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Exemplo: Construção de uma instalação solar numa moradia familiar.
Estações para instalações solares e caldeiras de combustíveis sólidos estão-se
a tornar cada vez mais importantes.
As razões são o aumento do preço da energia e a alteração da consciência ambiental
por parte dos consumidores.
Estas estações não são apenas instaladas
em novos edifícios, mas também em sistemas
já existentes, que são assim reconvertidos.
2

O uso da energia solar como fonte de calor
é uma boa oportunidade para reduzir os
custos energéticos em conjunto com caldeiras caloríficas a gás ou óleo.

Significado da Energia Solar
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As reservas de combustíveis fósseis serão
cada vez mais importantes nos próximos
anos e por essa razão fontes de energia
renováveis serão cada vez mais vitais.
Para o bem-estar das próximas gerações,
os objectivos climáticos e a redução das
emissões de CO2 terão de ser da responsabilidade de cada um de nós.
A energia solar ajuda a conservar recursos,
está disponível até um determinado limite e
ajuda a evitar emissões de CO2.
Energia solar é deste modo uma das mais
promissoras fontes de energia e deverá ser
usada no seu todo.
Em todo o mundo, centrais solares são
cada vez mais importantes para preparação de água quente e de apoio a sistemas de aquecimento.
As centrais solares necessitam de pouca
manutenção. Não são só à prova de crises
como também um investimento para o
futuro, contornando os constantes aumentos de gás e petróleo. Por último mas não
menos importante, a energia solar cria
também postos de trabalho.
Vantagens da energia solar:
- Protecção do ambiente (recursos conservados) e redução das emissões de
CO2
- Aumento do valor imobiliário
- Maior independência
- Anti-crise
Os sistemas da Oventrop para energia
solar térmica são adequados para preparação de água quente, apoio de sistemas
de aquecimento e fornecimento de calor.
Os sistemas solares da Oventrop e seus
componentes tais como colectores,
estações e acessórios podem ser combinados com outros componentes já existentes.
Os sistemas solares comuns não são usados só para preparação de água quente
mas também como apoio a sistemas de
aquecimento. Porque a maior parte de
energia consumida numa casa é para
sistemas de aquecimento, a combinação
de “ Preparação de água quente e apoio a
sistemas de aquecimento” oferece a maior
poupança de energia.
1 Moradia com sistema solar
2 Colectores de tubos de vácuo, instalação
num telhado plano
3 Colectores de tubos de vácuo, grande
instalação
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Preparação de água quente solar
e suporte ao sistema de aquecimento
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Preparação de água quente solar
Durante os meses de verão, a energia
necessária para preparação de água quente
pode ser satisfeita totalmente por uma
instalação solar térmica bem dimensionada.
Na Europa central pode-se poupar cerca de
60-70% de energia para a preparação de
água quente.
O sistema solar térmico Oventrop para preparação de água quente consiste basicamente nos seguintes componentes:
1. Um campo de colectores ou de tubos de
vácuo “OKP” ou planos de alta eficiência
“OKF”.
2. Estação solar “Regusol” com controlador
integrado para transporte do calor, e com
os dispositivos de segurança necessários
3. Depósito de acumulação de inércia ou
depósito de acumulação bivalente (dupla
serpentina, água potável)
Funcionamento de um sistema solar
térmico para preparação de água quente
O líquido solar é aquecido pelo sol através
dos colectores. O líquido solar é transportado pela bomba de circulação da estação
até ao permutador de calor mais abaixo,
por exemplo um depósito de acumulação
bivalente, onde o calor é transmitido à agua
potável.
A bomba de circulação no circuito solar só
é activada pelo controlador solar se a temperatura no colector é superior à temperatura na secção inferior do depósito de acumulação. A diferença de temperatura é
detectada por sensores no colector e no
depósito de acumulação bivalente.
Dependendo da diferença de temperatura,
o caudal do líquido solar é aumentado ou
reduzido. Desta forma, alcançam-se temperaturas adequadas dentro do depósito de
acumulação e uma carga térmica solar optimizada.
Se a radiação solar não for intensa o suficiente para a preparação de água quente, a
energia necessária terá de ser fornecida por
outro sistema de aquecimento.
1 Ilustração de um sistema solar para preparação de água quente
2 Esquema de instalação com um depósito
de acumulação bivalente

