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Instalacje solarne

Spis treÊci
Strona
2 Spis treÊci
3 Znaczenie energii solarnej
4 Solarny podgrzew c.w.u. i wspomaganie c. o.
5 „OKP-10/20” – kolektor rurowy
6 „OKP-CK 22” – kolektor płaski
7 „Regusol 130” – solarne grupy pompowe
8 „Regusol 180” – solarne grupy pompowe
9 „Regusol X-Uno” – solarna grupa pompowa z wymiennikiem ciepła
10 „Regusol X-Duo” – solarna grupa pompowa z wymiennikiem ciepła
11 Podgrzew wody pitnej i wspomaganie grzania w instalacji z buforem ciepła i modułem Êwie˝ej wody „Regumaq X”- schemat ideowy
systemu
12 Podgrzew wody i wspomaganie grzania w instalacji z buforem ciepła i modułem Êwie˝ej wody „Regumaq X”, warstwowe ładowanie
bufora przy u˝yciu solarnej grupy pompowo-wymiennikowej „Regusol X-Duo” – schemat ideowy systemu
13 „Regumaq X-30 / XZ-30-B” – moduły Êwie˝ej wody
14 „Regumaq XK” – zestaw kaskadujàcy
15 „Regtronic” – sterowniki instalacji solarnej i grzewczej
16 „Regtronic” – sterowniki elektroniczne. Przeglàd układów instalacyjnych, przykłady zastosowaƒ.
17 „Regucor WHS” – centrala grzewcza, „Hydrocor” – bufory
18 Solarne, membranowe naczynia wzbiorcze. Rury i złàczki
19 Pozostała armatura do instalacji solarnych
20 Serwis, software

Przykład: Instalacja solarna w domu jednorodzinnym
PopularnoÊç prefabrykowanych grup
pompowych w instalacjach solarnych oraz
instalacjach centralnego ogrzewania stale
roÊnie.
Uzasadnieniem ich stosowania sà przede
wszystkim rosnàce ceny energii i wzrost
ÊwiadomoÊci ekologicznej oraz wymagaƒ
inwestorów dotyczàcych technicznego
i estetycznego standardu wykonania
instalacji.
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Coraz cz´Êciej w grupy pompowe
wyposa˝ane sà nie tylko nowe, ale tak˝e
modernizowane instalacje grzewcze.
Skojarzone wykorzystanie energii
słonecznej i kotłów kondensacyjnych
(gazowych lub olejowych) pozwala
zmniejszyç zu˝ycie paliwa i zaoszcz´dziç
na kosztach pozyskania energii cieplnej.

Monta˝ instalacji solarnych obj´ty jest
programem dofinansowania z bud˝etu
paƒstwa wdro˝onego celem wsparcia
inwestycji proekologicznych. Szczegółowe
informacje znaleêç mo˝na na stronie
www.oventrop.pl.

Znaczenie energii solarnej
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Sytuacja na rynku paliw kopalnych b´dzie
si´ w kolejnych latach pogarszaç,
zwi´kszajàc zainteresowanie inwestorów
pozyskaniem energii ze êródeł
odnawialnych.
Ochrona klimatu i zwiàzana z tym redukcja
emisji CO2 sà dla Êwiadomych członków
społeczeƒstwa wyzwaniem majàcym
na celu dobro przyszłych pokoleƒ.
Energia słoneczna pozwala chroniç zasoby
złó˝, dost´pna jest w wystarczajàcych
iloÊciach i minimalizuje emisj´ CO2. Jej
wykorzystanie z zastosowaniem techniki
solarnej powinno byç intensyfikowane
na ka˝dym mo˝liwym polu.
Instalacje solarne nabierajà znaczenia
głównie w podgrzewie wody u˝ytkowej oraz
we wspomaganiu ogrzewania.
Instalacja solarna nie wymaga szczególnych
zabiegów konserwacyjnych, na jej
eksploatacj´ nie majà wpływu kryzysy
na rynku paliw. Inwestycja jest łatwa
do skalkulowania i pozwala uniezale˝niç si´
od wzrostu cen paliw płynnych i gazowych.
Ubocznà korzyÊcià masowego wdro˝enia
techniki solarnej jest równie˝ powstanie
nowych miejsc pracy.
Zalety:
– ochrona Êrodowiska dzi´ki zmniejszeniu
wydobycia ze złó˝ naturalnych
– zmniejszenie emisji CO2
– wzrost wartoÊci nieruchomoÊci
– wi´ksza niezale˝noÊç
– uniezale˝nienie od sytuacji na rynku paliw
kopalnych

Oventrop oferuje systemy solarne
do podgrzewu wody i wspomagania
ogrzewania oraz do pozyskiwania ciepła
technologicznego.
Systemy i komponenty solarne (kolektory,
grupy solarne, osprz´t) mogà byç
sprz´˝one z pracujàcymi urzàdzeniami, bez
koniecznoÊci ich wymiany, w układach
odpowiadajàcych indywidualnym
potrzebom bàdê koncepcji inwestora.
Systemy solarne sà stosowane głównie
do podgrzewu wody pitnej oraz,
uzupełniajàco, do wspomagania
ogrzewania. Ze wzgl´du na fakt, ˝e
wi´kszoÊç energii zu˝ywanej w budynku
potrzebna jest do jego ogrzania –
w skojarzonym wykorzystaniu energii
słonecznej do podgrzewu wody
i wspomagania systemu grzewczego
upatrywaç nale˝y w przyszłoÊci ogromny
potencjał.
1 Dom jednorodzinny z instalacjà solarnà
2 Kolektory pró˝niowe zamontowane
na dachu płaskim
3 Kolektory pró˝niowe zamontowane
na elewacji
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Solarny podgrzew wody pitnej i wspomaganie ogrzewania

Solarny podgrzew wody pitnej
Odpowiednio zaprojektowane, wykonane i eksploatowane instalacje solarne do podgrzewu
wody pitnej mogà w miesiàcach letnich w pełni
pokrywaç zapotrzebowanie na ciepło potrzebne
do tego procesu.
Na system solarny Oventrop przeznaczony
do instalacji podgrzewu wody u˝ytkowej składajà si´ nast´pujàce elementy:
1 Zespół kolektorów pró˝niowych „OKP” lub
wysokoefektywnych kolektorów płaskich „OKF”
2 Grupa solarna „Regusol” ze zintegrowanym
sterownikiem, odpowiedzialna za transport ciepła, wyposa˝ona w elementy zabezpieczajàce
system
3 Bufor ciepła lub biwalentny zasobnik wody
u˝ytkowej
1
Kolektory „OKF/OKP“

