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Ηλιακά θερμαντικά συστήματα
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Ρυθμιστές
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής «Regtronic»
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Συλλέκτες
Σωληνωτός συλλέκτης «OKP 10»
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Παρελκόμενα / περαιτέρω εξοπλισμός ηλιακών θερμαντικών συστημάτων

Παράδειγμα: Διάταξη ηλιακού θερμαντικού συστήματος σε μονοκατοικία
Η ζήτηση των σταθμών ηλιακής θέρμανσης ή
σύνδεσης με λέβητα στερεών υλών αυξάνεται
με ταχείς ρυθμούς.
Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι το
αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, καθώς και η
ανεπτυγμένη περιβαλλοντική συνείδηση των
καταναλωτών.
Οι σταθμοί αυτοί δεν εγκαθίστανται μόνο σε
νέα κτίρια, αλλά μπορούν πλέον να εγκατασταθούν και σε κτίρια μεγαλύτερης ηλικίας.
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Η σύγχρονη ηλιακή τεχνολογία και η σύνδεση
λεβήτων στερεών υλών προσαρμόζονται σήμερα με άριστο τρόπο σε άλλα στοιχεία της εγκατάστασης θέρμανσης.
Εάν όλα τα επιμέρους συστήματα της εγκατάστασης προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, ταιριάζουν άριστα μεταξύ τους και λειτουργούν άψογα.
Με τους σταθμούς «Regusol» η Oventrop προσφέρει σύγχρονο εξοπλισμό και συστήματα
ρυθμιστών για χρήση με τεχνολογίες κατασκευής κτιρίων.

Ο σταθμός «Regusol» αποτελείται από το σταθμό μεταφοράς, τον αγωγό αντλιών με τα στοιχεία της αντλίας, καθώς και τον εξοπλισμό διακοπής και ασφαλείας (βαλβίδα ασφαλείας,
βαρυτικό φρένο, ροόμετρο, κρουνοί KFE κλπ.).
Για τη σύνδεση των ηλιακών κυκλωμάτων στα
κυκλώματα φόρτισης μέσω θερμικών μεταλλακτών διατίθεται ο σταθμός «Regusol X».
Ο εξοπλισμός ηλιακών θερμαντικών συστημάτων και σύνδεσης με λέβητα στερεών υλών της
Oventrop περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής ποιότητας.
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Σταθμοί «Regusol-130» και «Regusol-180»
Γενικά

Κύκλωμα με θερμαντικά σώματα

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Επιδαπέδιο
θερμαντικό
κύκλωμα
Ζεστό
νερό

Λέβητας
Κρύο νερό

Παράδειγμα: Ενσωμάτωση ηλιακής εγκατάστασης σε θερμαντική εγκατάσταση
Με την ενσωμάτωση όλων των στοιχείων σε μια
προσυναρμολογημένη, ελεγμένης στεγανότητας και θερμομονωτική μονάδα περιορίζονται
αισθητά οι απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθώς και η
διάταξη των επιμέρους στοιχείων προσαρμόζονται άριστα στις επιμέρους απαιτήσεις μιας
ηλιακής εγκατάστασης. Έτσι εξασφαλίζεται η
ασφαλής και άψογη λειτουργία της εγκατάστασης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το εκάστοτε μήκος της αντλίας των συγκροτημάτων εξοπλισμού ανέρχεται σε 130 mm ή 180
mm. Διατίθενται ροόμετρα με ποικίλο εύρος
μέτρησης.
Ο σταθμός μεταφοράς διατίθεται προαιρετικά
με ενσωματωμένο συλλέκτη αέρος, ο οποίος
συλλέγει τον αέρα που εισέρχεται στην εγκατάσταση, ώστε να απελευθερωθεί χειροκίνητα.
Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η αξιοπιστία της
εγκατάστασης.
Τα συγκροτήματα εξοπλισμού «Regusol E-130»
και «Regusol EL-130» περιλαμβάνουν, εκτός
από τα υδραυλικά στοιχεία, ένα πλήρως προσυναρμολογημένο σύστημα ψηφιακής ρύθμισης
για την ηλιακή εγκατάσταση.

