkulācijas mezgla maisītājs.
Lai izmantotu solāro enerģiju akumulācijas
tvertnē, “Regtronic PX” regulators nodrošina atgaitas paaugstināšanu. Kamēr atgaitas temperatūra ir zemāka nekā akumulācijas tvertnes temperatūra, trejceļu sadales
vārsts “Tri D” paliek pieslēgts izejai III.
Tādējādi no akumulācijas tvertnes tiek
saņemta enerģija, lai paaugstinātu atgaitas
temperatūru.

Cirkulācijas mezgls sanitārā ūdens uzkarsēšanai
“Regumaq X-30 / XZ-30”

1

2
1 Akumulācijas tvertnes loka turpgaita
2 Akumulācijas tvertnes loka atgaita
3 Karstais ūdens
4 Aukstā ūdens pieplūde

Akumulācijas
tvertne

2

1

3

4

KŪ

AŪ

3

Q primārais (l/min)

Caurplūdes apjoms, sanitārā ūdens uzkarsēšana no 10 °C līdz 45 °C

Akum. tvertnes temperatūra

“Regumaq X-30“
Oventrop “Regumaq X-30” cirkulācijas
mezgls sanitārā ūdens uzkarsēšanai ir elektroniski regulējama armatūru grupa ar siltummaini higiēniskai sanitārā ūdens uzkarsēšanai caurplūdes procesā. Sanitārais
ūdens tiek uzkarsēts, kad tas nepieciešams
(Just in time)- tādējādi nav nepieciešams
veidot sanitārā karstā ūdens uzkrājumus.
Armatūru grupa nodrošina optimālu reģeneratīvās iekārtas koncepcijas pārkārtošanu: cirkulācijas mezgls īpaši piemērots
vienģimeņu un divģimeņu mājām. Tas tiek
pieslēgts pie bufertvertnes, kura tiek uzkarsēta ar cieto kurināmo vai arī šķidro kurināmo vai gāzi.
Atkarībā no temperatūras un plūsmas apjoma sanitārā ūdens daļā (sekundārais loks)
cirkulācijas sūknis bufertvertnes daļā (primārais loks) tiek regulēts ar apgriezienu
skaitu. Plākšņu siltummaini iespējams
izskalot caur primārajā un sekundārajā lokā
iebūvētajiem piepildīšanas/iztukšošanas
(KFE) krāniem. Turbulentā plūsma nodrošina labu pašattīrīšanos un novērš aizsērēšanu.
Sanitārā ūdens loka aizsardzībai uzstādīts
10 bar drošības vārsts.
Siltummaiņa sistēmas armatūras aprīkotas
ar plakaniem blīvējošiem pieslēgumiem, tie
jau uzmontēt uz nesošās plāksnes un to
blīvējumi ir pārbaudīti.
“Regumaq XZ-30”
Oventrop “Regumaq XZ-30” cirkulācijas
mezgls sanitārā ūdens uzkarsēšanai atbilst
“Regumaq X-30” aprakstam.
Armatūras grupa cirkulācijas iekārtu ekspluatēšanai papildus aprīkota ar cirkulācijas
sūkni sanitārā ūdens lokā. Regulators jau
savienots ar iekšējiem elektriskajiem komponentiem un vada šādas cirkulācijas funkcijas:
- pieprasījums: īss pieprasījums aktivizē
cirkulācijas funkciju
- ilgums: cirkulācijas sūknis darbojas
saskaņā ar iestatītajiem darbības un dīkstāves laikiem
- temperatūras vadība: cirkulācijas sūknis
darbojas atkarībā no atgaitas temperatūras
- katru dienu iespējams iestatīt 3 slēguma
laikus ar attiecīgo darbības režīmu
1 “Regumaq X 30” cirkulācijas mezgls sanitārā ūdens uzkarsēšanai ar elektronisko
regulatoru
2 “Regumaq XZ-30” cirkulācijas mezgls
sanitārā ūdens uzkarsēšanai ar elektronisko regulatoru un papildu sanitārā ūdens
cirkulāciju
3 “Regumaq X-30” sistēmas shēma
4 “Regumaq” cirkulācijas mezgla siltuma
pārvades jauda (Q sekundārā) atkarībā no
bufertvertnes temperatūras.
Piemērs (skat. arī 4. attēlu):
Ja regulatora iestatīta vēlamā temperatūra
ir 45 °C, patēriņa plūsmas apjomu 30 l/min
(Q sekundārais) iespējams sasniegt, kad
bufertvertnes ūdens temperatūra ir 60 °C
un bufertvertnes loka plūsmas apjoma pieprasījums ir 25 l/min.
Primāro plūsmas apjomu var izmainīt ar
regulatora vadīto akumulācijas tvertnes
loka sūkni.