Preparação de água quente solar e suporte
ao sistema de aquecimento
O sistema solar térmico Oventrop para preparação de água quente e suporte ao
sistema de aquecimento consiste nos
seguintes componentes:
1. Um campo de colectores ou de tubos de
vácuo “OKP” ou planos de alta eficiência
“OKF”.
2. Estação solar “Regusol” com controlador integrado para transporte do calor, e
com os dispositivos de segurança necessários
3. A caldeira existente pode ser desactivada ou activada.
4. Depósito de acumulação de inércia solar
(com permutador de calor) ou depósito de
acumulação de inércia
Funcionamento de um sistema solar
térmico para preparação de água quente e
suporte ao sistema de aquecimento
O funcionamento de um sistema solar térmico de apoio ao sistema de aquecimento
é semelhante ao sistema solar térmico para
preparação de água quente descrito anteriormente. A superfície dos colectores é maior.
As instalações solares correctamente
dimensionadas podem fornecer 15 a 20%
de toda a energia total necessária (preparação de água quente e sistema de aquecimento). A acumulação do calor é diferente.
O calor é guardado no depósito de acumulação de inércia solar, i.e. a preparação de
água quente é feita através da estações de
aquecimento de água potável “Regumaq X”.
A integração do sistema de aquecimento é
frequentemente feito através de um
aumento da temperatura de retorno do circuito de aquecimento. Se a temperatura no
depósito de acumulação é superior à temperatura de retorno do aquecimento, a válvula desviadora de 3 vias “Tri-D TR” é
activada e conduz o retorno do aquecimento através do depósito de acumulação
onde a água será aquecida. Se a temperatura no depósito de acumulação é muito
baixa, o retorno do aquecimento é aquecido por um sistema convencional de aquecimento.
3 Ilustração de um sistema solar de apoio
a um sistema de aquecimento
4 Esquema de instalação com retorno de
temperatura aumentado

Colector de tubos de vácuo “OKP-10/20”
O colector de tubos “OKP-10/20” é um
colector de tubos de aquecimento que se
distingue por um permanente transporte de
calor. Devido às suas características hidráulicas o colector pode ser fixado ao edifício
(num telhado plano ou inclinado, na fachada
ou isolado) com uma inclinação entre 15º e
75º.
O colector de tubos pode ser utilizado para
aquecimento de água potável ou água de
piscina, suporte para o sistema de aquecimento central e para produção de calor.
Devido à superfície altamente absorvente,
atinge-se uma elevada cota de energia solar
nas necessidedes energéticas.
O vácuo dentro dos tubos garante isolamento máximo. Os materiais de alta qualidade e
resistentes à corrosão garantem uma longa
vida de serviço do colector de tubos.
1 Colector de tubos “OKP-10/20”
testado segundo a norma DIN EN 12975 e
certificado “SolarKeymark”. De acordo com
as regras ITW, a potência anual fornecida
pelo colector é de 561 kW h/m2. A previsão
da potência é baseada numa superfície de
abertura de 5 m2 (pequena ampliação: Carril
base com cotovelo em folha de aço inox,
para protecção dos tubos de vácuo no
telhado)
2 Ilustração da secção dos tubos colectores
“OKP-10/20”
Funcionamento:
- A luz solar é absorvida e convertida em
calor
- O calor é transmitido ao tubo de cobre
(heat pipe) através das folhas condutoras
de aço dentro do tubo de vidro.
- O líquido dentro do tubo de cobre evapora o vapor sobe para o condensador
- O calor é transmitido à água através do
permutador de 2 tubos (colector) onde
está localizado o condensador
- O liquido dentro do condensador condensa devido à saída de calor, volta para trás
para o tubo de cobre e o processo é
repetido
3 Ilustração de um circuito solar com
“colector”.
4 Instalação simples dos perfis da moldura
“OKP” aos suportes no telhado
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Colector Plano “OKF”

1
Vidro anti-reflexo
Luz solar
100%

Vidro Standard / Vidro estrutural
Luz solar
100%

Vidro

Vidro

Nanoestrutura
Transmissão 96%

Transmissão 91%

2
Superfície absorvente
soldada a laser com
painel de
revestimento

Vidro solar anti-reflexo

Sem pontes térmicas
devido ao isolamento
periférico contínuo

Moldura em alumínio

Isolamento térmico com
uma espessura de 60 mm
minimiza perdas de
calor
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Tubos absorventes para
uma melhor condução
de calor