„Brawa-Mix“
„Regumat M3“

„Regusol EL“

C W
H

Bufor
Zasilanie
Powrót
Kabel sygnałowy
sterownika kotła

3-drogowy zawór rozdzielajàcy „Tri-D TR“

Działanie instalacji solarnej słu˝àcej do podgrzewu wody u˝ytkowej
Wskutek nasłonecznienia czynnik solarny przepływajàcy przez absorber kolektora ulega
ogrzaniu.
Pompa obiegowa zainstalowana w grupie solarnej transportuje podgrzany czynnik solarny
do wymiennika dolnego (np. biwalentnego zasobnika wody u˝ytkowej). W wymienniku energia cieplna zawarta w czynniku przekazywana jest do wody pitnej znajdujàcej si´ w zasobniku.
Sterownik solarny włàcza pomp´ obiegowà zawsze wtedy, gdy temperatura na kolektorze b´dzie wy˝sza ni˝ temperatura w dolnej warstwie
zasobnika.
Wywołujàca sygnał zadziałania ró˝nica temperatur wynika z porównania temperatury kolektora oraz temperatury wody w zasobniku. Obie
temperatury mierzone sà przez odpowiednie
czujniki. Im wi´ksza jest ró˝nica temperatur, tym
wy˝sze jest nat´˝enie przepływu czynnika solarnego. Takie rozwiàzanie gwarantuje optymalny
uzysk energetyczny oraz odpowiednie temperatury w buforze.
W Europie Ârodkowej mo˝liwe sà oszcz´dnoÊci
rz´du 60 – 70% energii potrzebnej na ogrzewanie wody u˝ytkowej.
W przypadku, gdy promieniowanie słoneczne
nie jest w stanie nagrzaç wody do odpowiedniej
temperatury – z systemu grzewczego musi zostaç dostarczona dodatkowa energia.
1 Schemat ideowy instalacji solarnej do podgrzewu wody u˝ytkowej.
2 Schemat funkcyjny instalacji z biwalentnym
zasobnikiem wody u˝ytkowej

2
Solarny podgrzew wody oraz wspomaganie
ogrzewania
Na system solarny Oventrop przeznaczony
do instalacji podgrzewu wody u˝ytkowej
i wspomaganie ogrzewania składajà si´ nast´pujàce elementy:
1 Zespół kolektorów pró˝niowych „OKP” lub
wysokoefektywnych kolektorów płaskich „OKF”
2 Grupa solarna „Regusol” ze zintegrowanym
sterownikiem, odpowiedzialna za transport ciepła, wyposa˝ona w elementy zabezpieczajàce
system
Do sterownika i instalacji mo˝na podłàczyç i zintegrowaç istniejàce êródło ciepła (np. kocioł).
3 Zasobnik buforowy
3
kolektory „OKF/OKP“

Bufor

„Regumat M3“

3-drogowy zawór rozdzielajàcy „Tri-D TR“
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„Regumaq X“

„Regusol EL“

Zasilanie
Powrót
Kabel sygnałowy sterownika
kotła

Działanie instalacji solarnej do podgrzewu
wody u˝ytkowej oraz wspomagania ogrzewania.
Instalacja solarna wspomagajàca dodatkowo
ogrzewanie działa podobnie jaki wczeÊniej opisany system podgrzewu wody u˝ytkowej. Powierzchnia kolektorów jest jednak w takiej instalacji odpowiednio wi´ksza ni˝ w systemach słu˝àcych tylko do podgrzewu wody u˝ytkowej.
Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja mo˝e pokryç do 15-20% zapotrzebowania
na ciepło całej instalacji (podgrzew wody u˝ytkowej oraz wspomaganie ogrzewania). Kolejna ró˝nica dotyczy sposobu magazynowania
ciepła. W przypadku instalacji wspomagajàcej
ogrzewanie magazynuje si´ je w solarnym zasobniku buforowym. Podgrzew wody pitnej realizowany jest z u˝yciem modułu Êwie˝ej wody
„Regumaq X”.
Integracja do systemu grzewczego odbywa si´
najcz´Êciej przez podniesienie temperatury powrotu obiegu grzewczego. Je˝eli temperatura
w buforze jest wy˝sza ni˝ temperatura powrotu
obiegu grzewczego, to na zaworze 3-drogowym „Tri D TR” przepływ powrotu z obiegu
grzewczego zostaje skierowany do bufora,
w którym nast´puje jego podgrzanie. Je˝eli
temperatura w buforze jest za niska – powrót
obiegu grzewczego podgrzewany jest w dy˝urnym êródle ciepła (np. kotle).
1 Schemat ideowy instalacji solarnej do podgrzewu wody u˝ytkowej i wspomagania ogrzewania
2 Schemat funkcyjny instalacji z podgrzewem
powrotu obiegu grzewczego.

„OKP-10/20” – kolektory rurowe
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Ciàgły transport
ciepła

Kolektory rurowe „OKP-10/20” składajà si´
z rur pró˝niowych działajàcych na zasadzie
„Heat-Pipe”, charakteryzujàcej si´ zjawiskiem
ciàgłego transportu ciepła.
Cechy techniczne konstrukcji wymagajà ustawienia kolektora w nachyleniu od 15° do 75°,
niezale˝nie od rodzaju budynku, na którym sà
montowane (dachy płaskie lub skoÊne, fasady,
ew. jako konstrukcja wolnostojàca).
Kolektor rurowy mo˝e byç zastosowany
do podgrzewu wody pitnej lub basenowej,
do solarnego wspomagania ogrzewania,
do pozyskiwania ciepła technologicznego itp.
Dzi´ki zastosowaniu selektywnej powierzchni
absorbcyjnej uzyskano wysoki współczynnik
solarnej sprawnoÊci urzàdzenia.
Pró˝nia w rurze zapewnia maksymalnà izolacyjnoÊç cieplnà elementów roboczych. Materiały zastosowane do budowy kolektora „OKP10/20” charakteryzujà si´ bardzo wysokà odpornoÊcià na korozj´, zapewniajàc urzàdzeniu
długà ˝ywotnoÊç.
1 Kolektor rurowy „OKP-10/20” wykonany jest
zgodnie z normà DIN EN 12975 i posiada certyfikat „SolarKeymark”.
Zyski energetyczne wynoszà do 683 kWh/m2a.
Prognozy dla kolektora wykonane sà dla 3 m2
powierzchni aperturowej.
(mała ilustr. – dodatkowy profil z blachy zapobiega ew. wysuni´ciu si´ rury z kolektora).
2 Przekrój kolektora rurowego „OKP-10/20”
Zasada działania:
– promieniowanie słoneczne jest pochłaniane
przez absorber i zamieniane na energi´ cieplnà
– wyprofilowana blacha przenosi ciepło na rurk´ cieplnà (heat-pipe)
– czynnik wewnàtrz rurki „heat-pipe” nagrzewa
si´ i zamienia w par´, która podnosi si´
do kondensatora
– wskutek ponownego skroplenia czynnik oddaje ciepło, które nagrzewa Êcianki kondensatora i gniazdo, w którym si´ znajduje. Gniazdo jest elementem wymiennika przekazujàcego ciepło do płynu solarnego krà˝àcego w instalacji. Kondensator i gniazdo wymiennika
tworzà tzw. suchy styk wymiennikowy.
– skroplony czynnik spływa z kondensatora
do dolnej cz´Êci rurki „heat-pipe”, nagrzewa
si´ i proces rozpoczyna si´ od nowa
3 Schemat ideowy instalacji z kolektorem
4 Monta˝ szyn wsporczych kolektora OKP
na wspornikach dachowych
Wyró˝nienie