Q sekundārais (l/min)
4
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“Regumaq XK”
Kaskādes komplekts sanitārā ūdens uzkarsēšanai
Regulēšanas koncepcija

“Regumaq XK” kaskādes komplekts
sastāv no:
kaskādes regulatora un tam atbilstošas piedziņas ar lodveida vārstiem sanitārā ūdens
padevei.
Kaskādes komplekts ļauj pārveidot
“Regumaq XZ-30” cirkulācijas mezglus par
sanitārā ūdens sagatavošanas sistēmu ražībai līdz pat 120 l/min.
Modeļi:
- komplekts kaskādes veidošanai no
diviem “Regumaq XZ-30” cirkulācijas
mezgliem
Ražība: 60 l/min., ja sanitārā ūdens temperatūra ir 50 °C un aukstā ūdens temperatūra 10 °C
2 piedziņas ar lodveida vārstu
- komplekts kaskādes veidošanai no trim
“Regumaq XZ-30” cirkulācijas mezgliem
Ražība: 90 l/min., ja sanitārā ūdens temperatūra ir 50 °C un aukstā ūdens temperatūra 10 °C
3 piedziņas ar lodveida vārstu
- komplekts kaskādes veidošanai no četriem “Regumaq XZ-30” cirkulācijas mezgliem
Maks. ražība: 120 l/min., ja sanitārā
ūdens temperatūra ir 50 °C un aukstā
ūdens temperatūra 10 °C
4 piedziņas ar lodveida vārstu
1 “Regumaq XZ-30” ar “Regumaq XK”
2 Sistēmas shēma

1

Bufertvertne

SŪC
TWZ

CM
SŪA
TWK

2
14

SŪK
TWW

“Regtronic” - solārtehnikas regulators

Regulators paredzēts uzstādīšanai pie sienas ar papildu iepriekš samontētām slēgumu shēmām solārsistēmas un apkures loku
vadībai. Šis regulators kalpo kompleksai šo
sistēmu vadībai, izmantojot ieprogrammētu
slēgumu shēmas ar brīvi iestatāmām
papildfunkcijām.
1 Regulators “Regtronic PEH”
Augstražīga sūkņa PWM vadīts sanitārā
ūdens uzkarsēšanas diferences regulators;
pārslēdzams izejas signāls 0-10 V.
3 ieejas / 1 izeja
Papildu piederumi:
1 kolektora sensors un 1 akumulācijas tvertnes sensors
2 Regulators “Regtronic PC”
Sanitārā ūdens uzkarsēšanas diferences
regulators ar apkures atbalstu;
brīvi programmējamas izejas
Ekspluatācijas spriegums 230 V
6 ieejas / 4 izejas / 1 VFS
Papildu piederumi:
1 kolektora sensors un 3 akumulācijas tvertnes sensori
3 Regulators “Regtronic PM”
Kompleksa regulatora iekārta, brīvi programmējamas izejas
Ekspluatācijas spriegums 230 V
10 ieejas / 6 izejas / 1 VFS
Papildu piederumi:
2 kolektora sensori un 4 akumulācijas tvertnes sensori
4 Regulators “DeltaSol BS/2”
Sanitārā ūdens uzkarsēšanas diferences
regulators
Ekspluatācijas spriegums 230 V
4 ieejas / 1 izeja
Papildu piederumi:
1 kolektora sensors un 1 akumulācijas tvertnes sensors
5 Sistēmas shēma (piemērs)

1

2

3
Regulators
“Regtronic PM”
Sildķermeņa
apkures loks

Paplašinājums solārajai
sanitārā ūdens uzsildīšanai
un apkures atbalstam

Esošā apkures sistēma

Relejs

Komutācijas signāls
apkures loka vadībai
Komutācijas signāls apkures katlam

KŪ
WW
Katla vad.
bloks

Apkures
katls

4

AŪ
KW

5
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“Regtronic” - elektroniskais regulators
Sistēmas koncepcija, piemēri

Ar Oventrop regulatoru iespējams veidot daudz un dažādas sistēmas koncepcijas. Līdztekus iespējams īstenot arī tādas vienkāršas funkcijas, piemēram, atgaitas temperatūras paaugstināšana, apkures katla vadība, malkas apkures katlu vadība, cirkulācijas funkcija, robežvērtību
slēgumi, kā arī apkures un dzesēšanas funkcijas.
Piemēram, ar Oventrop regulatoriem iespējams īstenot aprakstītās sistēmu koncepcijas.
Dažādu sistēmu
koncepciju piemēri