Os colectores planos “OKF-CK22 / OKFCS22” podem ser utilizados para aquecimento de água potável e água de piscina e
para suporte do sistema de aquecimento.
Os colectores planos podem ser montados
horizontalmente e verticalmente e são
adequados para instalações sobre os telhados, nos telhados e em telhados planos.
Dependendo do tipo de instalação, estão
disponíveis conjuntos para 2 colectores,
extensores para cada colector adicional e
conjuntos de colectores individuais. Os
sistemas de carris pré-montados para o
telhado e instalações planas permitem uma
rápida instalação no local.
Todos os elementos de fixação são acessíveis e permitem poupar tempo na
instalação.
A superfície absorvente de folha de alumínio e tubo de cobre está ligada ao circuito
solar através de 2 ligações de colector
com rosca macho G ½.
Os colectores planos estão ligados um ao
outro através de tubos corrugados flexíveis
de aço inoxidável. Expansões térmicas
serão compensadas.
1 Colector plano “OKF-CK22”
testado segundo a norma DIN EN 12975 e
certificado “SolarKeymark”. De acordo
com as regras ITW, a potência anual fornecida pelo colector é de 499 kW h/m2. A
previsão da potência é baseada numa
superfície de abertura de 5 m2.
2 Comparação
Vidro anti-reflexo (“OKF-CK22”) / vidro
standard (“OKF-CS22”)
O vidro anti-reflexo do colector plano
“OKF-CK22” aumenta a transmissão em
5%. Especialmente durante o inverno, com
uma inclinação de incidência de luz, a
transmissão é aumentada consideravelmente comparando com o vidro standard.
A água não forma gotas na nano-estrutura
do vidro anti-reflexo mas escorre como um
filme muito fino (“sem efeito gota”).
3 Construção de um colector plano

Estações “Regusol-130”
1 Estação “Regusol EL-130” com grupo de
segurança (comprimento da bomba
130 mm) com controlador electrónico “Regtronic PE” e purgador de ar para uma purga
eficaz do líquido solar na ida.
Ligação ao circuito solar DN 25 através das
uniões de compressão “Regusol”.
Estações completas, pré-montadas e
testadas às fugas, com grupo de segurança
para facilitar a ligação de uma vaso de
expansão.
2 Estação “Regusol S-130” com grupo de
segurança (comp. da bomba 130 mm).
Mesma contrução do que a estação
“Regusol EL-130”, mas sem controlador
electrónico e sem purgador de ar.
Conexões:
DN 20: Rosca macho G ¾ (para uniões de
compressão de acordo com a DIN V
3838”)
DN 25: Rosca macho G 1 (para uniões de
compressão “Regusol”)
3 Estação “Regusol L-130”, mesma construção do que a estação “Regusol EL130”, mas sem controlador electrónico.
Mesmas conexões do que a estação
“Regusol S-130”.
4 Circuito de bombagem “Regusol P-130”
com grupo de segurança, mesma construção do que o retorno da estação
“Regusol S-130”. Válvula retentora integrada
na válvula de esfera.
Mesmas conexões do que a estação
“Regusol S-130”.
5 Estação “Regusol E-130”, mesma
construção do que a estação “Regusol
S-130” mas com controlo digital electrónico
adicional.
6 Estação “Regusol E-130” com sensor de
caudal e controlador electrónico “Regtronic
PC”.
Prémio:
“Regusol EL” com “Regtronic PE”
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Estações “Regusol-180”

1 Estação “Regusol L-180” DN 25 com
grupo de segurança (comp. bomba 180
mm), purgador de ar para uma purga eficaz
do líquido solar na ida.
Ligação ao circuito solar DN 25 através das
uniões de compressão “Regusol”.
Estações completas, pré-montadas e
testadas às fugas, com grupo de
segurança para facilitar a ligação de uma
vaso de expansão.
2 Circuito de bombagem “Regusol P-180”
DN 25 com grupo de segurança.
3 Estação “Regusol S-180” DN 25, mesma
construção do que a estação“Regusol
L-180” mas sem purgador de ar.
4 Estação “Regusol S-180” DN 32 com
grupo de segurança.
Ligação ao circuito solar G 2 vedação
plana.
5 Estação “Regusol EL H“ DN 25 com
bomba de alta eficiência (classe energética
A) e um controlador electrónico
”Regtronic PEH”.
Tecnologia íman
permanente de alta eficiência

