Kvaliteetsed armatuurid ja süsteemid
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Päikeseküte
Solaarjaamad, juhtblokid, kollektorid, lisavarustus
Hooldus, tarkvara
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MADE IN
GERMANY

Päikeseküte
Sisukord
Lehekülg
2 Sisukord
3 Üldist
4 „OKP-10/20“ torukollektor
5 „OKF-CK 22“ lamekollektor
6 „Regusol 130“ solaarjaamad
7 „Regusol 180“ solaarjaamad
8 „Regusol X-Uno“ soojusvahetiga solaarjaam
9 „Regusol X-Duo“ soojusvahetiga solaarjaam
10 Sooja vee tootmine ja lisaküte – veepaak ja solaarjaam „Regumaq X“ vee soojendamiseks - süsteemi joonis
11 Sooja vee tootmine ja lisaküte – veepaak ja solaarjaam „Regumaq X“ vee soojendamiseks, paagi kihiline laadimine solaarjaama „Regusol X Duo“ abil – süsteemi joonis
12 „Regumaq X-30 / XZ-30“ solaarjaamad tarbevee soojendamiseks
13 „Regumaq XK“ kaskaadseade tarbevee soojendamiseks
14 „Regtronic“- juhtblokk päikesekütte reguleerimiseks
15 „Regtronic“ – elektroonilised juhtblokid
Süsteemid, näited
16 Membraaniga paisupaagid päikeseküttele
Torud ja ühendused
17 Muud päikesekütte armatuurid
18 Hooldus, tarkvara

Näide: Päikeseküttesüsteem ühepere-elamus
Päikeseküttesüsteemide ning nende ühendamise tähtsus tahkeküttekateldega suureneb pidevalt.
Selle põhjuseks ei ole mitte ainult kasvav
elektrihind, vaid ka tarbijate keskkonnateadlikkuse tõus.
Päikesekütet ei paigaldata mitte ainult uutesse majadesse, vaid järjest rohkem ka vanadesse.
O

Päikeseenergia kasutamine kütmiseks on
hea võimalus kombineerituna gaasi- või õli
kondensaatkatlaga küttekulu kokku hoida.
Saksamaal toetatakse päikeseküttesüsteeme spetsiaalse toetusega.
Lisaks on finantseerimiseks võimalik saada
madalate intressidega laenu.

Täpsem teave veebilehel:
ïïïKÄ~Ñ~KÇÉ

Üldist

radiaatorküte

põrandakütte ring
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Näide: Päikeseküttesüsteem tarbevee soojendamiseks
Kaasaegset päikeseküttetehnikat saab edukalt sobitada küttesüsteemi teiste komponentidega.
Kuna peaaegu kõiki süsteemi osi saab ühelt
tootjalt, sobib kõik omavahel kokku ja funktsioneerib laitmatult.
Oventrop pakub kõrgkvaliteetseid komponente, samuti komplektseid süsteeme päikesekütteringile, sooja vee tootmiseks ja
lisakütteks (kaasa arvatud põranda- ja seinaküte).

Oventropi programm hõlmab järgmisi seadmeid:
- solaarjaamad kollektori ja paagi (soojusvahetiga ja ilma) ühendamiseks
- kollektorid ja tarvikud:
- vaakumtorudega kollektorid („OKP10/20“)
- lamekollektorid („OKF-CK22“)
- paagid:
- soojaveepaagid
- päikeseküttega soojaveepaagid
- kahevalentsed päikeseküttega
soojaveepaagid
- „Solcos“ päikeseküttepaketid
- tarbevee soojendamiseks
- tarbevee soojendamiseks ja lisakütteks
- torud, liitmikud ja teised tarvikud
(teised komponendid „Hinnakataloogis“)

Eelised:
- suur töökindlus tänu kvaliteetsete
materjalide optimaalsele töötlemisele
- kõik armatuurid ühest kohast
- saadaval valmis sõlmedena (süsteemide
na)
- väiksed paigalduskulud
- armatuuride grupid isoleeritud
– Bafa ekspordiloaga