Πλεονεκτήματα του σταθμού «Regusol» της
Oventrop:
– υψηλή λειτουργική ασφάλεια με άριστη επεξεργασία υλικών εξαιρετικής ποιότητας
– όλος ο εξοπλισμός προέρχεται από την ίδια
πηγή
– παράδοση ολοκληρωμένων δομικών
συγκροτημάτων (συστημάτων)
– ελάχιστες απαιτήσεις συναρμολόγησης
– θερμοκρασία προσαγωγής στη φάση έναρξης έως 160ο C
– συνεχές φορτίο κατά την προσαγωγή έως
120ο C
– Συγκρότημα εξοπλισμού με μόνωση
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Σταθμοί «Regusol-130»
1 Σταθμός μεταφοράς «Regusol EL-130» με
συγκρότημα ασφαλείας (κατασκευαστικό
μήκος αντλιών 130 mm) με πρόσθετο ηλεκτρονικό ρυθμιστή «Regtronic PE».
Σύνδεση στο ηλιακό κύκλωμα DN 25 με
κοχλιωτές συνδέσεις με δακτυλίους στήριξης
«Regusol». Πλήρως προσυναρμολογημένη και
ελεγμένης στεγανότητας μονάδα, με συγκρότημα ασφαλείας και δυνατότητα σύνδεσης
δοχείου διαστολής.
2
Σταθμός μεταφοράς «Regusol S-130»
με συγκρότημα ασφαλείας (κατασκευαστικό
μήκος αντλιών 130 mm). Όμοιας κατασκευής
με το «Regusol EL» χωρίς ρυθμιστή.
Συνδέσεις:
DN 20: εσωτερικό σπείρωμα ¾"
DN 25: Κοχλιωτή σύνδεση με δακτύλιο
στήριξης «Regusol»
3 Σταθμός μεταφοράς «Regusol L-130», όμοιας
κατασκευής με το «Regusol S-130» με πρόσθετο πώμα οπής εξαερισμού για απαγωγή των
αερίων του φορέα θερμότητας στον αγωγό
προσαγωγής.
Συνδέσεις όμοιες με το σταθμό μεταφοράς
«Regusol S-130».
4 Αγωγός αντλιών «Regusol S-130» με συγκρότημα ασφαλείας, όμοιας κατασκευής με το
σωλήνα επιστροφής του σταθμού μεταφοράς
«Regusol S-130». Βαλβίδα αντεπιστροφής
ενσωματωμένη στον κρουνό. Συνδέσεις όμοιες
με το σταθμό μεταφοράς «Regusol S-130».
5 Σταθμός μεταφοράς «Regusol E-130», κατασκευαστικά όμοιος με τον «Regusol -130» με
πρόσθετο ηλεκτρονικό ψηφιακό ρυθμιστή
(ρυθμιστής Prozeda ή Resol).
6 Σταθμός μεταφοράς «Regusol E 130» με
ηλεκτρονικό αισθητήρα ροής και πρόσθετη
ηλεκτρονική ρύθμιση "Regtronic PC".
1
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Σταθμοί «Regusol-180»
1 Σταθμός μεταφοράς «Regusol L-180» με
συγκρότημα ασφαλείας (κατασκευαστικό
μήκος αντλιών 180 mm) με πρόσθετο πώμα
οπής εξαερισμού για απαγωγή των αερίων του
φορέα θερμότητας στον αγωγό προσαγωγής,
για σύνδεση στο ηλιακό κύκλωμα DN 25 μέσω
κοχλιωτών συνδέσεων με δακτυλίους στήριξης «Reguso». Πλήρως προσυναρμολογημένη
και ελεγμένης στεγανότητας μονάδα, με
συγκρότημα ασφαλείας και δυνατότητα σύνδεσης για δοχείο διαστολής.
2 Αγωγός αντλιών «Regusol S-180» με
συγκρότημα ασφαλείας.
3 Σταθμός μεταφοράς «Regusol S-180» με
συγκρότημα ασφαλείας (κατασκευαστικό
μήκος αντλιών 180 mm) όμοιας κατασκευής
με το «Regusol L-180» χωρίς πώμα οπής εξαερισμού.
4 Σταθμός μεταφοράς «Regusol EL H» με
αντλία υψηλής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία Α) και πρόσθετη ηλεκτρονική ρύθμιση
«Regtronic PEH».
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Σταθμοί «Regusol X-Uno/Duo»
Γενικά
1 Σταθμός «Regusol X-Uno/Duo» με ή χωρίς
ηλεκτρονικό ρυθμιστή κατ' επιλογήν, με θερμικό μεταλλάκτη για ελεγχόμενη μεταφορά της
θερμικής ενέργειας του ηλιακού κυκλώματος
(πρωτεύον κύκλωμα) προς π.χ. μονοσθενή συσσωρευτή (δευτερεύον κύκλωμα). Π.χ. για ήδη
υφιστάμενους συσσωρευτές χωρίς άμεση σύνδεση σε ηλιακό κύκλωμα.
Πλήρως προσυναρμολογημένη και ελεγμένης
στεγανότητας μονάδα.
Στην προσαγωγή του δευτερεύοντος κυκλώματος είναι ενσωματωμένη μια τρίδρομη βαλβίδα.
Μέσω αυτής είναι δυνατή η μεταγωγή σε ένα
πρόσθετο, παράλληλο κύκλωμα φόρτισης για
σταδιακή φόρτιση του συσσωρευτή, καθώς και
για τη θερμική φόρτιση ενός πρόσθετου συσσωρευτή.
Ο θερμικός μεταλλάκτης πληροί τις απαιτήσεις
της ευρωπαϊκής οδηγίας εξοπλισμού υπό πίεση
(PED). Εξαιτίας της στροβιλώδους ροής επιτυγχάνεται καλός αυτοκαθαρισμός και αποτροπή
της συσσώρευσης ρύπων. Το ηλιακό κύκλωμα
προστατεύεται από την υπερπίεση χάρη σε ένα
συγκρότημα ασφαλείας που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα του θερμικού μεταλλάκτη.
Η πραγματική μεταφορά της θερμότητας εξαρτάται από:
– τη διαθέσιμη θερμοκρασία προσαγωγής και
το ρυθμό ογκομετρικής παροχής του πρωτεύοντος κυκλώματος.
– τη διαφορά θερμοκρασίας προσαγωγής
μεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος κυκλώματος
– την απαιτούμενη θερμοκρασία προσαγωγής
και το ρυθμό ογκομετρικής παροχής του
δευτερεύοντος κυκλώματος.
2 Παρουσίαση συστήματος
Ενσωμάτωση του σταθμού «Regusol X-Duo» με
θερμικούς μεταλλάκτες για την ηλιακή θέρμανση σε θερμαντική εγκατάσταση με σταδιακή
φόρτιση του συσσωρευτή