1
como bombas de calor de
classe energética A

Colectores
OKF / OKP

2

3
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“Regusol EL”
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controlo
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Estação “Regusol X-Uno” com permutador de calor
Estação com controlador electrónico e permutador de calor para o controlo da transmissão de calor do circuito solar primário
para um depósito de acumulação (circuito
secundário), e.g. para depósitos de
acumulação sem ligação directa ao circuito
solar.
Circuito primário até PN 10 e 120ºC, temperatura de início 160 ºC.
Circuito secundário até PN 6 e 120ºC, operação constante.
O permutador de calor de placas soldadas
obedece às normas da Directiva de Equipamentos de Pressão Europeia ( PED).
Devido às condições turbulentas do fluxo
um óptimo efeito de auto-limpeza é produzido, sendo a contaminação assim evitada.
O circuito solar está protegido contra
excesso de pressão, através de um grupo
de segurança integrado no sistema permutador de calor. Os componentes (testados
às fugas) do permutador de calor são montados na placa. O controlador é ligado aos
componentes eléctricos internos e tem as
seguintes conexões:
- Saída para bomba do circuito solar
- Saída para bomba de carregamento
Entradas de temperatura para:
Colector, circuito primário – entrada permutador de calor, circuito secundário –
saída permutador de calor, 2 entradas de
temperatura para depósito de acumulação,
interface para sensor electrónico de fluxo.
Ecrã de texto do controlador.
O permutador de calor é completamente
isolado e pode ser ligado rapidamente ao
circuito primário usando uniões de compressão e ao circuito secundário usando
vedações planas e posto em funcionamento.
A transmissão efectiva do calor depende
apenas:
- da temperatura do caudal e do caudal
no circuito primário.
- da diferença de temperatura do caudal
entre o circuito primário e o secundário.
- da temperatura de caudal necessária e
do caudal do circuito secundário.
Modelos:
- “Regusol X-Uno 25”
Estação com permutador de calor
1 conexão circuito solar /
1 conexão de carregamento
com controlador electrónico “Regtronic
PX”
número de alhetas 30
1 “Regusol X-Uno 25”
2 Ilustração de um sistema

1
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Circuito solar – Ida
Circuito solar – Retorno
Depósito de acumulação - Retorno
Depósito de acumulação – Ida I
Isolamento

Conexão
circuito
primário

Conexão
circuito
secundário

Água
quente

Água fria
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Estação “Regusol X-Duo” com permutador de calor
Estação com controlador electrónico, permutador de calor, válvula de 3 vias para circuito secundário para o controlo da transmissão de calor do circuito solar primário
para um depósito de acumulação (circuito
secundário), e.g. para depósitos de
acumulação sem ligação directa ao circuito
solar.
A válvula de 3 vias é integrada na ida do circuito secundário e permite a conversão
para uma circuito adicional de carregamento em paralelo, por exemplo carregar o
depósito de acumulação por estratos ou
carregar outro depósito.
Circuito primário até PN 10 e 120ºC,
temperatura de início 160 ºC.
Circuito secundário até PN 6 e 120ºC,
operação constante.
O permutador de calor de placas soldadas
obedece às normas da Directiva de Equipamentos de Pressão Europeia (PED). Devido
às condições turbulentas do fluxo um óptimo efeito de auto-limpeza é produzido,
sendo a contaminação assim evitada.
O circuito solar está protegido contra
excesso de pressão, através de um grupo
de segurança integrado no sistema permutador de calor. Os componentes (testados
às fugas) do permutador de calor são montados na placa. O controlador é ligado aos
componentes eléctricos internos e tem as
seguintes conexões:
- Saída para bomba do circuito solar
- Saída para bomba de carregamento
- Saída para válvula de conversão
Entradas de temperatura para:
Colector, circuito primário – entrada permutador de calor, circuito secundário – saída
permutador de calor, 3 entradas de temperatura para depósito de acumulação com
estratificação, interface para sensor electrónico de fluxo.
Ecrã de texto do controlador.
O permutador de calor é completamente
isolado e pode ser ligado rapidamente ao
circuito primário usando uniões de compressão e ao circuito secundário usando
vedações planas e posto em funcionamento.
A transmissão efectiva do calor depende
apenas:
- da temperatura do caudal e do caudal no
circuito primário.
- da diferença de temperatura do caudal
entre o circuito primário e o secundário.
- da temperatura de caudal necessária e
do caudal do circuito secundário.
Modelos:
- “Regusol X-Duo 25”
Estação com permutador de calor
1 conexão circuito solar /
2 conexões de carregamento
com controlador electrónico
“Regtronic PX”
número de alhetas 30
1 “Regusol X-Duo 25”
2 Ilustração de um sistema
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Circuito solar – Ida
Circuito solar – Retorno
Depósito de acumulação - Retorno
Depósito de acumulação – Ida I
Depósito de acumulação – Ida II

Conexão
circuito
primário

Conexão
circuito
secundário

Água quente

Água fria
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Preparação de água quente e suporte ao sistema
de aquecimento – Depósito de acumulação e estação para
aquecimento de água potável “Regumaq X”
Ilustração de um sistema
Colectores
/ OKP
Kollektoren OKF
„OKF/OKP”