Deutscher Designer Club
Gute Gestaltung
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„OKF” – kolektory płaskie

Kolektory płaskie „OKF-CK22/OKF-CS22”
mogà byç u˝yte do podgrzewu wody pitnej
lub basenowej jak równie˝ do solarnego
wspomagania instalacji grzewczej. Dopuszcza si´ monta˝ kolektora w układach pionowym lub poziomym, na dachu (na wspornikach nad pokryciem dachowym lub bezpoÊrednio w konstrukcji dachu) lub bezpoÊrednio na konstrukcji wolnostojàcej.
Do wybranego sposobu monta˝u nale˝y zastosowaç jeden z oferowanych przez firm´
Oventrop systemów wsporczych – zestaw
podstawowy dla dwóch kolektorów, zestaw
rozszerzajàcy do monta˝u kolejnego kolektora w rz´dzie lub zestaw podstawowy dla
pojedynczego kolektora. Wst´pnie zmontowane ramy mogà byç u˝yte do monta˝u kolektora na dachu skoÊnym lub płaskim. Ich
konstrukcja zapewnia łatwy dost´p
do wszystkich elementów i znacznie skraca
prace monta˝owe.
Absorber wykonany z blachy aluminiowej
i rury miedzianej w układzie podwójnej harfy
posiada dwa króçce ½" (gwint zewn´trzny)
do połàczenia z instalacjà obiegu solarnego.
Kolektory płaskie mo˝na łàczyç ze sobà
przy u˝yciu rur falistych ze stali nierdzewnej.
Połàczenie to spełnia równoczeÊnie funkcj´
kompensatora rozszerzeƒ termicznych.

1
Szkło antyrefleksyjne
Promieniowanie słoneczne 100 %

Szkło standardowe / Szkło strukturalne
Promieniowanie słoneczne 100 %

Szkło

Szkło

Nanostruktura
Transmisja 96%

Transmisja 91%

2
Absorber pełnopowierzchniowy,
spawany laserowo, pró˝nia
w przestrzeni mi´dzy absorberem
a szybà kolektora

Brak mostków termicznych dzi´ki
pełnej izolacji boków kolektora

Izolacja termiczna o gruboÊci 60 mm
minimalizuje straty ciepła w dół
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Antyrefleksyjne szkło solarne

Ramy aluminiowe

Rury absorbera optymalnie
odprowadzajà ciepło

1 Kolektor płaski „OKF-CK22” wykonany
jest zgodnie z normà DIN EN 12975 i posiada certyfikat „SolarKeymark”.
Zyski energetyczne wynoszà 499 kWh/m2a.
Prognozy dla kolektora wykonane sà dla 5
m2 powierzchni aperturowej.
2 Porównanie szyby antyrefleksyjnej („OKFCK22”) ze standardowà („OKF-CS 22”)
Szyba antyrefleksyjna zastosowana w kolektorze „OKF-CK22” zwi´ksza transmisj´ promieniowania o 5%. Ta właÊciwoÊç szyby antyrefleksyjnej jest szczególnie przydatna przy niskim kàcie padania promieni słonecznych (np. w zimie).
Na nanostrukturze szkła antyrefleksyjnego
nie tworzà si´ krople, woda spływa pod postacià cienkiego filmu („no drop effect”).
3 Budowa kolektora płaskiego

„Regusol-130” – solarne grupy pompowe

1 Grupa solarna „Regusol ELH-130” z grupà
bezpieczeƒstwa, z pompà o dł. 130 mm, z
dodatkowym sterownikiem elektronicznym
„Regtronic PE” oraz z separatorem
powietrza do odgazowania czynnika
solarnego.
Połàczenie z instalacjà solarnà z u˝yciem
złàczek skr´canych „Regusol” DN 25.
Grupa kompletnie zmontowana,
sprawdzona pod wzgl´dem szczelnoÊci,
z grupà bezpieczeƒstwa i mo˝liwoÊcià
przyłàczenia naczynia wzbiorczego.
2 Grupa solarna „Regusol S-130” z grupà
bezpieczeƒstwa, z pompà o dł. 130 mm.
Jak „Regusol EL”, ale bez sterownika i bez
separatora powietrza.
Przyłàcza:
DN 20: G ¾ gw. zewn. (złàczki skr´cane wg
DIN V 3838)
DN 25: G 1 gw. zewn. (do złàczek
skr´canych „Regusol”)
3 Grupa solarna „Regusol L-130”, bez
sterownika. Przyłàcza jak w grupie „Regusol
S-130”.
4 Grupa solarna „Regusol P-130”,
1-pionowa, z grupà bezpieczeƒstwa. Zawór
stopowy zintegrowany z zaworem kulowym.
Przyłàcza jak w „Regusol S-130”.
5 Grupa solarna „Regusol EL-130-B”, z
dodatkowym sterownikiem (elektronicznym,
cyfrowym).

Pompa energooszcz´dna
z silnikiem z magnesem trwałym

1

Tak jak w pompach
grzewczych klasy A
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„Regusol-180” – solarne grupy pompowe

1 Grupa solarna „Regusol L-180” DN25,
z grupà bezpieczeƒstwa, z pompà
o dł. 180 mm, z separatorem powietrza
do odgazowania czynnika solarnego. Połàczenie z instalacjà solarnà DN 25 za pomocà złàczek skr´canych „Regusol”. Grupa
kompletnie zmontowana, sprawdzona pod
wzgl´dem szczelnoÊci, z grupà bezpieczeƒstwa i mo˝liwoÊcià przyłàczenia naczynia
wzbiorczego.
2 Grupa solarna „Regusol P-180” DN 25,
1-pionowa, z grupà bezpieczeƒstwa.
3 Grupa solarna „Regusol S-180” DN 25,
z grupà bezpieczeƒstwa, budowa jak „Regusol L-180”, ale bez separatora powietrza.
4 Grupa solarna „Regusol S-180” DN 32,
z grupà bezpieczeƒstwa. Przyłàcze do instalacji solarnej G2, płaskouszczelniane.