Ühepere-elamu Olsbergis
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„OKP-10/20“ torukollektor
„OKP-10/20“ torukollektor on vaakumtorudega kollektor, millel on permanentne soojusülekanne. Tänu oma hüdraulilistele omadustele saab kollektori integreerida hoonesse 15° kuni 75° nurga all (viil- või lamekatustesse, fassaadidesse või eraldiseisvana).
Torukollektorit saab kasutada tarbe- ja basseinivee soojendamiseks, küttevee soojendamiseks, samuti protsessisoojuse tootmiseks.
Tänu kõrgselektiivsele neeldumispinnale
saavutatakse kütmisel suur päikeseenergia
osakaal.
Torudes olev vaakum tagab maksimaalse
isolatsiooni. Torukollektor „OKP-10/20“ on
tänu kõrgkvaliteetsetele ja korrosioonikindlatele materjalidele pikaealine.
1 „OKP-10/20“ torukollektor, kontrollitud
DIN EN 12975 järgi ja „SolarKeymark“ litsentsiga, Bafa ekspordiloaga
(väike pilt: alumine siin, roostevabast terasest nurkrauaga, vaakumtorude kinnitamiseks katusele).
2 „OKP-10/20“ torukollektori läbilõige
Tööpõhimõte:
- päikesekiirgus neeldub ja muundatakse
soojuseks
- soojus kantakse klaastorude sees asuva
soojusplaadi abil küttetorule
- küttetoru sees olev vedelik aurustub, aur
tõuseb kondensaatorisse
- soojus kantakse topelttoru soojusvaheti
(koguja) abil, mille sees kondensaator
asub, üle möödavoolavasse küttevette
- kondensaatoris olev vedelik kondenseerub tänu soojuse eraldamisele ja jookseb
soojustorusse tagasi ning protsess kordub.
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3 Katusekonksude lihtne paigaldamine
„OKP“ raami külge (kruvid küljel).
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4 Kollektoriga päikesekütteringi
joonis

permanentne
soojustransport
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„OKF-CK22“ lamekollektor
„OKF-CK22“ lamekollektor töötab suure
asuteguriga tänu laserkeevitatud alumiiniumist neeldurile ja mittepeegeldavale klaasile.
Suurus:
Brutopind:

2,24 m2
(L= 1,16 m; P= 1,93 m)

Kollektori klaaspind: 2,02 m2
Kaal:

42 kg

„OKF-CK22“ lamekollektoreid saab kasutada tarbe- ja basseinivee soojendamiseks
ning lisaküttena. Lamekollektorit saab paigaldada
nii horisontaalselt kui vertikaalselt, nii katuse
peale kui katuse sisse või eraldiseisvana
(paigaldus lamekatusele). Sõltuvalt paigaldusviisist on saadaval põhikomplektid kahele kollektorile, lisakomplektid igale lisakollektorile ja ühe kollektori komplekt.
Eelnevalt kokkumonteeritud siinid kollektori
paigaldamiseks viil- ja lamekatusele teevad
kollektori paigaldamise kohapeal kiireks ja
ratsionaalseks. Kõik kinnitusdetailid on kergesti ligipääsetavad ja tagavad sellega kollektori kiire paigalduse.
Soojust juhtivast alumiiniumplaadist ja vasktorust koosnev neeldur ühendatakse päikesekontuuri kahe kollektoriühenduse G 1/2
AG abil.
Lamekollektorid ühendatakse omavahel
elastsete roostevabast terasest ja lainjate
seintega torude abil. Ühendustorud on ühtlasi kompensaatoriteks, mis tasakaalustavad temperatuurist tingitud paisumist.

1
Antireflexklaas
Päikesevalgus
100 %

Tavaklaas/Struktuurklaas
Päikesevalgus
100 %

2 Mittepeegeldava ja tavaklaasi võrdlus
„OKF-CK22“ lamekollektori mittepeegeldav
klaas suurendab soojusülekannet 5%. Eriti
suur vahe on tavaklaasiga võrreldes valguse
madalamalt langemisel talvisel perioodil.
Vesi ei moodusta mittepeegeldava klaasi
nanostruktuurile piiskasid, vaid voolab õhukese kihina alla („no drop effect“).

Klaas

Klaas

1 „OKF-CK22“ lamekollektor, kontrollitud
DIN EN 12975 järgi ja „SolarKeymark“ litsentsiga, Bafa ekspordiloaga.