T

T

„RegumaqX”
X”
“Regumaq

“RegumatM3”
M3”
„Regumat

“RegusolXXUno”
Uno”
„Regusol

T
T
T5

Ida
Vorlauf
Ι
ΙΙ

T4

ΙΙΙ

Válvula
desviadora de 3 vias
“Tri-D TR”
Dreiwege-Verteilventil
„Tri-D”

Rücklaufleitung
Retorno
Steuerleitung
Linha
de controlo
para
controlo da
für Kesselregelung
caldeira

Depósito
de acumulação
Pufferspeicher

Circuito Solar
A instalação solar é ligada e controlada pela
estação “Regusol X-Uno” com permutador
de calor integrado e controlador “Regtronic
PX” integrado.
Re-carregamento do depósito de
acumulação
O depósito de acumulação é re-carregado
pela caldeira dependendo do sensor (T) no
depósito de acumulação.

Água potável quente
Água potável quente é fornecida pela
estação de aquecimento de água potável
“Regumaq X” quando necessário.
A água potável quente não é armazenada,
desta forma a instalação é higienicamente
segura.

Suporte ao sistema de aquecimento e
aumento de temperatura do retorno
A temperatura do caudal é controlada pelo
controlador da caldeira. A válvula misturadora da estação “Regumat M3” é activada dependendo da temperatura exterior.
De forma a usar a energia solar do depósito
de acumulação, um aumento da temperatura do retorno é realizado pelo controlador
“Regtronic PX”. Se a temperatura de retorno é inferior à temperatura do depósito, a
válvula desviadora de 3 vias “Tri-D TR”
activa a porta III.
A energia para o aumento da temperatura
de retorno é tirada do depósito de
acumulação.
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Preparação de água quente e suporte ao sistema de aquecimento –
Depósito de acumulação e estação para aquecimento de água potável
“Regumaq X” –
Acumulação por estratificação com a estação “Regusol X-Duo”

Ilustração de um sistema

Colectores
/ OKP
Kollektoren OKF
„OKF/OKP”

T

Válvula
deRückschlag-“Regumaq X”
reventil „Regumaq X”
tenção

T

„Regumat M3”
“Regumat
M3”

T

VálRückvula
schlagde
reventil
tenção

230 V ~/
50 Hz

230 V ~/
50 Hz

Ida
Vorlauf
Rücklaufleitung
Retorno
Steuerleitung
Linha
de controlo
para
controlo da
für Kesselregelung
caldeira

Ι
ΙΙ

“RegusolXXDuo”
Duo”
„Regusol

ΙΙΙ

Dreiwege-Verteilventil
„Tri-D”
Válvula
desviadora de 3 vias
“Tri-D TR”
Pufferspeicher
Depósito
de acumulação

Circuito Solar
A instalação solar é ligada e controlada pela
estação “Regusol X-Duo” com permutador
de calor integrado e controlador “Regtronic
PX” integrado. Dependendo das temperaturas disponíveis no circuito dos colectores, a
estação “Regusol X-Duo” permite uma acumulação do depósito estrato a estrato. Altas
temperaturas são armazenadas na parte
superior e baixas temperaturas na parte
intermédia do depósito de acumulação.
Desta forma, a eficiência da instalação solar
aumenta.
Re-carregamento do depósito de
acumulação
O depósito de acumulação é re-carregado
pela caldeira dependendo do sensor (T) no
depósito de acumulação.
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Água potável quente
Água potável quente é fornecida pela
estação de aquecimento de água potável
“Regumaq X” quando necessário.
A água potável quente não é armazenada,
desta forma a instalação é higienicamente
segura.

Suporte ao sistema de aquecimento e
aumento de temperatura do retorno
A temperatura do caudal é controlada pelo
controlador da caldeira. A válvula misturadora da estação “Regumat M3” é activada dependendo da temperatura exterior.
De forma a usar a energia solar do depósito
de acumulação, um aumento da temperatura do retorno é realizado pelo controlador
“Regtronic PX”. Se a temperatura de retorno é inferior à temperatura do depósito, a
válvula desviadora de 3 vias “Tri-D TR”
activa a porta III.
A energia para o aumento da temperatura
de retorno é tirada do depósito de acumulação.