1

1 Ηλιακή προσαγωγή
2 Επιστροφή ηλιακού κυκλώματος
3 Επιστροφή προσωρινού συσσωρευτή
4 Προσαγωγή προσωρινού συσσωρευτή Ι
5 Προσαγωγή προσωρινού συσσωρευτή ΙΙ
Σύνδεση
πρωτεύοντος
κυκλώματος

Σύνδεση
δευτερεύοντος
κυκλώματος
ζεστό νερό

κρύο νερό
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Σταθμοί «Regusol X-Uno/Duo»
Διαγράμματα ρυθμιστών
«Regusol X-Uno 15»
Ισχύς θερμικού μεταλλάκτη 15 kW
για μέγ. επιφάνεια συλλέκτη 30 m2.
Πρωτεύον κύκλωμα:
1 κύκλωμα για τη σύνδεση των πεδίων
συλλέκτη
Δευτερεύον κύκλωμα:
1 κύκλωμα για τη σύνδεση συσσωρευτή στην
T3

απλή λειτουργία.

T6
P2

«Regusol X-Uno 25»
όμοια με το «Regusol X-Uno 15», αλλά με ισχύ
θερμικού μεταλλάκτη 25 KW για μέγ.
επιφάνεια συλλέκτη 50 m2.

T4

Σύνδεση συσσωρευτή στην απλή λειτουργία
«Regusol X-Duo 15»
Ισχύς θερμικού μεταλλάκτη15 kW
για μέγ. επιφάνεια συλλέκτη 30 m2.
Πρωτεύον κύκλωμα:
1 κύκλωμα για τη σύνδεση των πεδίων
συλλέκτη
Δευτερεύον κύκλωμα:
2 κυκλώματα για τη σύνδεση συσσωρευτή
στην λειτουργία σταδιακής φόρτισης.
T3

T6

«Regusol X-Duo 25»

T5

όμοια με το «Regusol X-Duo 15», αλλά με
ισχύ θερμικού μεταλλάκτη 25 KW.