1
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„Regusol X-Uno” – grupa solarna z wymiennikiem ciepła

1
1 Zasilanie – obieg solarny
2 Powrót – obieg solarny
3 Powrót – bufor
4 Zasilanie – bufor

1

5 Izolacja

2

5

3
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Solarna grupa pompowa ze sterownikiem
elektronicznym i wymiennikiem ciepła
umo˝liwia kontrolowane przekazywanie
energii cieplnej z obiegu solarnego (pierwotnego) do obiegu bufora (wtórnego). Zastosowanie – np. w instalacji z istniejàcym
zasobnikiem, nie nadajàcym si´ do bezpoÊredniego połàczenia z instalacjà solarnà.
Obieg pierwotny PN 10, do 120 °C
Temperatura rozruchu 160 °C.
Obieg wtórny PN 6, do 120 °C
Praca ciàgła.
Lutowany, płytowy wymiennik ciepła spełnia
wymagania zawarte w dyrektywie europejskiej dotyczàcej konstrukcji zbiorników ciÊnieniowych (PED).
Konstrukcja wymiennika wymusza zawirowania (turbulencje) przepływu i zapewnia
tym samym w du˝ym stopniu jego samooczyszczanie si´.
Dzi´ki zintegrowanej grupie bezpieczeƒstwa
obieg solarny chroniony jest przed skutkami
niekontrolowanego wzrostu ciÊnienia.
Poszczególne składniki grupy sà zamontowane na płycie noÊnej i sprawdzone
pod wzgl´dem szczelnoÊci.
Sterownik jest fabrycznie połàczony kablami
z nast´pujàcymi elementami grupy:
– pompà obiegu solarnego
– pompà obiegu zasobnika
– wejÊciami czujników temperatury:
kolektora, wlotu do wymiennika po stronie
pierwotnej, wylotu z wymiennika po stronie
wtórnej, 2-ma wejÊciami do pomiaru temperatury w buforze
– ze złàczem szeregowym do połàczenia
z elektronicznym miernikiem przepływu.
Pełnograficzny wyÊwietlacz sterownika charakteryzuje si´ bardzo dobrymi parametrami
i czytelnoÊcià pokazywanej treÊci. Sterownik
posiada wyjÊcie danych S-BUS.
Grupa dostarczana jest wraz z obudowà termoizolacyjnà. Po wykonaniu nieskomplikowanego technicznie połàczenia z instalacjà – od strony obiegu pierwotnego z u˝yciem złàczek skr´canych, od strony obiegu
wtórnego połàczeƒ płaskouszczelnianych – grupa solarna gotowa jest do pracy.
Rzeczywista sprawnoÊç wymiany ciepła zale˝y od:
– temperatury zasilania i nat´˝enia przepływu w obiegu pierwotnym
– ró˝nicy temperatur zasilania w obiegach
pierwotnym i wtórnym
– wymaganej temperatury zasilania i nat´˝enia przepływu w obiegu wtórnym.
Wykonania:
– „Regusol X-Uno 25-B”
grupa solarna z wymiennikiem ciepła
przyłàcze dla jednego obiegu kolektora
przyłàcze dla jednego obiegu ładujàcego
ze sterownikiem elektronicznym „Regtronic
RX-B”
liczba płyt wymiennika ciepła – 30
1 „Regusol X-Uno”
2 Schemat ideowy systemu

2
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„Regusol X-Duo” grupa solarna z wymiennikiem ciepła

1
1 Zasilanie - obieg solarny
2 Powrót – obieg solarny
3 Powrót – bufor
4 Zasilanie I – bufor
5 Zasilanie II – bufor
1

6 Izolacja

2

6

3

2

10

4

5

Solarna grupa pompowa ze sterownikiem
elektronicznym, z wymiennikiem ciepła, z zaworem 3-drogowym do przełàczania na drugi
obieg wtórny. Urzàdzenie umo˝liwia kontrolowane przekazywanie energii cieplnej z obiegu
solarnego (pierwotnego) do obiegu bufora
(wtórnego). Zastosowanie – np. w instalacji
z istniejàcym zasobnikiem, nie nadajàcym si´
do bezpoÊredniego połàczenia z instalacjà solarnà.
Zawór 3-drogowy zamontowany na zasilaniu
obiegu wtórnego pozwala przekierowaç przepływ na podłàczony równolegle dodatkowy
obieg ładowania zasobnika, np. w celu włàczenia ładowania warstwowego lub ładowania
drugiego zasobnika.
Obieg pierwotny PN 10, do 120 °C
Temperatura rozruchu 160 °C.
Obieg wtórny PN 6, do 120 °C
Temperatura pracy ciàgłej 120 °C.
Lutowany, płytowy wymiennik ciepła spełnia
wymagania zawarte w dyrektywie europejskiej
dotyczàcej konstrukcji zbiorników ciÊnieniowych (PED).
Konstrukcja wymiennika wymusza zawirowania (turbulencje) przepływu i zapewnia tym samym w du˝ym stopniu jego samooczyszczanie si´.
Dzi´ki zintegrowanej grupie bezpieczeƒstwa
obieg solarny chroniony jest przed skutkami
niekontrolowanego wzrostu ciÊnienia.
Poszczególne składniki grupy zostały zamontowane na płycie noÊnej i sprawdzone
pod wzgl´dem szczelnoÊci.
Sterownik jest fabrycznie połàczony kablami
z nast´pujàcymi elementami grupy:
– pompà obiegu solarnego
– pompà obiegu zasobnika
– zaworem przełàczajàcym
– wejÊciami czujników temperatury:
kolektora, wlotu do wymiennika po stronie
pierwotnej, wylotu z wymiennika po stronie
wtórnej, 3-ma wejÊciami do pomiaru temperatury w buforze ładowanym warstwowo
– łàczem szeregowym do połàczenia z elektronicznym miernikiem przepływu.
Pełnograficzny wyÊwietlacz sterownika charakteryzuje si´ bardzo dobrymi parametrami
i czytelnoÊcià pokazywanej treÊci. Sterownik
posiada wyjÊcie danych S-BUS.
Grupa dostarczana jest wraz z obudowà termoizolacyjnà. Po wykonaniu nieskomplikowanego technicznie połàczenia z instalacjà – od strony obiegu pierwotnego z u˝yciem
złàczek skr´canych, od strony obiegu wtórnego połàczeƒ płaskouszczelnianych – grupa
solarna gotowa jest do pracy.
Rzeczywista sprawnoÊç wymiany ciepła zale˝y
od:
– temperatury zasilania i nat´˝enia przepływu
w obiegu pierwotnym
– ró˝nicy temperatur zasilania w obiegach
pierwotnym oraz wtórnym
– wymaganej temperatury zasilania i nat´˝enia
przepływu w obiegu wtórnym.
Wykonania:
– „Regusol X-Duo 25-B”
grupa solarna z wymiennikiem ciepła
przyłàcze dla jednego obiegu kolektora
przyłàcza dla dwóch obiegów zasobnika
ze sterownikiem elektronicznym „Regtronic
RX-B”
liczba płyt wymiennika ciepła – 30
1 „Regusol X-Duo”
2 Schemat ideowy