3 Lamekollektori ehitus
NanoStruktuur
Ülekanne 96%

Ülekanne 91%

2
Laserkeevitatud selektiivne vaakumkate

raam täielikult ilma
külmasildadeta

60 mm paks soojustus
vähendab soojuskadu

Antireflex-Solarklaas

Alumiiniumraam

absorber torude optimaalne soojusjuhtivus
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„Regusol -130“ solaarjaamad
1 „Regusol EL-130“, kaitsearmatuuriga
solaarjaam, (pumpade kinnituspikkusega
130 mm), elektroonilise juhtbloki „Regtronic
PE“ ja õhutiga vedeliku degaseerimiseks
tagasivoolul.
Ühendus päikesekontuuriga DN 25, „Regusol“- klemmkruvidega. Täielikult kokkumonteeritud ja kontrollitud hermeetilisusega
solaarjaam, kaitsearmatuuriga, paisupaagi
ühendamise võimalusega.
2 „Regusol S-130“, kaitsearmatuuriga
solaarjaam, (pumpade kinnituspikkusega
130 mm). Ehituselt sarnane mudeliga
„Regusol EL“, kuid ilma juhtbloki ja õhutita.
Ühendused:
DN 20: G 3/4 AG (klemmkruvi DIN 3838
järgi)
DN 25: G 1 AG („Regusol“- klemmkruvi
jaoks.
3 „Regusol L-130“ solaarjaam, ehituselt sarnane „Regusol EL-130“-ga, kuid ilma elektroonilise juhtblokita. Ühendused nagu
„Regusol S-130“ ülekandejaamal.
4 „Regusol P-130“ pumbaliin koos kaitsearmatuuriga. Sulgklapp kuulkraani sisse
integreeritud. Ühendused nagu „Regusol S130“ ülekandejaamal.
5 „Regusol E-130” solaarjaam, ehituselt
sarnane ülekandejaamaga „Regusol S130”, lisaks elektroonilise, digitaalse juhtblokiga.
6 „Regusol E-130“ ülekandejaam, elektroonilise läbivooluanduri ja elektroonilise juhtblokiga „Regtronic PC“.
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„Regusol -180“ solaarjaamad

1 „Regusol L-180“ DN 25 ülekandejaam,
kaitsearmatuuri (pumpade kinnituspikkus
180 mm) ja õhutiga vedeliku degaseerimiseks pealevoolul, ühendamiseks päikesekontuuri DN 25 „Regusol“- klemmkruvidega. Täielikult kokkumonteeritud ja kontrollitud hermeetilisusega üksus,kaitsearmatuuri
ja paisupaagi ühendamise võimalusega.
2 „Regusol P-180“ DN 25 pumbaliin, kaitsearmatuuriga.
3 „Regusol S-180“ DN 25 ülekandejaam,
kaitsearmatuuriga, ehituselt sarnane
„Regusol L-180“-ga, kuid ilma õhutita.
4 „Regusol S-180“ DN 32 ülekandejaam,
kaitsearmatuuriga, ühendus päikesekontuuriga G2, tihendiga.
5 „Regusol EL H“ DN 25 ülekandejaam,
energiasäästliku pumba (energiaklass A) ja
elektroonilise juhtblokiga „Regtronic PEH“.
Tunnustus parimatele
Energiasäästlike küttepumpade eristamine on
nüüdsest eriti lihtne.
Euroopa juhtivad küttepumpade tootjad on
kasutusele võtnud ühtse
energiakulu tähistuse.
Energiaklassid ulatuvad
A-st (suurim efektiivsus,
väikseim energiakulu)
kuni G-ni (suur energiakulu).

1
6 Süsteemi joonis

Kollektorid
„OKF/OKP”

2

3

Tarbeveesegisti
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„Regusol EL”
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230 V ~/
50 Hz