P2
T4

Σύνδεση συσσωρευτή στη λειτουργία σταδιακής φόρτισης
«Regusol X-Duo 15»
«Regusol X-Duo 25»
Πρωτεύον κύκλωμα:
1 κύκλωμα για τη σύνδεση των πεδίων
συλλέκτη
Δευτερεύον κύκλωμα:
2 κυκλώματα για τη λειτουργία φόρτισης
2 χωριστών συσσωρευτών
T3

P2

T4

T6

Σύνδεση συσσωρευτή στη λειτουργία φόρτισης με 2 χωριστούς συσσωρευτές
Regusol X-Uno»
(απλή φόρτιση συσσωρευτή)

Regusol X-Duo»
(συσσωρευτής με λειτουργία σταδιακής φόρτισης)

Τ6: θερμοκρασία άνω μέρους συσσωρευτή
T3: έξοδος θερμικού μεταλλάκτη προς το συσσωρευτή

T5: θερμοκρασία μεσαίου μέρους συσσωρευτή
T6: θερμοκρασία άνω μέρους συσσωρευτή
V1: βαλβίδα μεταγωγής για σταδιακή φόρτιση

T1:
T2:
T3:
T4:

θερμοκρασία συλλέκτη
P1: σύνδεση αντλίας ηλιακού κυκλώματος
: είσοδος θερμικού μεταλλάκτη από το συλλέκτη
P2: σύνδεση αντλίας κυκλώματος φόρτισης
έξοδος θερμικού μεταλλάκτη προς το συσσωρευτή
θερμοκρασία κάτω μέρους συσσωρευτή

«Regusol X-Duo»
(2 φορτίσεις συσσωρευτών)
T6:
T5:
T7:
V1:
D1:

θερμοκρασία κάτω μέρους συσσωρευτή (2ος συσσωρευτής)
θερμοκρασία άνω μέρους συσσωρευτή (1ος συσσωρευτής)
θερμοκρασία άνω μέρους συσσωρευτή (2ος συσσωρευτής)
βαλβίδα μεταγωγής για φόρτιση 2 συσσωρευτών
σύνδεση ρυθμού ογκομετρικής παροχής και
αισθητήρα θερμοκρασίας

7
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Σταθμοί «Regusol X-Uno»
Τεχνικά χαρακτηριστικά
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l
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5
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Ανιχνευτής τιμής μέτρησης
ρυθμού ογκομετρικής παροχής

.
V

Τιμή ρυθμού ογκομετρικής
παροχής

N, n

Αριθμός στροφών αντλίας
N: σταθερός στο πρωτεύον
κύκλωμα
n: αδιαβάθμητος στο
δευτερεύον κύκλωμα