Podgrzew wody i wspomaganie ogrzewania
– bufor ciepła i moduł Êwie˝ej wody „Regumaq X”
Schemat ideowy systemu
Kolektory OKF/OKP

zasilanie
powrót
kabel sygnałowy
do sterownika kotła
3-drogowy zawór rozdzielajàcy „Tri D TR“
Bufor

Obieg solarny
Podłàczenie i sterowanie instalacjà z u˝yciem grupy solarnej „Regusol X Uno” ze zintegrowanym, płytowym wymiennikiem ciepła i ze sterownikiem elektronicznym „Regtronic RX-B”
Dogrzew bufora ciepła
Dogrzew bufora przy pomocy dy˝urnego
êródła ciepła (np. kotła) jest uruchamiany
w zale˝noÊci od temperatury zmierzonej
na czujniku umieszczonym w buforze (T).

Ciepła woda u˝ytkowa
Woda jest podgrzewana w module Êwie˝ej
wody „Regumaq X” w reakcji na wystàpienie zapotrzebowania. Rozwiàzanie nie wymaga magazynowania ciepłej wody, co jest
optymalnà pod wzgl´dem higieny metodà
jej przygotowania na potrzeby u˝ytkowników instalacji.

Wspomaganie ogrzewania przez podniesienie temperatury powrotu
Zintegrowany w kotle sterownik reguluje
temperatur´ zasilania obiegu grzewczego.
W zale˝noÊci od temperatury zewn´trznej
reguluje on poło˝enie grzyba zaworu mieszajàcego w grupie pompowej „Regumat
M3”.
W celu wykorzystania pochodzàcego z instalacji solarnej nadmiaru energii zgromadzonej w buforze mo˝na podnieÊç temperatur´ powrotu obiegu grzewczego. Je˝eli
temperatura powrotu obiegu grzewczego
jest ni˝sza od temperatury w buforze, to odpowiednio ustawiony sterownik „Regtronic
RX-B” przełàczy zawór 3-drogowy „Tri D TR”
na wyjÊcie III. Energia cieplna z bufora jest
wykorzystana do podniesienia temperatury
powrotu.
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Podgrzew wody i wspomaganie grzania – bufor ciepła i moduł
Êwie˝ej wody „Regumaq X”. Ładowanie warstwowe bufora
z u˝yciem grupy pompowo-wymiennikowej „ Regusol X Duo”
Schemat ideowy systemu

Kolektory OKF/OKP

Zawór
zwrotny

zasilanie
powrót
kabel sygnałowy
do sterownika kotła
3-drogowy zawór rozdzielajàcy „Tri D TR“
Bufor

Obieg solarny
Podłàczenie i sterowanie instalacjà z u˝yciem grupy solarnej „Regusol X Duo” ze zintegrowanym, płytowym wymiennikiem ciepła i ze sterownikiem elektronicznym „Regtronic RX-B”. „Regusol X Duo” umo˝liwia
warstwowe ładowanie bufora w zale˝noÊci
od wartoÊci temperatury osiàgni´tej w obiegu kolektora. Przy wysokich temperaturach
ładowana jest górna czeÊç bufora, przy niskich – Êrodkowa. Dzi´ki temu zwi´kszona zostaje efektywnoÊç instalacji solarnej.
Dogrzew bufora ciepła
Dogrzew bufora przy pomocy dy˝urnego
êródła ciepła (np. kotła) jest uruchamiany
w zale˝noÊci od temperatury zmierzonej
na czujniku umieszczonym w buforze (T).
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Ciepła woda u˝ytkowa
Woda jest podgrzewana w module Êwie˝ej
wody „Regumaq X” w reakcji na wystàpienie zapotrzebowania. Rozwiàzanie nie wymaga magazynowania ciepłej wody, co jest
optymalnà pod wzgl´dem higieny metodà
jej przygotowania na potrzeby u˝ytkowników instalacji.

Wspomaganie ogrzewania przez podniesienie temperatury powrotu
Zintegrowany w kotle sterownik reguluje
temperatur´ zasilania obiegu grzewczego.
W zale˝noÊci od temperatury zewn´trznej
reguluje on poło˝enie grzyba zaworu mieszajàcego w grupie pompowej „Regumat
M3”.
W celu wykorzystania pochodzàcego z instalacji solarnej nadmiaru energii zgromadzonej w buforze mo˝na podnieÊç temperatur´ powrotu obiegu grzewczego. Je˝eli
temperatura powrotu obiegu grzewczego
jest ni˝sza od temperatury w buforze, to odpowiednio ustawiony regulator „Regtronic
RX-B” przełàczy zawór 3-drogowy „Tri D TR”
na wyjÊcie III. Energia cieplna z bufora jest
wykorzystana do podniesienia temperatury
powrotu.

„Regumaq X-30-B / XZ-30-B“ – moduły Êwie˝ej wody

1

2
1 Zasilanie z bufora
2 Powrót do bufora
3 Ciepła woda
2

4 Zimna woda

1

5

Bufor
3

4

CW

ZW

3

Q strona pierwotna [l/min]

Przepływy przy podgrzaniu wody pitnej z temp. 10 °C do 45 °C

Temperatura bufora

Q strona wtórna [l/min]