Pealevool
Tagasivool

Akumulatsioonipaak

4

5

Temperatuuriandur katlaautomaatkiasse
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„Regusol X-Uno“ soojusvahetiga solaarjaam
Armatuuride üksus, elektroonilise juhtbloki
ja soojusvahetiga, päikesekontuuri (primaarkontuuri) soojusenergia kontrollitud
ülekandmiseks ühevalentsesse paaki
(sekundaarkontuur); nt olemasoleva paagi
puhul, mis ei ole otse ühendatud päikesekontuuriga.
Primaarkontuur kuni PN 10 ja 120 °C, käivitustemperatuur 160 °C.
Sekundaarkontuur kuni PN 6 ja 120 °C,
pidev töötamine.
Joodetud plaat-soojusvaheti vastab Euroopa surveseadmete direktiivi (PED) nõuetele.
Tänu vee pöörlevale voolule saavutatakse
hea enesepuhastuvus ja välditakse määrdumist.
Päikeseküttering on ülerõhu eest kaitstud
soojusvaheti süsteemi sisse paigaldatud
kaitsearmatuuriga.
Soojusvaheti süsteemi armatuurid on valmis monteeritud plaadile ja nende hermeetilisus on kontrollitud.
Juhtbloki juhtmed on elektriliste komponentidega ühendatud ja sellel on järgmised
ühendused:
- päikesekontuuri pumba väljund
- laadimispumba väljund
Temperatuurisisendid:
kollektorile, soojusvaheti sisend - primaarkontuur, soojusvaheti väljund - sekundaarkontuur, 2 temperatuurisisendit paagile,
elektroonilise läbivooluanduri liides.
Juhtbloki displei selge tekstiga.
Soojusvaheti süsteem on täielikult isoleeritud ja seda saab kiiresti klemmkruvide abil
primaarkontuuriga ning tihendite abil
sekundaarkontuuriga ühendada ja kasutusele võtta.
Tegelik soojusülekanne sõltub:
- olemasolevast pealevoolutemperatuurist
ja primaarkontuuri läbivooluhulgast
- primaar- ja sekundaarkontuuri pealevoolutemperatuuride diferentsist
- vajalikust pealevoolutemperatuurist ja
sekundaarkontuuri läbivooluhulgast.

1
1 Päikeseringi pealevool
2 Päikeseringi tagasivool
3 Akumulatsioonipaagi
tagasivool
4 Akumulatsioonipaagi
pealevool I
5 Isolatsioon

Primaarpoole
ühendus

Variandid:
- „Regusol X-Uno 15“
Soojusvahetiga solaarjaam
1 päikesekontuuri ühendus /
1 laadimiskontuuri ühendus
elektroonilise juhtblokiga „Regtronic PX“
soojusvaheti plaatide arv 20

Sekundaarpoole
ühendus

- „Regusol X-Uno 25“
Soojusvahetiga solaarjaam
1 päikesekontuuri ühendus /
1 laadimiskontuuri ühendus
elektroonilise juhtblokiga „Regtronic PX“
soojusvaheti plaatide arv 30
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1 „Regusol X-Uno 15“
2 Süsteemi joonis
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„Regusol X-Duo“ soojusvahetiga solaarjaam
Armatuuride üksus, elektroonilise juhtbloki,
soojusvaheti ja teise sekundaarkontuuri
3-tee ventiiliga, päikesekontuuri (primaarkontuuri) soojusenergia kontrollitud ülekandmiseks ühevalentsesse paaki (sekundaarkontuur); nt olemasoleva paagi puhul,
mis ei ole otse ühendatud päikesekontuuriga. Tänu sekundaarkontuuri pealevoolule
paigaldatud 3-tee ventiilile saab ümber lülitada paralleelselt järjestatud küttekontuurile,
näiteks paagi kihiliseks kütmiseks või teise
paagi kütmiseks.
Primaarkontuur kuni PN 10 ja 120 °C,
käivitustemperatuur 160 °C.
Sekundaarkontuur kuni PN 6 ja 120 °C,
pidev töötamine.
Joodetud plaat-soojusvaheti vastab
Euroopa surveseadmete direktiivi (PED)
nõuetele.
Tänu vee pöörlevale voolule saavutatakse
hea enesepuhastuvus ja välditakse määrdumist.
Päikeseküttering on ülerõhu eest kaitstud
soojusvaheti süsteemi sisse paigaldatud
kaitsearmatuuriga. Soojusvaheti süsteemi
armatuurid on valmis monteeritud plaadile
ja nende hermeetilisus on kontrollitud. Juhtbloki juhtmed on elektriliste komponentidega ühendatud ja sellel on järgmised ühendused:
- päikesekontuuri pumba väljund
- laadimispumba väljund.
- ümberlülitusventiili väljund.
1

Temperatuurisisendid:
kollektorile, soojusvaheti sisend - primaarkontuur, soojusvaheti väljund – sekundaarkontuur, 2 temperatuurisisendit kihilise laadimisega paagile, elektroonilise läbivooluanduri liides. Juhtbloki displei selge tekstiga.