1 Σταθμός «Regusol X-Uno 15» με ή χωρίς ηλεκτρονικό ρυθμιστή κατ' επιλογήν, με θερμικό
μεταλλάκτη για τη μεταφορά της θερμότητας
από το ηλιακό κύκλωμα (πρωτεύον κύκλωμα) σε
κύκλωμα φόρτισης (δευτερεύον κύκλωμα), έτοιμο συναρμολογημένο σε πλάκα υποστήριξης.
Κατηγορία ισχύος:
15 KW
Αριθμός πλακών θερμικού μεταλλάκτη: 20
Κατασκευαστικά στοιχεία:
Κατηγορία ισχύος
15 KW
για επιφάνεια συλλέκτη
30 m2
στο ηλιακό κύκλωμα (πρωτεύουσα
πλευρά) τιμή
kv 2,1
στο κύκλωμα συσσωρευτή
(δευτερεύον κύκλωμα) τιμή
kv 2,6
ή
Σταθμός «Regusol X-Uno 25» με ή χωρίς ηλεκτρονικό ρυθμιστή κατ' επιλογήν, με θερμικό
μεταλλάκτη για τη μεταφορά της θερμότητας
από το ηλιακό κύκλωμα (πρωτεύον κύκλωμα) σε
κύκλωμα φόρτισης (δευτερεύον κύκλωμα), έτοιμο συναρμολογημένο σε πλάκα υποστήριξης.
Κατηγορία ισχύος:
25 KW
Αριθμός πλακών θερμικού μεταλλάκτη: 30
Κατασκευαστικά στοιχεία:
Κατηγορία ισχύος
25 KW
για επιφάνεια συλλέκτη
50 m2
στο ηλιακό κύκλωμα (πρωτεύουσα
πλευρά) τιμή
kv 2,4
στο κύκλωμα συσσωρευτή
(δευτερεύον κύκλωμα) τιμή
kv 3,6
2 Απεικόνιση συστήματος
Διάταξη εξοπλισμού ηλιακού κυκλώματος
(πρωτεύον κύκλωμα) «Regusol X-Uno».
a Σύνδεση πλήρωσης και έκπλυσης
b Ηλεκτρονικός αισθητήρας ρυθμού ογκομετρικής
παροχής
c Αντλία (ηλιακό κύκλωμα)
d Κρουνός με βαλβίδα αντεπιστροφής. Υποδοχή για
αισθητήρα θερμοκρασίας και θερμόμετρο στη
λαβή, με σύνδεση για συγκρότημα ασφαλείας
e Συγκρότημα ασφαλείας με βαλβίδα ασφαλείας (6
bar), μανόμετρο, κρουνό πλήρωσης / έκπλυσης και
σύνδεση για δοχείο διαστολής
f Κρουνός με βαλβίδα αντεπιστροφής, υποδοχή
αισθητήρα θερμοκρασίας, θερμόμετρο στη λαβή
και πρόσθετο κρουνό KFE στη γωνία
g Θερμικός μεταλλάκτης πλάκας
o Μόνωση με ενσωματωμένο ρυθμιστή
p Ηλιακός ρυθμιστής με διάφορες προγραμματιζόμενες στρατηγικές φόρτισης
- στοχευμένη φόρτιση για το άνω τμήμα του συσσωρευτή
- ενεργή σταδιακή φόρτιση
- πλήρης φόρτιση του συσσωρευτή
3 Απεικόνιση συστήματος
Διάταξη εξοπλισμού του κυκλώματος φόρτισης
(δευτερεύον κύκλωμα) «Regusol X-Uno»:
g Θερμικός μεταλλάκτης πλακών
h Πώμα οπής εξαερισμού
i Αντλία (κύκλωμα φόρτισης)
j Βαλβίδα αντεπιστροφής
l Κρουνός με υποδοχή αισθητήρα θερμοκρασίας και
θερμόμετρο στη λαβή
m Κρουνός με υποδοχή αισθητήρα θερμοκρασίας,
θερμόμετρο στη λαβή και πρόσθετο κρουνό ΚFE
n Βαλβίδα ασφαλείας (3 bar)
o Μόνωση με ενσωματωμένο ρυθμιστή
4 Απεικόνιση υδραυλικών συνδέσεων με σχεδιάγραμμα συνδέσεων για το ρυθμιστή του
«Regusol X-Uno»
5 Βασική απεικόνιση συνδέσεων των κύριων
λειτουργιών του ρυθμιστή
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Σταθμοί «Regusol X-Duo»
Τεχνικά χαρακτηριστικά
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ρυθμού ογκομετρικής παροχής

επάνω

Θερμοκρασία μεσαίου μέρους
T SP
μεσαία θέση συσσωρευτή
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.
V
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.
V

Θερμοκρασία εισόδου στο θερμικό μεταλλάκτη
(πρωτεύον κύκλωμα)
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βαλβίδα
μεταγωγής

αντλία κυκλώματος φόρτισης
(δευτερεύον κύκλωμα)

E

N, n

κάτω

Θερμοκρασία κάτω μέρους
συσσωρευτή
Τιμή ρυθμού ογκομετρικής παροχής
Αριθμός στροφών αντλίας
N: σταθερός στο πρωτεύον
κύκλωμα
n: αδιαβάθμητος στο
δευτερεύον κύκλωμα