“Regumaq X-30 / XZ-30”
Estações de aquecimento de água potável

1

2

1
2
3
4

Fornecimento do depósito
Retorno ao depósito
Água quente
Água fria

Depósito
de acumulação

2

1

3

4

água quente

água fria

3

Q primário (l/min)

Quantidade de caudal, aquecimento de água potável de 10ºC até 45 ºC

Q secundário (l/min)

“Regumaq X-30”
A estação Oventrop “Regumaq X-30” é um
produto controlado electronicamente com
permutador de calor para o aquecimento
higiénico da água potável no processo. A
água potável só é aquecida quando é necessária, i.e. “just in time”. Logo um reservatório
de água potável não é necessário.
Com esta gama de produtos, é possível conceber sistemas ideais.
As estações são especialmente adequadas
para casas de família e habitações múltiplas.
Estão ligadas aos depósitos que são aquecidos através da energia solar, combustíveis
sólidos, gás ou gasolina.
Dependente da temperatura e do caudal do
circuito de água potável (circuito secundário),
a bomba de circulação do circuito de inércia
(buffer side) (circuito primário) é regulável em
termos de velocidade.
A placa do permutador de calor pode ser
lavada com a ajuda das torneiras de enchimento e drenagem integradas no circuito
primário e secundário. Devido à turbulência
do escoamento, é conseguido um efeito de
limpeza que evita a contaminação.
O circuito de água potável está protegido por
uma vávula de segurança de 10 bar.
Os componentes do sistema de permutador
de calor tem ligações vedantes planas, são
pré-montados numa placa e são testadas as
fugas.
“Regumaq XZ-30”
A estação Oventrop “Regumaq XZ-30” para o
aquecimento da água potável é idêntica à
estação “Regumaq X-30”, mas o conjunto de
produtos para o funcionamento em sistemas
de circulação vem com uma bomba de circulação adicional para o circuito de água
potável.
O controlador é ligado aos componentes
eléctricos internos e serve para controlar as
seguintes funções adicionais:
- Modo de operação “Demand”: A função de
circulação é activada se a água ficar a
correr por um período curto.
- Modo de operação “Cycle”: A bomba de
circulação funciona de acordo com o que
foi pré-regulado.
- Controlo da temperatura: A bomba de circulação funciona dependendo da temperatura de retorno.
- Três pontos de comutação (interruptores)
dentro do correspondente modo de operação podem ser programados cada dia.
1 Estação “Regumaq X-30” com controlador
electrónico para o aquecimento da água
potável
2 Estação “Regumaq XZ-30” para aquecimento da água potável com controlador electrónico e circulação de água potável adicional
3 Ilustração de um sistema “Regumaq X-30”
4 Capacidade na torneira (Q secundário) da
estação “Regumaq” dependendo da temperatura do depósito de acumulação.
Exemplo (ver ilustração 4):
Se a temperatura de 45ºC é regulada no controlador, poderá atingir-se um caudal de
30 l/min (Q secundário) na torneira com uma
temperatura de 60ºC dentro do depósito de
acumulação e um caudal de 25 l/min no
circuito primário.
O caudal primário é modificado pela bomba
no circuito do depósito de acumulação que é
activada pelo controlador.
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“Regumaq XK”
Conjunto de controladores em cascata para aquecimento de
água potável
Conjunto de controladores em Cascata
“Regumaq XK”
consistindo em:
Controladores em cascata e actuadores
com válvula de esfera para o fornecimento
de água potável.
O conjunto de controladores em cascata
permite aumentar a capacidade de descarga
das estações “Regumaq X-30” e “Regumaq
XZ-30” até 120 l/min.
Modelos:
- Conjunto para controlar 2 estações
“Regumaq X/ XZ-30”
Capacidade de descarga: 60 l/min com
uma temperatura de água quente de 50 ºC
e uma temperatura de água fria de 10 ºC
1 actuador com válvula de esfera
- Conjunto para controlar 3 estações
“Regumaq X/ XZ-30”
Capacidade de descarga: 90 l/min com
uma temperatura de água quente de 50 ºC
e uma temperatura de água fria de 10 ºC
2 actuadores com válvula de esfera
- Conjunto para controlar 4 estações
“Regumaq X/ XZ-30”
Capacidade de descarga: 120 l/min com
uma temperatura de água quente de 50 ºC
e uma temperatura de água fria de 10 ºC
3 actuadores com válvula de esfera
1 “Regumaq XZ-30” com “Regumaq XK”
2 Ilustração de um sistema
1