1 Päikeseringi pealevool
2 Päikeseringi tagasivool
3 Akumulatsioonipaagi
tagasivool

Soojusvaheti süsteem on täielikult isoleeritud ja seda saab kiiresti klemmkruvide abil
primaarkontuuriga ning tihendite abil sekundaarkontuuriga ühendada ja kasutusele
võtta.
Tegelik soojusülekanne sõltub:
- olemasolevast pealevoolutemperatuurist ja
primaarkontuuri läbivooluhulgast
- primaar- ja sekundaarkontuuri pealevoolutemperatuuride diferentsist
- vajalikust pealevoolutemperatuurist ja
sekundaarkontuuri läbivooluhulgast.

4 Akumulatsioonipaagi
pealevool I
5 Akumulatsioonipaagi
pealevool II

Primaarpoole
ühendus

Sekundaarpoole ühendus
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- „Regusol X-Duo 15“
Soojusvahetiga solaarjaam; 1 päikesekontuur ; 2 laadiiskontuuri ühendust; elektrooniline juhtimisblokk „Regtronic PX“
soojusvaheti plaatide arv: 20
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- „Regusol X-Duo 25“
Soojusvahetiga solaarjaam; 1 päikesekontuur; 2 laadiiskontuuri ühendust; elektrooniline juhtimisblokk „Regtronic PX“
soojusvaheti plaatide arv: 20
1 „Regusol X-Duo 15“
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2 Süsteemi joonis
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Tarbevee soojendamine ja lisaküte
- veepaak ja solaarjaam tarbevee soojendamiseks
„Regumaq X
Süsteemi joonis
kollektorid „OKF/OKP”

T

T

„Regumaq X”

„Regumat M3”

„Regusol X Uno”

T
T
T5

pealevool
tagasivool

Ι
ΙI

ΙII

T4

temperatuuriandur
katlaautomaatikasse

3-tee ventiil „Tri-D”
akumulatsioonipaak

Päikesekontuur

Tarbevee soojendamine

Päikeseküttesüsteem ühendatakse ja seda
juhitakse solaarjaama „Regusol X Uno“ abil,
millel on integreeritud soojusvaheti ja integreeritud juhtblokk „Regtronic PX“.

Tarbevett soojendatakse solaarjaama
„Regumaq X“ abil vastavalt vajadusele. Tarbevett varuks ei soojendata, sellega on
tagatud optimaalsed hügieenitingimused.

Veepaagi lisaküte
Veepaagi lisakütmine toimub vastavalt paagiandurile (T) katlaga.
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Lisaküte ja tagasivoolutemperatuuri
tõstmine
Pealevoolutemperatuuri reguleerimise
võtab enda kanda olemasolev katla automaatika. Sõltuvalt välistemperatuurist lülitub tööle solaarjaama „Regumat M3“
segaja.
Päikeseenergia kasutamiseks paagis tõstetakse juhtbloki „Regtronic PX“ abil tagasivoolutemperatuuri. Niipea kui tagasivoolutemperatuur langeb paagi temperatuurist
madalamale, lülitub 3-tee ventiil väljundile
III. Seega võetakse paagist soojust tagasivoolutemperatuuri tõstmiseks.

Tarbevee soojendamine ja lisaküte
- veepaak ja solaarjaam tarbevee soojendamiseks „Regumax X“,
paagi kihiline laadimine solaarjaama „Regusol X Duo“ abil
Süsteemi joonis

kollektorid „OKF/OKP”

T

tagasilöögiklapp „Regumaq X”

T

„Regumat
M3”

T

Rückschlagventil
230 V ~/
50 Hz

230 V ~/
50 Hz

pealevool
tagasivool
temperatuuriandur
katlaautomaatikass

Ι
ΙI

„Regusol X Duo”

ΙII

3-tee ventiil „Tri-D”
akumulatsioonipaak

Päikesekontuur

Tarbevee soojendamine

Päikeseküttesüsteem ühendatakse ja seda
juhitakse solaarjaama „Regusol X Uno“ abil,
millel on integreeritud soojusvaheti ja integreeritud juhtblokk „Regtronic PX“. „Regusol
X Duo“ võimaldab kollektorikontuuril sõltuvalt olemasolevast temperatuurist paagi kihilist laadimist. Kõrgema temperatuuriga vedelik laaditakse paagi ülemisse ossa, madalama temperatuuriga paagi keskele. Sellega
suurendatakse päikeseküttesüsteemi efektiivsust.

Tarbevett soojendatakse solaarjaama
„Regumaq X“ abil vastavalt vajadusele. Tarbevett varuks ei soojendata, sellega on
tagatud optimaalsed hügieenitingimused.