1 Σταθμός «Regusol X-Duo 15» με ή χωρίς ηλεκτρονικό ρυθμιστή κατ' επιλογήν, με θερμικό
μεταλλάκτη και τρίδρομη βαλβίδα μεταγωγής
για δεύτερο κύκλωμα φόρτισης, έτοιμο συναρμολογημένο σε πλάκα υποστήριξης.
Κατηγορία ισχύος:
15 KW
Αριθμός πλακών θερμικού μεταλλάκτη: 20
Κατασκευαστικά στοιχεία:
Κατηγορία ισχύος
15 KW
για επιφάνεια συλλέκτη
30 m2
στο ηλιακό κύκλωμα (πρωτεύουσα
πλευρά) τιμή
kv 2,1
στο κύκλωμα συσσωρευτή
(δευτερεύον κύκλωμα) τιμή
kv 2,4
ή
Σταθμός «Regusol X-Duo 25» με ή χωρίς ηλεκτρονικό ρυθμιστή κατ' επιλογήν, με θερμικό
μεταλλάκτη και τρίδρομη βαλβίδα μεταγωγής
για δεύτερο κύκλωμα φόρτισης, έτοιμο συναρμολογημένο σε πλάκα υποστήριξης.
Κατηγορία ισχύος:
25 KW
Αριθμός πλακών θερμικού μεταλλάκτη: 30
Κατασκευαστικά στοιχεία:
Κατηγορία ισχύος
25 KW
για επιφάνεια συλλέκτη
50 m2
στο ηλιακό κύκλωμα (πρωτεύουσα
πλευρά) τιμή
kv 2,4
στο κύκλωμα συσσωρευτή
(δευτερεύον κύκλωμα) τιμή
kv 3,2
2 Απεικόνιση συστήματος
Διάταξη εξοπλισμού ηλιακού κυκλώματος
(πρωτεύον κύκλωμα) «Regusol X-Duo».
a Σύνδεση πλήρωσης και έκπλυσης
b Ηλεκτρονικός αισθητήρας ρυθμού ογκομετρικής
παροχής
c Αντλία (ηλιακό κύκλωμα)
d Κρουνός με βαλβίδα αντεπιστροφής. Υποδοχή για
αισθητήρα θερμοκρασίας και θερμόμετρο στη
λαβή, με σύνδεση για συγκρότημα ασφαλείας
e Συγκρότημα ασφαλείας με βαλβίδα ασφαλείας (6
bar), μανόμετρο, κρουνό πλήρωσης / έκπλυσης και
σύνδεση για δοχείο διαστολής
f Κρουνός με βαλβίδα αντεπιστροφής, υποδοχή
αισθητήρα θερμοκρασίας, θερμόμετρο στη λαβή
και πρόσθετο κρουνό KFE στη γωνία
g Θερμικός μεταλλάκτης πλάκας
o Μόνωση με ενσωματωμένο ρυθμιστή
p Ηλιακός ρυθμιστής με διάφορες προγραμματιζόμενες στρατηγικές φόρτισης
- στοχευμένη φόρτιση για το άνω τμήμα του συσσωρευτή
- ενεργή σταδιακή φόρτιση
- πλήρης φόρτιση του συσσωρευτή
3 Απεικόνιση συστήματος
Διάταξη εξοπλισμού του κυκλώματος φόρτισης
(δευτερεύον κύκλωμα) «Regusol X-Duo»:
g Θερμικός μεταλλάκτης πλακών
h Πώμα οπής εξαερισμού
i Αντλία (κύκλωμα φόρτισης)
j Βαλβίδα αντεπιστροφής
k Τρίδρομη βαλβίδα μεταγωγής με κινητήρα
l Κρουνός με υποδοχή αισθητήρα θερμοκρασίας και
θερμόμετρο στη λαβή
m Κρουνός με υποδοχή αισθητήρα θερμοκρασίας,
θερμόμετρο στη λαβή και πρόσθετο κρουνό ΚFE
n Βαλβίδα ασφαλείας (3 bar)
o Μόνωση με ενσωματωμένο ρυθμιστή
4 Απεικόνιση υδραυλικών συνδέσεων με σχεδιάγραμμα συνδέσεων για το ρυθμιστή του
«Regusol X-Duo»
5 Βασική απεικόνιση συνδέσεων των κύριων
λειτουργιών του ρυθμιστή

5
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Ηλεκτρονικός ρυθμιστής «Regtronic»

1

Ρυθµιστής
«Regtronic PM»
Επέκταση προς
ηλιακή θέρµανση
πόσιµου νερού και
υποστήριξης
θέρµανσης