Depósito de
acumulação

tubagem de circulação de águaTWZ
potável

Sensor de caudal
água
potável fria
TWK

2
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água potável
fria
TWW

”Regtronic”
Controladores para técnicas solares
Controlador electrónico (de parede) com
esquemas de pré-instalações para o controlo
de uma instalação solar térmica e para regulação de circuitos de aquecimento.
A combinação de esquemas de préinstalações e funções adicionais ajustáveis
permite ao controlador desempenhar controlos
complexos.
1 Controlador “Regtronic PEH”
Controlador diferencial para aquecimento de
água potável para activação de bombas de
alta eficiência.
Modulação por largura de pulso e sinal de
output 0-10V convertível
3 inputs / 1 output
Mais acessórios:
1 sensor colector e 1 sensor depósito de
acumulação
2 Controlador “Regtronic PC”
Controlador diferencial para aquecimento de
água potável com suporte ao sistema de
aquecimento
Outputs programáveis
Tensão de alimentação 230V
6 inputs / 4 outputs / 1 sensor de caudal
Mais acessórios:
1 sensor colector e 3 sensores depósito de
acumulação
3 Controlador “Regtronic PM”
Controlo de instalações complexas
Outputs programáveis
Tensão de alimentação 230V
10 inputs / 6 outputs / 1 sensor de caudal
Mais acessórios:
2 sensores colector e 4 sensores depósito de
acumulação
4 Controlador “DeltaSol BS/2”
Controlador diferencial para aquecimento de
água potável.
Tensão de alimentação 230V
4 inputs / 1 outputs
Mais acessórios:
1 sensor colector e 2 sensores depósito de
acumulação
5 Ilustração de um sistema (exemplo)

1

2

3
controlador
“Regtronic PM”

Circuito Radiadores

Sistema de aquecimento existente

Comutação de sinal para
o circuito de aquecimento
Comutação de
sinal para a caldeira

l

Extensão para aquecimento solar de água
potável e suporte ao
sistema de aquecimento

4

Relé

água
quente

Controlo
Caldeira

Caldeira

água
fria

5
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“Regtronic”
Controladores electrónicos
Esquemas de instalações, exemplos

Os controladores Oventrop permitem várias configurações de instalações. Além de outras, funções tais como aumento da temperatura de
retorno, activação da caldeira, activação da caldeira a lenha, função de circulação, função limite e também funções de aquecimento e arrefecimento podem ser facilmente realizadas.
As configurações de instalações abaixo mencionadas podem ser realizadas com os controladores Oventrop.

Configurações de instalações

”BS/2“

X

Outras configurações podem ser encontradas no catálogo “Produtos”, gama de produtos 7.
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”PC“

”PM“

X

X

X

X

X

X

X

X

Depósitos de acumulação
O depósito de acumulação armazena a
água aquecida pela energia solar. A
distinção é feita entre um depósito de acumulação para água potável e um depósito
de acumulação de inércia para água aquecida.
O mais comum dos depósitos de acumulação para água potável numa instalação
solar designa-se por depósito de acumulação bivalente (de dupla serpentina) (bivalent solar storage cylinder) porque o depósito não pode ser só aquecido com a energia
solar mas também por outra fonte de energia. Este tipo de depósito normalmente tem
2 permutadores de calor internos.
Os depósitos de acumulação de inércia
estão disponíveis como depósitos de acumulação de inércia (Solar buffer storage
cylinder) com permutador de calor para o
circuito solar ou como depósito de acumulação de inércia (Buffer storage cylinder)
sem permutador. A Oventrop disponibiliza
estes 3 tipos de depósitos de acumulação.
O tamanho dos depósitos de acumulação é
decisivo para a eficiência da instalação
solar.
Os depósitos de acumulação bivalente (de
dupla serpentina) para água potável não
devem ser demasiado grandes por questões de higiene e para evitar o aparecimento de germes.
Na Europa central a regra de ouro de
dimensionamento é a seguinte:
Preparação de água quente
50 litros de volume de depósito de acumulação por m2 de superfície de abertura de
colector instalado
Preparação de água quente e suporte ao
sistema de aquecimento
100 litros de volume de depósito de acumulação por m2 de superfície de abertura de
colector instalado
1 Depósito de acumulação de inércia (sem
serpentina) (Buffer storage cylinder)
2 Depósito de acumulação de inércia
(1 serpentina) (Solar buffer storage cylinder)
3 Depósito de acumulação bivalente (de
dupla serpentina) (Bivalent potable water
storage cylinder)

1

2

3
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Vaso de expansão de diafragma para energia solar térmica
Tubagens e Acessórios