„Regumaq X-30-B”
Sterowana elektronicznie grupa armaturowo-pompowa z wymiennikiem ciepła umo˝liwia higieniczne podgrzanie wody w systemie przepływowym. Podgrzew wody „Just
in time”, czyli tylko w trakcie jej poboru
przez u˝ytkownika. Zastosowanie modułu
Êwie˝ej wody „Regumaq X” eliminuje koniecznoÊç magazynowania ciepłej wody.
Moduł umo˝liwia optymalne wykorzystanie
alternatywnych êródeł ciepła i nadaje si´
przede wszystkim dla domów 1- lub 2-rodzinnych. Mo˝na go łàczyç z buforem ciepła ładowanym z kolektorów słonecznych,
jak równie˝ z innych êródeł (np. z kotła gazowego, olejowego lub stałopalnego).
Obroty pompy na stronie obiegu pierwotnego regulowane sà w zale˝noÊci od temperatury i nat´˝enia rozbioru wody po stronie
obiegu wtórnego (instalacji wody pitnej).
Zawory KFE zamontowane w obiegach pierwotnym i wtórnym słu˝à do przepłukiwania
płytowego wymiennika ciepła. Podwy˝szona ochrona przed zanieczyszczeniami zapewniona jest dzi´ki efektowi samooczyszczenia si´, zwiàzanemu z turbulentnym
przepływem wody w wymienniku.
Instalacja wody u˝ytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczeƒstwa o ciÊnieniu
otwarcia 10 barów.
Poszczególne elementy grupy wymiennika
ciepła (wyposa˝one w złàcza płaskouszczelniane) sà fabrycznie zamontowane
na płycie noÊnej i sprawdzone pod wzgl´dem szczelnoÊci.
„Regumaq XZ-30-B”
Zbudowany podobnie jak moduł „Regumaq
X-30-B”, wyposa˝ony jednak dodatkowo
w pomp´ obiegu cyrkulacyjnego zamontowanà po stronie instalacji wody u˝ytkowej.
Sterownik jest fabrycznie połàczony kablami
ze wszystkimi komponentami elektrycznymi
i obsługuje nast´pujàce tryby pracy:
– „Zapotrzebowanie” – krótki rozbiór wody
powoduje uruchomienie pompy cyrkulacyjnej
– „Praca ciàgła” – pompa cyrkulacyjna pracuje ciàgle w zaprogramowanych czasokresach
– „Sterowanie temperaturà” – pompa cyrkulacyjna pracuje w zale˝noÊci od temperatury
powrotu
– mo˝liwoÊç ustawienia 3 przełàczeƒ trybów
pracy w ciàgu doby
1 „Regumaq X-30-B” – moduł Êwie˝ej wody
z wbudowanym sterownikiem elektronicznym
2 „Regumaq XZ-30-B” – moduł Êwie˝ej wody z wbudowanym sterownikiem elektronicznym i funkcjà cyrkulacji
3 „Regumaq X-30-B” – schemat ideowy zastosowania
4 Rozbiór wody (Q obiegu wtórnego) w zale˝noÊci od temperatury bufora.
Przykład (patrz rys. 4):
Po ustawieniu na sterowniku temperatury
wody ciepłej 45 °C, przy temperaturze bufora 60 °C i przepływie w obiegu pierwotnym
na poziomie 25 l/min – mo˝na pozyskaç
z instalacji na stronie wtórnej 30 l/min wody
o po˝àdanej temperaturze. Nat´˝eniem
przepływu w obiegu pierwotnym (bufora)
steruje sterownik poprzez odpowiednie dopasowanie obrotów pompy.

4
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„Regumaq XK“ – zestaw kaskadujàcy do modułów Êwie˝ej wody

Zestawy kaskadujàce „Regumaq XK”
składajà si´ z zaworów kulowych z nap´dami, montowanych na dopływie zimnej wody
oraz odpowiedniego oprogramowania sterujàcego ich pracà.
Wykorzystujàc zestawy do kaskadowania
modułów Êwie˝ej wody „Regumaq XZ-30-B”
mo˝na zwi´kszyç wydajnoÊç podgrzewania
do 120 l/min.
Wykonania:
– Zestaw do kaskadowania dwóch modułów
„Regumaq XZ-30-B”
Wydatek: 60 l/min. przy zadanej temperaturze wody u˝ytkowej 50 °C i temperaturze
wody zimnej 10 °C.
Dwa zawory kulowe z nap´dami.
– Zestaw do kaskadowania trzech modułów
„Regumaq XZ-30-B”
Wydatek: 90 l/min. przy zadanej temperaturze wody u˝ytkowej 50 °C i temperaturze
wody zimnej 10 °C.
Trzy zawory kulowe z nap´dami.
– Zestaw do kaskadowania czterech modułów „Regumaq XZ-30-B”
Wydatek: 120 l/min. przy zadanej temperaturze wody u˝ytkowej 50 °C i temperaturze
wody zimnej 10 °C.
Cztery zawory kulowe z nap´dami.
1 „Regumaq XZ-30” z zestawem „Regumaq
XK”.
2 Przykładowy schemat ideowy instalacji.

1

2
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„Regtronic” – sterowniki do techniki solarnej

1

2

3

Istniejàca instalacja

bestehende
grzewcza
Heizungsanlage
HK-Kreislauf
Obieg

Systemregler
Sterownik
systemowyErweiterung zur
„RegtronicRM-B”
RM-B“ solaren TrinkwasserRozszerzenie o funkcje
„Regtronic
erwärmung und
solarnego podgrzewu wody
Heizungsu˝ytkowej i wspomagania
unterstützung
ogrzewania

grzejnikowy
Schaltsignale zur

Sygnał
sterujàcy obiegu grzewczego
Heizkreisregelung
Schaltsignal
Kesselkotła
Sygnałzum
sterujàcy

Kessel
steuerung

Kessel
Kocioł

4

Sterowniki naÊcienne ze wst´pnie zaprogramowanymi schematami regulacyjnymi sà
przeznaczone do sterowania pracà instalacji
solarnej i do regulacji obiegu grzewczego.
Dzi´ki kombinacji wst´pnie zaprogramowanych schematów regulacyjnych i dodatkowych funkcji definiowanych przez u˝ytkownika
sterownik mo˝e byç u˝yty do kompleksowej
regulacji instalacji grzewczej zarówno od strony êródła, jak i rozbioru.
1 Sterownik „Regtronic B2/2-B”
Prosty sterownik solarny do monta˝u naÊciennego, do sterowania instalacjà solarnà z jednym kolektorem i z jednym zasobnikiem, wykorzystywanà do podgrzewu wody u˝ytkowej
– 2 wejÊcia czujników
– 1 wyjÊcie
– wyjÊcie danych S-Bus
2 Sterownik obiegu grzewczego „Regtronic
RH-B”
Pogodowy sterownik temperatury zasilania
obiegu grzewczego decyduje o iloÊci ciepła
podawanego ze êródła ciepła i/lub mieszacza
(np. grupy pompowej „Regumat M3” lub
„Regfloor HW”, wyposa˝onej w zawór 3-drogowy). Sterownik grzewczy mo˝e sterowaç
pracà obiegu z zaworem mieszajàcym lub
bezpoÊredniego.
Sterownik umo˝liwia sterowanie instalacjà rozbudowanà do 6 obiegów grzewczych z zaworami mieszajàcymi i 6 obiegów bezpoÊrednich. Takie jego zastosowanie wymaga u˝ycia
modułów rozszerzajàcych „Regtronic EM-B”
(nr kat. 115 20 98).
– 8 wejÊç czujników
– 2 wejÊcia dla elektronicznych mierników
przepływu
– 5 wyjÊç (w tym 1 bezpotencjałowe)
– 2 wyjÊcia PWM / 0-10 V (przełàczalne)
– 1 wyjÊcie danych S-Bus
– gniazdo karty pami´ci „SD”
3 Sterownik „Regtronic RM-B”
Sterownik systemowy do monta˝u naÊciennego, do sterowania instalacjà solarnà z kolektorami ustawionymi w dwóch płaszczyznach
(wschód/zachód) i kilkoma buforami. Umo˝liwia pogodowà regulacj´ temperatury zasilania
w obiegach grzewczych bezpoÊrednich lub
z podmieszaniem. Menu u˝ytkownika umo˝liwia parametryzowanie wielu funkcji i urzàdzeƒ: warstwowe ładowanie bufora, wymienniki ciepła, zapotrzebowanie na ciepło, ładowanie zasobnika, kocioł stałopalny, zawory mieszajàce, pomiar ciepła, kolektory rurowe, system drain back, regulacja termostatyczna, regulacja DT, dezynfekcja termiczna, cyrkulacja
i inne.
Do sterownika „Regtronic RM-B” mo˝na przyłàczyç 5 modułów rozszerzajàcych „Regtronic
EM-B” (nr kat. 115 20 98). Po rozbudowie
układ posiada 39 wyjÊç przekaênikowych, które mo˝na wykorzystaç dla realizacji indywidualnych rozwiàzaƒ inwestora.
– 12 wejÊç czujników
– 4 wejÊcia dla elektronicznych mierników
przepływu
– 2 wejÊcia sygnałowe
– 14 wyjÊç (w tym jedno bezpotencjałowe)
– 4 wyjÊcia PWM / 0 – 10 V (mo˝liwoÊç przełàczania)
– 1 wyjÊcie danych S-BUS
– 1 gniazdo karty pami´ci SD
4 Schemat ideowy systemu
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„Regtronic” – sterowniki elektroniczne
Przeglàd układów instalacyjnych, przykłady

