Termoregulaèní armatury

TOPENÍ

TERMOREGULAÈNÍ JEDNOTKA S ÈERPADLEM

IVAR.TERMOVAR-S

Technické charakteristiky a rozmìry jednotky



Napìtí
Pøíkon
Max. kapacita kotle
Max. provozní teplota
Max. provozní tlak
Otevírání teplot

230 VAC 50/60 Hz
45 VA
80 kW
110°C
PN 6
45°C, 55°C, 61°C, 72°C nebo
80°C, pevnì nastavená
UPS 25-60
RP 1", RP 5/4" a 28 mm
litina
210 x 210 x 110 mm
5,0 kg

Èerpadlo
Rozmìry pøípojek
Provedení
Rozmìry jednotky
Hmotnost

KÓD

TYP

ROZMĚR

4825 S

TERMOVAR-S 25-72°C

1"

4825 SI

TERMOVAR-S 25-72°C - ISOL

1"

4825

TERMOVAR 25-72°C - zpětná klapka

1"

4725

61 °C - zpětná klapka

1"
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 prefabrikovaná, automatizovaná, tepelnì øízená cirkulaèní jednotka pro kotle
a vytápìní tuhými palivy;
 cirkulaèní jednotka TERMOVAR øídí minimální teplotu média pøicházejícího do
kotle a zvyšuje tak jeho efektivnost, pøedchází zanášení a podstatnì prodluuje
ivotnost kotle na tuhá paliva;
 eliminuje riziko tepelných šokù zpùsobených pøívodem studené vody;
 zajišuje efektivnìjší spalování tuhých paliv, a je tak nutnou souèástí systému ohøevu
se zásobníkem.

* provedení 4825 S a SI jsou bez zpìtné klapky;
4825 se zpìtnou klapkou, která umoòuje samotínou funkci pøi výpadku el. proudu

Schéma zapojení:
pozor - provedení S a SI jsou bez zpìtné klapky

Souèástí dodávky:
1.
2.
3.
4.
5.

Tepelnì øízený napouštìcí ventil
Ochrana proti zpìtnému proudìní
Cirkulaèní èerpadlo
Tøi teplomìry
Tøi kulové ventily

Napouštìcí jednotka TERMOVAR nabízí nìkolik výhod:
• Jednotka umoòuje rychlou a bezproblémovou instalaci
• TERMOVAR zajišuje pøívod média s konstantní teplotou
• Lze instalovat na pravou nebo na levou stranu kotle
• Automatická cirkulace v pøípadì výpadku proudu nebo poškození èerpadla u typu 4825
• Jednotka se instaluje na zpìtné potrubí, èím zùstává vývod neomezený pro další
rozšíøení topného systému, napouštìcí jednotka nemùe být zasaena párou
v pøípadì pøehøátí kotle
• Jednoduše opravitelná - všechny souèásti mohou být vymìnìny bez potøeby
vypouštìt systém.
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Termoregulaèní armatury
Princip èinnosti
1. Fáze nahøívání
Èerpadlo je tøeba øídit pomocí termostatu teploty kotlové vody.
Èerpadlo je spínáno v pøímé závislosti na poadované teplotì topné
vody.
Termovar zabezpeèuje primárnì cirkulaci vody v kotlovém okruhu,
èím urychluje její nahøívání na poadovanou teplotu.
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2. Fáze plnìní
Termostatická vloka v TERMOVARU je øízena teplotou vodního média
cirkulujícího z kotle do zásobníku. (viz tabulka dole.)
Termostatická vloka se zaène otevírat pøi 61/72/80°C* a je plnì
otevøena pøi 73/84/92°C*. Jakmile teplota v kotli dosáhne 61/72/80°C
*, otevøe se termostatická vloka a umoní pøísun vody ze zásobníku.
Teplota pøivádìné vody urèuje pracovní pozici termostatické vloky.
Vyrovnávací ventil v cirkulaèní jednotce reguluje vnitøní tok pøivádìné
vody. Pracovní poloha termostatické vloky urèuje uzavírací pozici
vyrovnávacího ventilu. (viz tabulka dole.) Jakmile je teplota na
67/78/86°C*, zaène termostatická vloka uzavírat vyrovnávací ventil.
Zajistí tak vìtší prùtok vracející se vody do kotle.
Po dosaení teploty 73/84/92°C* se termostatická vloka otevøe
na 100 % a vyrovnávací ventil je na 100 % uzavøen.

Termostat
Teplota °C

Termostat
Otevření %

Vyrovnávací ventil
Uzavření %

61/72/80

0

0

63/74/82

16

0

65/76/84

33

0

67/78/86

50

0

69/80/88

67

35

71/82/90

83

70

73/84/92

100

100

3. Závìreèná fáze
Termostatická vloka je úplnì otevøená. Vyrovnávací ventil je uzavøený. Výsledkem je maximální prùtok vratné vody poadované teploty do kotle a co nejúèinnìjší nahøívání akumulaèní nádre (topných
tìles).

4. Samoèinná cirkulace
V pøípadì výpadku proudu nebo poškození èerpadla se automaticky
otevøe ochrana proti zpìtné cirkulaci.
Model S je dodáván bez ochrany proti zpìtné cirkulaci.
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