Veepaagi lisaküte

Lisaküte ja tagasivoolutemperatuuri
tõstmine
Pealevoolutemperatuuri reguleerimise
võtab enda kanda olemasolev katla automaatika. Sõltuvalt välistemperatuurist lülitub tööle solaarjaama „Regumat M3“
segaja.
Päikeseenergia kasutamiseks paagis tõstetakse juhtbloki „Regtronic PX“ abil tagasivoolutemperatuuri. Niipea kui tagasivoolutemperatuur langeb paagi temperatuurist
madalamale, lülitub 3-tee ventiil väljundile
III. Seega võetakse paagist soojust tagasivoolutemperatuuri tõstmiseks.

Veepaagi lisakütmine toimub vastavalt paagiandurile (T) katlaga.
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„Regumaq X-30 / XZ 30“
Solaarjaamad tarbevee soojendamiseks
„Regumaq X-30“
Oventropi „Regumaq X-30“ solaarjaam tarbevee soojendamiseks. Elektroonilise automaatikaga armatuuride grupp, soojusvahetiga, tarbevee hügieeniliseks soojendamiseks läbivoolumeetodil. Tarbevett soojendatakse ainult sel momendil, kui seda vajatakse: „Just in time“. Sooja vee tagavara ei
ole seega vajalik.
Solaarjaam sobib eriti ühe- ja kahepereelamutele. See ühendatakse veepaagiga,
mida soojendatakse päikese-, tahke-, õlivõi gaasiküttega.

1

Sõltuvalt soojaveekontuuri (sekundaarkontuur) temperatuurist ja läbivooluhulgast
hakkab tööle paagi ringluspump (primaarkontuur).Plaat-soojusvahetit saab tühjendada primaar- ja sekundaarkontuurile paigaldatud täite- ja tühjenduskraanide abil.
Tänu vee pöörlevale voolule saavutatakse
hea isepuhastuvus ja välditakse määrdumist.

2
1 Pealevool mahutist
2 Tagasivool mahutisse
3 Soe vesi
4 Külma vee juurdevool

2

1

Tarbeveekontuuril on kaitseklapp 10 bar.
Soojusvaheti süsteemi armatuuridel on
tihendiga ühendused, armatuurid on monteeritud alusplaadile ja nende hermeetilisus
on kontrollitud.
„Regumaq XZ-30“

Mahuti

„Regumaq XZ-30“ solaarjaam tarbevee
soojendamiseks, vastab „Regumaq X-30“
kirjeldusele. Lisaks on „Regumaq XZ-30“
tsirkulatsiooniseadmete töötamiseks varustatud soojaveekontuuri ringluspumbaga.
3

4

SV

KV

Juhtbloki juhtmed on elektriliste komponentidega ühendatud ja sellel on järgmised
funktsioonid:
- Vajadusel: kraani avamisega lülitab sisse
tsirkulatsiooni
- Kestvus: ringluspump töötab vastavalt
sisestatud töötamis- ja seisakuaegadele

3
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- Vastavalt temperatuurile: ringluspump
töötab sõltuvalt tagasivoolutemperatuurist
- iga päeva kohta saab määrata 3 lülitusaega koos vastavate režiimidega

péÉáÅÜÉêíÉãéÉê~íìê

1 „Regumaq X-30“ tarbevee soojendamiseks, elektroonilise juhtblokiga
2 „Regumaq XZ-30“ tarbevee soojendamiseks, elektroonilise juhtbloki ja tarbevee
lisaringlusega
3 „Regumaq X-30“ süsteemi joonis
4 „Regumaq“ solaarjaama läbivool (Q
sekundaar) sõltuvalt veepaagi temperatuurist.
Näide (vt ka joon. 4):
Kui juhtblokki sisestatakse soovitud temperatuuriks 45 °C, võib läbivool paagiringis
ulatuda 30 l/min (Q sekundaar) veepaagi
temperatuuri 60 °C juures ja läbivoolutarbe
juures 25 l/min.

n=ëÉâìåÇ~~ê=EäLãáåF
4
NO

Primaarkontuuri vooluhulka muudetakse
solaarjaama poolt juhitud paagiringipumbaga.