“BS/2”

X

Citas sistēmu shēmas pieejamas Oventrop cenu un tehniskajā katalogos, produktu grupa 7.
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“PC”

“PM”

X

X

X

X

X

X

X

X

Akumulācijas tvertne

Solārās sistēmas akumulācijas tvertni
izmanto kā enerģijas uzkrāšanas tilpni, kurā
tiek akumulēta saules enerģija. Tiek nodalītas sanitārā ūdens uzkrāšanas tvertnes ar
sanitāro ūdeni kā akumulācijas vidi, un
bufertvertnes ar apkures ūdeni kā akumulācijas vidi.
Sanitārā ūdens akumulācijas tvertnes
savienojumā ar solārtermisko sistēmu tiek
dēvētas par bivalentajām akumulācijas
tvertnēm, jo līdztekus uzsildīšanai ar solāro
enerģiju iespējams izmantot arī citus enerģijas avotus. Šāda veida akumulācijas tvertnes aprīkotas ar diviem iekšējiem siltummaiņiem.
Bufertvertnes tiek piedāvātas kā solārās
bufertvertnes ar iekšējiem siltummaiņiem
solārajam cirkulācijas lokam vai arī tieši kā
bufertvertnes bez siltummaiņiem. Oventrop
piedāvā šādas bufertvertnes trīs veidos.
Solārtermiskās sistēmas ražīgumam noteicošais ir tvertnes tilpums.
Bivalentās sanitārā ūdens akumulācijas
tvertnes ar sanitāro ūdeni kā akumulācijas
vidi nevajadzētu izvēlēties pārāk lielas, jo
var veidoties baktērijas un tvertnes aizsērēšanās.
Cetrāleiropā jāievēro šāda dimensionēšanas pamatformula:
Sanitārā ūdens uzkarsēšana:
aptuveni 50 litru tvertnes tilpuma uz instalētās kolektoru uztverošās virsmas kvadrātmetru
Sanitārā ūdens uzsildīšana un apkures
atbalsts:
aptuveni 100 litru tvertnes tilpuma uz instalētās kolektoru uztverošās virsmas kvadrātmetru

1

1 Bufertvertne
2 Solārā bufertvertne
3 Bivalentā sanitārā ūdens akumulācijas
tvertne

2

3
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Membrānas tipa izplešanās tvertnes, primārās tvertnes
Caurules un savienojumi

1

3

18

2

1 Speciālas izplešanās tvertnes solārajām
sistēmām, tilpums 18, 25, 33, 50 un 80 l.
Pieļaujamā ekspluatācijas
temperatūra
70 °C
Maks. darba spiediens
10 bar
Membrāna pārbaudīta saskaņā ar
DIN 48 03 T3; pielaide saskaņā ar spiediena iekārtu direktīvu 97/23 EG.
2 Primārā tvertne membrānas tipa izplešanās tvertnes un solārā cirkulācijas mezgla
aizsardzībai no pārlieku augstas temperatūras, tilpums 6, 12 un 20 l.
Primārā tvertne nepieciešama, ja, piemēram, “OKF” plakanie kolektori tiek montēti
stāvus vai arī jumta apkures centrālēs ar
īsām pārvades caurulēm.
Maks. darba spiediens: 10 bar
Pielaide saskaņā ar spiediena iekārtu direktīvu 97/23 EG.
3 “OKP-10/20” cauruļu kolektoru pieslēgumam (sk. arī 4. lpp.) Oventrop piedāvā
plašu piederumu klāstu (piem., nerūsējošā
tērauda caurulīti montāžai uz jumta, savienojumu elementus vairāku “OKP-10/20”
kolektoru virknes slēgumam plašā kolektoru laukā).
Sk. attēlu: lokanajam “OKP-10/12” cauruļu
kolektora pievienojumam solārajam cirkulācijas lokam tiek piedāvāti dažādi pārejas
veidgabali ar plakano blīvi vai blīvgredzenu.

