TERMICKÉ ZABEZPEČENÍ TEPLOVODNÍCH KRBOVÝCH AQUADOR
PRO UZAVŘENÉ SYSTÉMY
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Sestava 1 – základní topný systém s krbem, akumulační nádrží a bivalentním zdrojem
Sestava se nejčastěji používá do jednookruhových topných systémů se samostatným řešením přípravy teplé vody a bez požadavku na budoucí napojení solárního systému.
Jako bivalentní zdroj mohou být použita elektrická topná tělesa v akumulační nádrži, nebo plynový kotel. Do systému lze zapojit i tepelné čerpadlo, kotel na peletky, apod.
Topný systém je spínán programovatelným pokojovým termostatem v kombinaci s jednoduchým ekvitermním regulátorem teploty topné vody.
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Sestava 3 – topný systém s krbem, kombinovanou akumulační nádrží, bivalentním zdrojem
s možností přímého napojení solárního systému
Sestava se nejčastěji používá do jednookruhových (s použitím speciálního modulu regulátoru i dvouokruhových) topných systémů s řešením přípravy teplé vody a možnosti
přímého zapojení solárního systému pro ohřev teplé vody a podporu vytápění. Jako bivalentní zdroj mohou být použita elektrická topná tělesa v akumulační nádrži, nebo
plynový kotel. Do systému lze zapojiti tepelné čerpadlo, kotel na peletky, apod. Topný systém je spínán pokojovou jednotkou ekvitermního regulátoru, ten řídí celý topný
systém včetně solárního systému.
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Sestava 2 – topný systém s krbem pro napojení na stávající topný systém

Sestava 4 – příklad topného systému pro specifické požadavky

Sestava se nejčastěji používá do jednookruhových topných systémů, kdy je krb do topné soustavy montován až dodatečně do funkčního topného systému a pouze v případě, kdy není
možné použít efektivnější zapojení s akumulační nádrží. Jako bivalentní zdroj je použit stávající kotel (elektrický nebo plynový). Provozování krbu bez akumulační nádrže, může mít za
následek přetápění objektu, tato varianta zapojení je vyloučena pro krby vyšších výkonů. Regulace a provoz stávajícího zdroje zůstává zachován (nejčastěji spínání přes pokojový
termostat). Instalace této varianty klade vyšší nároky na montážní firmu, z hlediska regulace vyvážení všech napojených zdrojů energie do topné soustavy.

Pro specifické požadavky na topný systém (kombinace více zdrojů energie, vyšší nároky na solární systém, apod.) lze navrhnout optimální řešení pro daný konkrétní případ. Jako například
tento systém krbu, kondenzačního plynového kotle a solárního systému, navrženého pro větší využití solárního systému a krbu pro vytápění a přípravu teplé vody. Sestava se je navržena
pro maximální úspory provozu topného systému s důrazem na efektivní provoz solárního systému. V systému je použita akumulační nádrž navržená speciálně pro efektivní provoz solárního
systému, řeší předhřev teplé vody a umožňuje napojení i dalších zdrojů energie. Kromě krbu tak lze systém doplnit o tepelné čerpadlo, kotel na peletky, apod.). Celý systém je řízen ekvitermním
regulátorem DeltaSol M vybaveným pokojovou jednotkou..
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