„Regumaq XK“
Kaskaadikomplekt tarbevee soojendamiseks
Reguleerimise kontseptsioonid
„Regumaq XK“ kaskaadikomplekt
Koosneb järgmistest komponentidest:
kaskaadi automaatika ja juurdekuuluvad
täiturmehhanismid, kuulkraanidega tarbevee varustuseks.
Kaskaadikomplekt võimaldab kasutada
„Regumaq XZ-30“ solaarjaamasid soojaveesüsteemina, mille läbivool ulatub kuni
120 l/min.
Variandid:
- Komplekt kahe „Regumaq XZ-30“ solaarjaama järjestikuseks ühendamiseks.
Max läbivool: 60 l/min soojavee temperatuuri puhul 50 °C ja külmavee temperatuuri puhul 10 °C.
2 täiturmehhanismi, kuulkraaniga
- komplekt kolme „Regumaq XZ-30“
solaarjaama järjestikuseks ühendamiseks.
Max läbivool: 90 l/min soojavee temperatuuri puhul 50 °C ja külmavee temperatuuri puhul 10 °C.
3 täiturmehhanismi, kuulkraaniga
- komplekt nelja „Regumaq XZ-30“ solaarjaama järjestikuseks ühendamiseks.
Max läbivool: 120 l/min soojavee temperatuuri puhul 50 °C ja külmavee temperatuuri puhul 10 °C.
4 täiturmehhanismi, kuulkraaniga
1 „Regumaq XZ-30“ koos
„Regumaq XK“-ga
2 Süsteemi joonis
1

akumulatsioonipaak
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„Regtronic“ - juhtblokk päikeseküttetehnika reguleerimiseks
Seinale paigaldatav juhtblokk, eelnevalt installeeritud elektriskeemidega, päikeseküttesüsteemi ja küttekontuuri juhtimiseks.
Juhtblokk toimib komplektse automaatikana, sellel on eelprogrammeeritud elektriskeemid ja selle lisafunktsioonid on vabalt
valitavad.
1 Juhtblokk „Regtronic PEH”
Rõhuvaheregulaator tarbevee soojendamiseks, energiasäästlike pumpade PWM juhtimiseks ja 0-10 V väljundsignaal ümberlülitatav.
2 sisendit / 1 väljund
Lisavarustus:
1 kollektoriandur ja 1 paagiandur
2 Juhtblokk „Regtronic PC”
Rõhuvaheregulaator tarbevee soojendamiseks ja lisakütmiseks, vabalt programmeeritavad väljundid.
Tööpinge 230 V; 8 sisendit / 4 väljundit
Lisavarustus:
1 kollektoriandur ja 3 paagiandurit
3 Juhtblokk „Regtronic PM”
Komplektsete süsteemide juhtimine, vabalt
programmeeritavad väljundid.
Tööpinge 230 V, 10 sisendit / 12 väljundit
Lisavarustus:
2 kollektoriandurit ja 4 paagiandurit
4 Juhtblokk „DeltaSol BS/2”
Rõhuvaheregulaator tarbevee soojendamiseks.
Tööpinge 230 V; 2 sisendit / 1 väljund
Lisavarustus:
1 kollektoriandur ja 1 paagiandur

1

5 Süsteemi joonis (näide)

2

3

4
juhtplokk
„Regtronic PM“
Päikesekütte kasutamine
tarbevee ja hoone kütmiseks

olemasolev
küttesüsteem

radiaatorküte

relee

kütteringi ühendus
juhtplokiga
katla automaatika ühendus juhtplokiga

SV
katla automaatika

katel
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„Regtronic“ - elektroonilised juhtplokid
Süsteemid, näited
Oventropi juhtblokkidega saab realiseerida palju erinevaid küttesüsteemide kontseptsioone. Muu hulgas saab nende abil lihtsal viisil realiseerida selliseid funktsioone nagu tagasivoolutemperatuuri tõstmine, katla juhtimine, puuküttekatla automaatika, tsirkulatsioon, minimaalse
väärtuse hoidmine, kütmine ja jahutamine.
Oventropi juhtblokke saab kasutada näiteks järgmistes süsteemides:

Erinevate süsteemikontseptsioonide näited

„BS/2“

u

„PC“

„PM“

u

u

u

u

u

u

u

u

Rohkem jooniseid ning süteeminäiteid leiate Oventropi hinna- ja tehnikakataloogidest tootegrupp 7alt.
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Membraaniga paisupaagid päikeseküttele
Torud ja ühendused
1 Spetsiaalne paisupaak päikeseküttesüsteemidele, suurustes 18, 25, 33,
50 ja 80 l.
Lubatud töörõhk
Max töösurve

70 °C,
10 bar

Membraan kontrollitud DIN 48 03 T3
järgi. Vastab surveseadmete
direktiivile 97/23 EÜ.