Citas solārsistēmu armatūras

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Ierīce caurplūdes mērīšanai un ieregulēšanai, ar noslēdzēju, piemēram,
“Regusol-130”, 2-15 l/min.
2 Atgaisošanas posms nomaiņai ar jau
esošajiem “Regusol-130” cirkulācijas mezgliem sastāv no: lodveida vārsta ar iebūvētu noslēdzējvārstu, termometru un atgaisotāju.
3 “Regusol” uzpildes un skalošanas iekārta
Lodveida noslēdzējvārsts ar sāna pieslēgumu pie uzpildes un skalošanas caurulēm
un iebūvēšanai solārā cirkulācijas loka
zemākajā vietā.
4 “Regusol” uzpildes sūknis
Manuālais uzpildes un piebarošanas sūknis
ar elastīgās caurules pieslēgumu un lodveida vārtiem iesūkšanas un spiediena pusē.
5 Trejceļu maisītājvārsts un temperatūras
regulators ar iegremdējamo temperatūras
sensoru – tiek izmantots rūpnieciskās sistēmās, karstā ūdens sagatavošanas iekārtās,
kaloriferos, siltumkamerās, mazgāšanas
mašīnās, virsmu apsildes sistēmās u.c.
Regulēšanas diapazons ir ierobežojams un
nobloķējams.
6 “Regusol” MAG pieslēguma komplekts
membrānas tipa izplešanās tvertnes pieslēgšanai pie “Regusol” solārā cirkulācijas
mezgla. Komplektā ietilpst sienas tērauda
stiprinājuma leņķis, MAG ātrsavienojums
un elastīgā caurule.
7 “Regucirc M” cirkulācijas mezgls bivalentajai akumulācijas tvertnei. Ar siltumizolāciju aprīkotā sūkņa iebūves armatūra sastāv
no termostatiskā patēriņa ūdens maisītājvārsta (35 °C – 65 °C) ar applaucēšanās
aizsargu, atplūdes novērsēju un lodveida
noslēdzējvārstiem ar iebūvētiem termometriem. Šie cirkulācijas mezgli tiek iebūvēti
starp bivalento sanitārā karstā ūdens akumulācijas tvertni un cirkulācijas iekārtu. Tie
regulē sanitārā ūdens cirkulācijas iekārtas
temperatūru saskaņā ar patēriņa ūdens
maisītājā iestatīto temperatūru arī tad, ja
karstais ūdens netiek ņemts.
8 “Brawa-Mix“ termostatiskais sanitārā
ūdens maisītājs no bronzas, paredzēts
sanitārā ūdens sistēmām PN 10 līdz 100
°C; temperatūra ieregulējama no 35 līdz 50
°C.
9 “Optiflex” lodveida vārsts no misiņa ar
ārējo vai iekšējo pieslēguma vītni, pašblīvējošs, ar kontruzgriezni, rokturis ar atduri, ar
elastīgas caurulītes skrūvsavienojumu (mīkstais blīvējums) un noslēguzgali.
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Serviss, programmatūra

1

1 Oventrop saviem partneriem pastāvīgi
rīko teorētiskos un praktiskos seminārus.
Kompetenti speciālisti informē par aktuālajiem attīstības virzieniem, normatīviem un
atbalsta iespējām. Ar praktiskiem piemēriem tiek parādīts, kā pareizi iebūvējami un
lietpratīgi savstarpēji savienojami komponenti un komplektējošās sistēmas solārajiem lokiem, sanitārā ūdens uzkarsēšanai
un apkures atbalstam (tai skaitā grīdas un
sienu apkurei).
2 Tiek piedāvāti arī katalogi, rokasgrāmatas, aprēķinu kalkulatori un EDV programmas.
3 Solāro iekārtu iebūvēšanai, sanitārā
ūdens uzkarsēšanai, kā arī sanitārā ūdens
uzkarsēšanai ar papildu apkures atbalstu
Oventrop piedāvā īpašu servisu.
Vietnē www.oventrop.solar-software.de
iespējams tiešsaistē aprēķināt termisko
solārsistēmu, ņemot vērā ēkas parametrus
(lielumu, iemītnieku skaitu, jumta slīpumu
un novietojumu, akumulācijas tvertnes tilpumu, vēlamo karstā ūdens temperatūru
u.c.).
Aprēķiniem iespējams izvēlēties daudzas
pasaules valstis un pilsētas (vairākās valodās).
Aprēķini izmantojami paredzētajiem
sistēmas projektiem un tiek veikti uz
Vācijā noteikto emisijas rādītāju pamata.
Saskaņā ar ievadītājiem projektu datiem
programma aprēķina parametrus, kas
jāņem vērā. Rezultātā iekļauta arī informāciju par nepieciešamo kolektoru skaitu un
laukumu, sistēmas ražīgumu, lietderību,
CO² ierobežojumiem utt.

2

Plašāka informācija pieejama Oventrop
cenu un tehniskajā katalogā un arī
internetā – produktu grupa 7.
Tehnisko izmaiņu tiesības rezervētas.
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Šo prospektu izsniedza:
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OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Tālrunis
+49 (29 62) 82-0
Fakss
+49 (29 62) 82-400
E-pasts
mail@oventrop.de
Interneta vietne www.oventrop.de