Sterowniki Oventrop umo˝liwiajà regulacj´ wielu ró˝nych układów instalacji. Sterowniki obsługujà m. in. nast´pujàce funkcje: podniesienie
temperatury powrotu, sterowanie kotła (w tym kotłów na drewno), sterowanie cyrkulacji c. w. u, przełàczanie na wartoÊciach progowych,
regulacja instalacji grzewczej lub chłodniczej.
Przykłady układów instalacji obsługiwanych przez sterowniki Oventrop

Schematy przykładowe

„BS/2-B“

X

Pozostałe schematy instalacji w katalogu produktów Oventrop, grupa produktów 7.
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„RC-B“

„RM-B“

X

X

X

X

X

X

X

X

„Regucor WHS” - centrala grzewcza,
„Hydrocor” - bufory

Instalacje grzewcze korzystajàce z odnawialnych êródeł energii składajà si´ z wielu
elementów. Sà one cz´sto montowane
osobno i – dla uzyskania po˝àdanego efektu – muszà byç odpowiednio połàczone
oraz skonfigurowane.
Skomplikowanych czynnoÊci konfiguracyjnych mo˝na uniknàç stosujàc central´
grzewczà „Regucor WHS”.
Centrala składa si´ z bufora z efektywnym
warstwowaniem oraz zespołu urzàdzeƒ słu˝àcych gromadzeniu i dystrybucji ciepła.
Zintegrowany sterownik ułatwia zarzàdzanie
systemem, zapewniajàc optymalnà funkcjonalnoÊç wszystkich jego elementów.
Centrala grzewcza „Regucor WHS” wydatnie skraca czasu monta˝u i pozwala oszcz´dziç na przestrzeni zabudowy. Mo˝na
do niej podłàczyç ró˝ne êródła ciepła.
Centrala grzewcza Oventrop składa si´ z:
– solarnej grupy pompowej
– modułu Êwie˝ej wody
– grupy pompowej obiegu grzewczego
– bufora ciepła
– przyłàczy êródeł ciepła (np. kotła, pompy
ciepła, itd.)
1 Centrala grzewcza „Regucor WHS”

1

2

3

Bufory „Hydrocor” umo˝liwiajà magazynowanie ciepła w instalacji solarnej.
Oferta zawiera bufory z zamontowanym wewnàtrz bufora wymiennikiem w´˝ownicowym do obiegu solarnego oraz bufory bez
wymienników.
Typowe zasobniki wody u˝ytkowej stosowane w instalacjach solarnych – tzw. zasobniki
biwalentne – wyposa˝one sà w dodatkowà
w´˝ownic´ umo˝liwiajàcà ich dogrzanie
z innego êródła ciepła. Takie bufory wyposa˝one sà wi´c w dwa wewn´trzne wymienniki
w´˝ownicowe.
Biwalentne zasobniki wody u˝ytkowej nie
powinny byç zb´dnie przewymiarowywane,
bo w przeciwnym razie mogà stanowiç potencjalne miejsce rozwoju bakterii b´dàcych
podstawowym zagro˝eniem dla higieny instalacji.
Jako zasad´ przyjmuje si´ w Europie Ârodkowej formuł´:
Podgrzew wody pitnej:
Ok. 50 l magazynowanej wody na 1 m2 zainstalowanej powierzchni kolektorów.
Podgrzew wody pitnej i wspomaganie
ogrzewania:
Ok. 100 l magazynowanej wody na 1 m2 zainstalowanej powierzchni kolektorów.
2 „Hydrocor HP” – bufor ciepła
3 „Hydrocor HS” – solarny bufor ciepła
z w´˝ownicà
4 „Hydrocor WB” – pojemnoÊciowy podgrzewacz wody z dwiema w´˝ownicami (biwalentny)

4
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„Solar” – membranowe, solarne naczynia wzbiorcze;
naczynia schładzajàce
Rury i złàczki

1

3

18

2

1 Specjalne naczynia wzbiorcze do instalacji solarnych, o pojemnoÊciach 18, 25, 33,
50 lub 80 l.
Dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C
Max. ciÊnienie pracy: 10 bar
Membrany sprawdzone zgodnie
z DIN 48 03 T3; dopuszczenie zgodne z wytycznymi dyrektywy dot. urzàdzeƒ ciÊnieniowych 97/23 EG.
2 Naczynie schładzajàce do ochrony przeponowego naczynia wzbiorczego i grupy
solarnej przed zbyt wysokimi temperaturami. PojemnoÊç 6, 12 lub 20 l
Naczynia schładzajàce potrzebne sà np., je˝eli kolektory płaskie „OKF” montowane sà
w pozycji pionowej lub w instalacjach,
w których grup´ solarnà umieszczonà
na najwy˝szej kondygnacji łàczà z kolektorem stosunkowo krótkie przewody.
Max. ciÊnienie pracy: 10 bar
Dopuszczenie zgodne z wytycznymi dyrektywy dot. urzàdzeƒ ciÊnieniowych 97/23 EG.
3 Do łàczenia kolektorów rurowych „OKP10/20” (patrz równie˝ str. 5) firma Oventrop
oferuje bogaty wybór akcesoriów (np. rury
faliste ze stali szlachetnej do wykonania
przejÊcia przez dach, złàczki do szeregowego łàczenia kilku kolektorów „OKP-10/20”
tworzàcych du˝e zespoły kolektorów).
bez ilustr. – w ofercie Oventrop znajdujà si´
równie˝ złàczki redukcyjne i złàczki skr´cane (płaskouszczelniane lub z pierÊcieniem
zaciskowym) do łàczenia kolektorów rurowych „OKP-10/20” z rurami obiegu solarnego.