1

2 „OKP-10/20“ torukollektorite ühendamiseks (vt lk 4) pakub Oventrop
laias valikus lisavarustust (nt roostevabast terasest, lainjate seintega toru
katusest läbiviimiseks, ühendusdetaile mitme „OKP-10/20“ kollektori järjestikuseks ühendamiseks üheks
suureks kollektoriväljaks).
Ülemine joonis: „OKP-10/20“ torukollektorite paindlikuks ühendamiseks
päikeseküttesüsteemi on saadaval
erinevad siirdmikud, tihendid või
surverõngasliitmikud.

2
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1 Läbivoolu mõõtmise ja seadmise seade,
sulguriga (nt „Regusol-130“ jaoks) läbivooluga 2-15 l/min.
2 Õhutusliin olemasolevate “Regusol-130“
ülekandejaamade väljavahetamiseks.
Koosneb sisseehitatud sulgklapiga kuulkraanist, termomeetrist ja õhutist.
3 „Regusol“ täite- ja tühjendusseade.
Sulgklapp, täite- ja tühjendustorude ühendustega külgedel, paigaldamiseks päikeseküttesüsteemi kõige madalamasse kohta.

1

2

4 „Regusol“ täitepump.
Käsitäite- ja jugapump, voolikühenduse ja
kuulkraanidega nii sisselaske kui
survepoolel.
5 Kolmik-seguklapp ja termostaat,
uputatava anduriga.
Kasutatakse tööstuslikes seadmetes, veesoojendajates, soojapuhurites, soojakappides, nõudepesumasinates, põranda-, lae-,
seinaküttes jms.
Reguleeritavat ala saab piirata ja blokeerida.
6 „Regusol“ MAG-ühenduskomplekt
membraan-paisupaagi ühendamiseks
solaarjaamaga „Regusol“.
Koosneb terasest nurkrauast, MAG-kiirühendusest ja elastsest voolikust.

3

4

7 „Brawa-Mix“, termostaadiga tarbevee
segamiskraan, punasest pronksist.
Tarbeveesüsteemidele PN 10 kuni 100 °C,
seadepiirkond 35-50 °C.
8 „Optiflex“, messingust kuulkraan.
Nii välis- kui sisekeermega, isetihenduv,
kontramutriga, käepide fiksaatoriga, vooliku
ühendusega (pehme tihend) ja sulgurkorgiga.
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7
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Hooldus, tarkvara
1 Oventrop abistab oma partnereid nii teoreetiliste kui praktiliste seminaridega.
Kompetentsed referendid tutvustavad kehtivaid direktiive, standardeid ja transpordivõimalusi.
Praktiliste näidete varal demonstreeritakse
nii päikesekütte, soojavee ja lisakütte komponentide kui ka tervete süsteemide õiget
projekteerimist ja omavahel ühendamist.
2 Lisaks pakub Oventrop katalooge, erialaseid raamatuid, erinevaid andmekandjaid ja
EDV-programme.
3 Päikeseküttesüsteemi, tarbevee soojendamise ning lisakütte projekteerimiseks pakub
Oventrop erilist teenust:
1

veebilehel
www.oventrop.solar-software.de
saab sisestades hoone spetsiifilised parameetrid (hoone suurus, elanike arv, katuse
kalle ja suund ilmakaarte suhtes, veepaagi
suurus, soojavee temperatuur jne) teha
arvutused konkreetse päikeseküttesüsteemi
projekteerimiseks.
Kalkulatsioon toetub Saksa emissiooniväärtustele.
Sisestatud projektiandmete alusel simuleerib programm parameetrid, mida tuleb
arvesse võtta.

2

Tulemusena saadakse teada, mitu kollektorit läheb vaja, kui suured peavad kollektorid
olema, milline on kogu süsteemi maksumus
jne.

Võimalikud on tehnilised muudatused.

Tootevahemik 6, 7
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F. W. OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 82-400
E-mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de
NU

Trükitud pleegitamata
kloorivabale paberile

Täpsema info leiate Oventropi hinna- ja
tehnikakataloogidest tootevahemik 7 alt,
samuti veebilehelt toodete alt.