υφιστάµενη
εγκατάσταση
θέρµανσης

Κύκλωµα
θερµαντικού
λέβητα

Σήµα µεταγωγής
για χειρισµό θερµαντικού
κυκλώµατος

Ηλεκτρονόµοι

Σήµα µεταγωγής προς λέβητα

WW
Kessel steuerung

Λέβητας

KW

2

3

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής για τη μεταφορά της
ηλιακής θερμότητας από τους ηλιακούς συλλέκτες προς τον προσωρινό συσσωρευτή ή τον
συσσωρευτή πόσιμου νερού, για τη σύνδεση
θερμαντικών λεβήτων και για θερμαντικά
κυκλώματα σε θερμαντικές εγκαταστάσεις.
Ρυθμιστής «DeltaSol BS/2»
Ρυθμιστής «Regtronic PE»
Ηλιακός ρυθμιστής για το χειρισμό ηλιακής
εγκατάστασης με ένα συλλέκτη και ένα συσσωρευτή. Ο ρυθμιστής ενεργοποιεί μια έξοδο, όταν
ο αισθητήρας στο συλλέκτη μετρά μια υψηλότερη θερμοκρασία από τον αισθητήρα στο συσσωρευτή. Ο κυριότερος τομέας εφαρμογής του
ρυθμιστή αυτού είναι η λειτουργία ηλιακών
εγκαταστάσεων για θέρμανση πόσιμου νερού.
Ρυθμιστής «Regtronic PC»
Ευέλικτος ηλιακός ρυθμιστής για το χειρισμό
ηλιακών εγκαταστάσεων με έως δύο συλλέκτες
και δύο προσωρινούς συσσωρευτές. Ο κύριος
τομέας εφαρμογής του είναι, εκτός από τη λειτουργία ηλιακών εγκαταστάσεων για θέρμανση
πόσιμου νερού, η υποστήριξη πρόσθετων λειτουργιών, π.χ. υποστήριξη της θέρμανσης. Στο
ρυθμιστή είναι προεγκατεστημένα πέντε προγράμματα εγκαταστάσεων, τα οποία, σε συνδυασμό με έως τρεις προγραμματιζόμενες εξόδους, μπορούν να καλύψουν τις συνηθέστερες
εφαρμογές ηλιακών εγκαταστάσεων.
Ρυθμιστής «Regtronic SE»
Ευέλικτος ηλιακός ρυθμιστής για το χειρισμό
ηλιακών εγκαταστάσεων με έως δύο συλλέκτες
και δύο προσωρινούς συσσωρευτές. Ο κύριος
τομέας εφαρμογής του ρυθμιστή αυτού είναι,
εκτός από τη λειτουργία ηλιακών εγκαταστάσεων για θέρμανση πόσιμου νερού, η απλή θέση
σε λειτουργία μέσω βοηθητικών διατάξεων
εγκατάστασης και η οπτική απεικόνιση της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω μιας οθόνης
με λεπτομερή γραφικά.
Στο ρυθμιστή είναι προεγκατεστημένα δεκαπέντε προγράμματα εγκατάστασης, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις συνηθέστερες εφαρμογές
ηλιακών εγκαταστάσεων.
Ρυθμιστής «Regtronic PX»
Χρησιμοποιείται για το χειρισμό ηλιακών εγκαταστάσεων με εξωτερικό θερμικό μεταλλάκτη.
Εδώ περιλαμβάνεται, εκτός της φόρτισης προσωρινών συσσωρευτών, ένα ειδικό πεδίο εφαρμογής που προβλέπει συνδυασμό της τεχνολογίας πισινών με ηλιακή θέρμανση.
Στο ρυθμιστή είναι προεγκατεστημένα έξι προγράμματα εγκαταστάσεων, τα οποία, σε συνδυασμό με έως τρεις προγραμματιζόμενες εξόδους, μπορούν να καλύψουν τις συνηθέστερες
εφαρμογές ηλιακών εγκαταστάσεων με εξωτερικούς θερμικούς μεταλλάκτες.
Ρυθμιστής «Regtronic PM»
Πολυλειτουργικός ρυθμιστής για επιτοίχια τοποθέτηση με προεγκατεστημένα διαγράμματα
συνδέσεων, για το χειρισμό μιας ηλιακής εγκατάστασης θέρμανσης και τη ρύθμιση ενός θερμαντικού κυκλώματος. Ο ρυθμιστής χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση σύνθετων
ρυθμίσεων με συνδυασμό προδιαμορφωμένων
διαγραμμάτων συνδέσεων και ελεύθερων ρυθμιζόμενων πρόσθετων λειτουργιών
1 «Regtronic PM»
2 «Regtronic SE»
3 Απεικόνιση συστήματος (Παράδειγμα)
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Σωληνωτός συλλέκτης «ΟΚΡ 10»