Pozostała armatura do instalacji solarnych
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1 Miernik przepływu z nastawà wst´pnà
i z odci´ciem, np. do grupy solarnej „Regusol-130”, zakres 2-15 l/min.
2 Pion odpowietrzajàcy, na wymian´ do zamontowanych grup „Regusol-130”, składajàcy si´ z zaworu kulowego ze zintegrowanym zaworem stopowym i termometrem
oraz odpowietrznika.
3 „Regusol” – moduł napełniajàco-płuczàcy.
Zawór kulowy odcinajàcy z króçcami
do podłàczania w´˝y napełniajàcego i płuczàcego, do zabudowy w najni˝szym punkcie obiegu kolektora.
4 „Regusol” – pompa dopełniajàca
R´czna pompa do napełniania i uzupełniania zładu solarnego, z koƒcówkà do w´˝a,
z kurkami na ssaniu i tłoczeniu.
5 3-drogowy zawór mieszajàcy i regulator
temperatury z czujnikiem zanurzeniowym,
montowany w instalacjach przemysłowych,
instalacjach przygotowania c.w.u., w nagrzewnicach powietrza, szafkach grzewczych, zmywarkach, ogrzewaniu płaszczyznowym itp. Zakres regulacji mo˝e byç
ograniczany lub blokowany.
6 „Regusol” – zestaw szybkozłàczy MAG
do przyłàczania przeponowego naczynia
wzbiorczego do grupy solarnej „Regusol”,
składajàcy si´ z kàtownika do zamocowania
na Êcianie, szybkozłàcza MAG oraz w´˝a
w oplocie.
7 „Regucirc M” cyrkulacyjna grupa pompowa do biwalentnego zasobnika wody pitnej.
Zaizolowana grupa pompowa wyposa˝ona jest w mieszacz wody u˝ytkowej (zakres
regulacji 35 °C – 65 °C) z ochronà przeciwpoparzeniowà, ogranicznik przepływu
zwrotnego oraz zawory kulowe z termometrami. Grup´ „Regucirc M” montuje si´ mi´dzy biwalentnym zasobnikiem wody u˝ytkowej a instalacjà cyrkulacji. Urzàdzenie reguluje temperatur´ w instalacji cyrkulacji równie˝ wtedy, gdy brak jest rozbioru wody
o temperaturze zadanej na termostatycznym mieszaczu wody pitnej.
8 „Brawa-Mix” – termostatyczny mieszacz
wody pitnej, z bràzu, do instalacji wody
u˝ytkowej PN 10 do 100 °C, zakres nastawy 35 – 50 °C.
9 „Optiflex” – mosi´˝ny zawór kulowy
z gwintem zewn´trznym lub wewn´trznym,
samouszczelniajàcy, z nakr´tkà kontrujàcà,
uchwyt z ogranicznikiem obrotu, z koƒcówkà do w´˝a (mi´kka uszczelka) i nakr´tkà
zaÊlepiajàcà.
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Serwis, software
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1 Firma Oventrop wspiera swoich partnerów
poprzez szkolenia teoretyczne lub praktyczne.
Kompetentni doradcy Oventrop objaÊniajà aktualne przepisy, normy i mo˝liwoÊci uzyskania
dofinansowania. Na praktycznych przykładach
pokazujà, jak prawidłowo dobraç zarówno pojedyncze elementy, jak równie˝ kompletne
systemy do instalacji solarnej, podgrzewu wody u˝ytkowej czy wspomagania ogrzewania
(z podłogowym i Êciennym włàcznie).
2 Na stronie internetowej www.oventrop.pl
w zakładce „Software” mo˝na znaleêç po˝yteczne narz´dzie (Online Solar Calculation)
słu˝àce do doboru i wst´pnego oszacowania
efektywnoÊci instalacji solarnej. Prosty program obsługiwany „online” przelicza efektywnoÊç w instalacji wykorzystujàcej energi´ słonecznà tylko do podgrzewu wody lub do podgrzewu wody i wspomagania grzania łàcznie.
Obliczenia mo˝na prowadziç uwzgl´dniajàc
poło˝enie geograficzne przyszłej instalacji
(w tym wielu na terytorium Polski). Uwzgl´dnia
przy tym wiele parametrów definiowanych
przez u˝ytkownika – m.in. liczb´ mieszkaƒców, nachylenie dachu, obj´toÊç zasobnika
czy po˝àdanà temperatur´ ciepłej wody.
Na podstawie zdefiniowanych parametrów i informacji klimatycznych przechowywanych
w pami´ci programu u˝ytkownik otrzymuje informacje o optymalnej dla danej instalacji liczbie i wielkoÊci kolektorów, uzysku energetycznym, stopniu redukcji emisji CO2 uzyskanym
dzi´ki wykorzystaniu kolektorów słonecznych
itd.
3 EfektywnoÊç systemu solarnego zale˝y
w du˝ym stopniu od właÊciwego połàczenia
hydraulicznego i zwymiarowania poszczególnych elementów. Rury instalacji solarnej muszà byç tak dobrane, aby nie wystàpiła sytuacja redukcji efektywnoÊci instalacji np. z powodu êle dobranej, przewymiarowanej pompy.
Program obliczeniowy „OVsol” Oventrop
umo˝liwia sprawny dobór i wymiarowanie poszczególnych komponentów. Bez wzgl´du
na wybrany schemat systemu (niskie lub wysokie przepływy) program dobiera odpowiedni
przepływ, Êrednice rur i wielkoÊç naczynia
wzbiorczego. Mo˝na go równie˝ u˝yç do wyliczenia wartoÊci nastaw wst´pnych solarnych
zaworów równowa˝àcych w instalacjach,
w których ze wzgl´du na monta˝ kolektorów
w wielu polach zachodzi koniecznoÊç zrównowa˝enia oporów.
Opisane programy dost´pne sà na stronie
www.oventrop.pl.
Dalsze informacje znajdujà si´ w katalogu
Oventrop, grupa produktowa 7.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian
technicznych bez uprzedzenia.
Dost´pne w firmie:
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OVENTROP Sp. z o.o.
Bronisze ul. Âwierkowa 1B
05-850 O˝arów Mazowiecki
tel. 0 22 722 96 42
fax 0 22 722 96 41
www.oventrop.pl
e-mail:info@oventrop.pl
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