1

3

18

2

1 Vaso de expansão especial para
instalações solares nos tamanhos 18, 25,
33, 50 e 80 l.
Temperatura de operação admissível: 70 ºC
Pressão de operação máxima:
10 bar
Diafragma testado segundo a DIN 4803 T3;
aprovado segundo a directiva de equipamentos de pressão (PED) 97/23 EC
2 Vaso de expansão em linha nos tamanhos
6, 12 e 20 l para protecção do diafragma do
vaso de expansão e da estação solar das
temperaturas elevadas.
Os vasos de expansão em linha são por
exemplo necessários se os colectores planos “OKF” estão instalados verticalmente
ou em sistemas de aquecimento centrais
(no telhado) com tubagens curtas.
Pressão de operação máxima:
10 bar
Aprovado segundo a directiva de equipamentos de pressão (PED) 97/23 EC
3 A Oventrop oferece um vastíssima gama
de acessórios (por exemplo, tubo corrugado em aço inoxidável para condutas no
telhado, conexões de acoplamento de vários colectores “OKP-10/20” numa área grande de colectores) para ligação dos
colectores de tubos “OKP-10/20”.
Sem ilustração: Oventrop oferece diferentes
tipos de conexões, vedação plana ou de
compressão, para ligação flexível do colector de tubos “OKP-10/20” ao circuito solar.

Mais produtos para energia solar térmica

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Aparelho de medição e regulação de
caudal com corte, por exemplo para
“Regusol-130”, 2-15 l/min.
2 Circuito de purga para substituição em
estações “Regusol-130” existentes, consistindo numa:
Válvula de esfera com válvula retentora integrada, termómetro e purgador.
3 Aparelho de enchimento e drenagem
“Regusol”. Válvula de esfera de corte com
conexão lateral para tubos de enchimento e
drenagem a serem instalados no ponto
mais inferior do circuito solar.
4 Bomba de enchimento “Regusol”.
Bomba de enchimento manual com
conexão de mangueira e válvulas de esfera
no lado de sucção e pressão.
5 Válvula misturadora de 3 vias e controlador de temperatura com sensor de imersão,
é utilizada para instalações industriais,
aquecedores de água, aquecedores de ar,
máquinas de lavar loiça, sistemas de aquecimento de superfície ou similar. A gama de
controlo pode ser limitada ou trancada.
6 Conjunto de conexão “Regusol”
Para conexão de um vaso de expansão à
estação solar “Regusol”.
Consistindo num: Fixador de aço, uniões de
ligação para o vaso de expansão e tubo
corrugado.
7 Estação compacta “Regucirc M” para
sistemas de circulação de água potável
com depósitos de acumulação bivalentes
(de dupla serpentina). A estação consiste
numa válvula misturadora termostática
(35 ºC – 65 ºC) com função à prova de
falhas, válvulas de anti-retorno, válvulas de
esfera de corte com termómetros integrados. A estação é instalada entre o depósito
de acumulação bivalente de água quente e
o sistema de circulação. A temperatura do
sistema de circulação é ajustada ao valor
pré-regulado na válvula misturadora termostática mesmo que nenhuma água
quente corra nas torneiras.
8 Válvula misturadora termostática “BrawaMix” fabricada em bronze, para instalações
de água quente sanitárias PN 10 até 100°C.
Gama de controlo: 35-50°C
9 Válvula de esfera em latão “Optiflex”
com roscado macho ou fêmea, autovedação com contraporca , manípulo com
stop, conexão de mangueira (c/vedante) e
tampa.

9
19

Serviços, software

1

1 A Oventrop apoia os seus parceiros com
seminários teóricos e práticos.
Exemplos práticos não só demonstram a
perfeita integração dos componentes
Oventrop com sistemas de aquecimento,
arrefecimento, de água potável e solares,
mas também o seu correcto projecto.
2 Catálogos, literatura técnica, réguas de
cálculo e software estão disponíveis.
3 Oventrop oferece um serviço especial de
projecto de instalações solares, aquecimento de água potável e aquecimento de
água potável com suporte adicional do
sistema de aquecimento:
no site www.oventrop.solar-software.de,
uma instalação solar pode ser calculada
com os parâmetros essencias de um edíficio (tamanho, número de pessoas, inclinação e orientação do telhado, tamanho
do depósito de acumulação, temperatura
da água quente exigida, etc).
O cálculo (multilingue) pode ser feito para
um grande número de cidades em todo o
mundo.
O cálculo é uma aproximação da
instalação e é baseado nos valores de
emissão alemães.
Com os dados do projecto, o software
simula os parâmetros que terão de ser
considerados.
Além de outros resultados, fornece informação acerca do número e tamanho dos
colectores, potência solar, percentagem de
energia solar nas necessidades energéticas, poupança CO2, etc.

2
Mais informação pode ser encontrada no
catálogo “Produtos”, nas folhas técnicas,
assim como na internet sob a designação
de gama de produto 7 (Product Range 7).

3
OVENTROP GmbH & Co. KG
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D-59939 Olsberg
Germany
Telefone +49 (0)29 62 82-0
Fax
+49 (0)29 62 82-450
E-Mail
mail@oventrop.de
Internet
www.oventrop.de
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www.oventrop.de
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