Ο σωληνωτός συλλέκτης ΟΚΡ είναι ένας συλλέκτης με θερμαντικούς σωλήνες (Ηeat-Pipe).
Λόγω των υδραυλικών του ιδιοτήτων, ο συλλέκτης μπορεί να λάβει αξονική κλίση 20ο έως
70ο και να ενσωματωθεί εύκολα στο κτίριο (επικλινής ή επίπεδη στέγη, πρόσοψη ή ελεύθερη
τοποθέτηση). Ο σωληνωτός συλλέκτης «Regusol» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση
πόσιμου νερού και νερού πισίνας, την υποστήριξη ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, καθώς
και για την παραγωγή θέρμανσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Η εξαιρετικά επιλεκτική απορροφητική του επιφάνεια επιτυγχάνει υψηλό ποσοστό ηλιακής
κάλυψης.
Το κενό στους σωλήνες εξασφαλίζει μόνωση
στο μέγιστο βαθμό. Ο σωληνωτός συλλέκτης
ΟΚΡ είναι σχεδιασμένος για μακρά διάρκεια
ζωής χάρη στα ανθεκτικά αντιδιαβρωτικά υλικά
του.
1 Σωληνωτός συλλέκτης «ΟΚΡ 10», ελεγμένος
κατά DIN EN 12975 και πιστοποιημένος με το
σήμα «SolarKeymark». Με επιδότηση Bafa.
2 Σωλήνες κενού με Heat-Pipe και εκτροπέα
θερμότητας.
Οι υαλοσωλήνες κενού διπλού τοιχώματος εξασφαλίζουν μέγιστη μόνωση («σωλήνες
Sydney»).
3 Σιδηροτροχιά με πέδιλο και γωνιακό έλασμα
από ανοξείδωτο χάλυβα για πρόσθετη προστασία των σωλήνων κενού στην στέγη.
4 4 Πλήρως μονωμένο περίβλημα συλλέκτη με
πλευρική σύνδεση μέσω δακτυλίου στήριξης
(22 mm) για το κύκλωμα του συλλέκτη και βυθιζόμενη εσοχή για την τοποθέτηση αισθητήρα
θερμοκρασίας (π.χ. ΡΤ 1.000)
5 Απεικόνιση συστήματος
1

2

4

3

5
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Παρελκόμενα/
λοιπός εξοπλισμός ηλιακών θερμαντικών συστημάτων

1

2

3

4

1 Διάταξη μέτρησης και ρύθμισης ροής με
μηχανισμό ανακοπής, π.χ. για «Regusol-130»,
2-15 l/min.
2 Αγωγός εξαερισμού για ανταλλαγή σε υφιστάμενους σταθμούς μεταφοράς
«Regusol-130», ο οποίος αποτελείται από:
Κρουνό με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, θερμόμετρο και οπή εξαερισμού.
3 Διάταξη πλήρωσης και έκπλυσης «Regusol»
Κρουνός ανακοπής με πλευρική σύνδεση σε
αγωγούς πλήρωσης και έκπλυσης, για τοποθέτηση στο χαμηλότερο σημείο του ηλιακού
κυκλώματος.
4 Αντλία πλήρωσης «Regusol»
Χειροκίνητη αντλία πλήρωσης και έγχυσης με
σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα και κρουνούς στις
πλευρές αναρρόφησης και πίεσης.
5 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
Κοχλιωτή σύνδεση Μ 30 Χ 1,5 με βυθιζόμενο
αισθητήρα, χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής
ζεστού νερού, γεννήτριες θερμού αέρα, κλίβανους ξήρανσης, πλυντήρια, επιδαπέδια θέρμανση κ.λπ. Το εύρος ρύθμισης είναι περιοριζόμενο
και ελεγχόμενο.
6 Σετ σύνδεσης MAG «Regusol» για σύνδεση
δοχείου διαστολής μεμβράνης στον ηλιακό
σταθμό «Regusol». Αποτελείται από χαλύβδινη
επιτοίχια γωνία, ταχυσύνδεσμο MAG και εύκαμπτο σωλήνα Flex.
7 Θερμοστατικός μείκτης νερού βρύσης
«Brava-Mix» από ερυθρό ορείχαλκο, για εγκαταστάσεις νερού βρύσης ΡΝ 10 έως 100° C,
εύρος ρύθμισης 35-50° C.
8 Ορειχάλκινος κρουνός «Optiflex» με εξωτερικό ή εσωτερικό σπείρωμα, μονής σφράγισης,
με κόντρα παξιμάδι, λαβή με αναστολέα,
κοχλιωτή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα (μαλακή
στεγάνωση) και πώμα σφράγισης.

Με επιφύλαξη ενδεχόμενων τεχνικών αλλαγών.

6

Διατέθηκε από:

Τομέας προϊόντων 6,7
PR 279-25/10/06.2009 DD

5

Εκτύπωση σε απολευκασμένο
μη χλωριούχο χαρτί

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Τιμοκατάλογο της Oventrop 2008 και
στο Τεχνικό εγχειρίδιο 2008, καθώς και στο
internet, στον τομέα προϊόντων 6,7.
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F.W. OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1
D-59939 Olsberg
Τηλέφωνο +49 (0)29 62-82-0
Φαξ +49 (0)29 62-82-450
E-mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.de

