miesi´cznik informacyjno - techniczny

Zasobniki i automatyka

mi ciep∏a, np. kocio∏ c.o., grza∏ka
elektryczna. Dzi´ki przyst´pnej cenie oraz szerokiej gamie zasobników
takie systemy stajà si´ coraz popularniejszym rozwiàzaniem w polskim
budownictwie jednorodzinnym.
G∏ówne zalety proponowanych
rozwiàzaƒ to:
● techniczne zoptymalizowanie zestawu,
● ograniczenie
ryzyka b∏´dów
w kompletacji i monta˝u,
● mo˝liwoÊç adaptacji do istniejàcej
instalacji c.w.u.,
● swobodny wybór podstawowego
êród∏a energii.
Heweliusz WWK 300...SOL i Heweliusz LWA 252...SOL to zintegrowane systemy kolektora s∏onecznego
SOL 25 plus oraz zasobnika c.w.u.
z wbudowanym agregatem do odzysku ciep∏a z powietrza (pompa WWK
300) lub z uk∏adu wentylacji (pompa
LWA 252). W obydwu przypadkach
agregat ch∏odniczy odzyskuje ciep∏o
na zasadzie „pompy ciep∏a“. Dodatkowa grza∏ka elektryczna zapewnia
mo˝liwoÊç podniesienia temperatury
c.w.u. do 65°C. Ca∏oÊç systemu zosta∏a uzupe∏niona o sterownik uk∏adu solarnego SOM. Taka konfiguracja przygotowania ciep∏ej wody u˝ytkowej jest rozwiàzaniem niezwykle
efektywnym i energooszcz´dnym.
Posiada równie˝ dodatkowe zalety
w postaci wspomagania wentylacji,
wprowadzania efektu ch∏odzenia czy
osuszania pomieszczeƒ.

● Zasobniki ciep∏ej wody u˝ytkowej
typu SBB...plus o pojemnoÊci 300,
400, 600 l sà urzàdzeniami przystosowanymi do wspó∏pracy z kolektorami s∏onecznymi i dodatkowym
êród∏em ciep∏a, np. kocio∏ c.o.
● Zbiornik
kombinowany SBK
600/150 umo˝liwia prac´ systemu
kolektorów s∏onecznych na potrzeby c.o. i c.w.u. wspomaganych dodatkowym êród∏em ciep∏a (np. kocio∏ lub pompa ciep∏a). Specjalna
konstrukcja - „zbiornik w zbiorniku“ - zapewnia wysokà akumulacj´
energii s∏onecznej. PojemnoÊç ca∏kowita 600 l, w tym zasobnik c.w.u.
150 l.
● Regulator SOM 6 K jest sterownikiem przystosowanym do wspó∏pracy z kolektorami s∏onecznymi i jednym odbiornikiem ciep∏a.
● Regulator SOM 7/2 jest to sterownik pozwalajàcy na wspó∏prac´ kolektorów s∏onecznych z dwoma odbiornikami ciep∏a lub w systemie
wschód - zachód. W sytuacji, kiedy
nie ma mo˝liwoÊci zamontowania
kolektorów s∏onecznych od strony
po∏udniowej, automatyka pozwala
na monta˝ uk∏adu na stronie zachodniej i wschodniej, wybierajàc
t´ stref´, która aktualnie wytwarza
wi´cej energii.
● Regulator SOM 8 to rozbudowana
wersja regulatora SOM 7/2. Istotne
ró˝nice to sterowanie dodatkowo
w systemach: z zewn´trznym wymiennikiem ciep∏a, wyposa˝onych
w kocio∏ na paliwa sta∏e s∏u˝àcy jako dogrzewanie, z czterema zasobnikami.
● Regulator SOM SBK jest przystosowany do pracy ze zbiornikiem
kombinowanym SBK na potrzeby
c.w.u. i c.o. Automatyka daje mo˝liwoÊç regulacji pracy pompy ciep∏a/kot∏a, obiegu c.o. wraz z zaworem mieszajàcym oraz uk∏adu c.w.u.
Warto dodaç, ˝e kolektory s∏oneczne Stiebel Eltron zosta∏y uhonorowane znakiem „Niebieskiego
Anio∏a“ niemieckiego Urz´du
Ochrony Ârodowiska za szczególnie
wysokà sprawnoÊç oraz zastosowanie do ich produkcji nieszkodliwych materia∏ów i substancji.
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