Armatury a systémy Premium
Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.

Armatury pro solární techniku
Regusol-130
Datový list

Rozsah pouití:
Program armatur Oventrop pro solární techniku umoòuje
propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.
Pro tento úèel jsou k dispozici jednotlivé komponenty i sestavy
armatur sjednocené v jediném systému s odpovídající izolací.
V systémech, kde výstup z kolektoru do zásobníku (ohøátá
kapalina z kolektoru) a vratné vedení (ochlazená voda
do kolektoru) mají být vedeny vedle sebe, se pouije pøedávací
stanice Regusol. Pro zajitìní úèinného odvzdunìní
teplonosného média je pøedávací stanice Regusol L na výstupním
vedení vybavena pøídavným odvzduòovacím válcem.
Pøedávací stanice Regusol E nachází iroké spektrum
uplatnìní pøi mikroprocesorovém øízení solárních systémù.
V separátních vedeních lze instalovat prùtokové vedení èerpadla
Regusol. Pro plnìní solárního cirkulaèního systému
kolektorovou kapalinou resp. pro vypoutìní pøi údrbì
je k dispozici plnící a vypoutìcí zaøízení z programu Regusol.
Pro vylouèení pøetlaku v solárním okruhu jsou pøedávací stanice
a èerpací vedení vybaveny pojistným blokem, který rovnì
nabízí monost pøipojení expanzní nádoby. Program armatur
Regusol je urèen pro pouití vech bìnì dostupných kapalin
pro solární systémy na bázi glykolu.
Výhody:
 vysoká funkèní bezpeènost
 vechny armatury od jednoho dodavatele
 dodávka kompletních sestav (systémù)
 vysoce kvalitní materiály
 v nábìhové fázi teplotnì odolné do max. 160 °C
 pøi trvalém zatíení max. 120 °C
 s izolací
 výkonná mikroprocesorová regulace s jednoduchou obsluhou
pomocí menu na multifunkèním kombinovaném displeji
pro srozumitelnou vizualizaci stavù soustavy (pøedávací stanice
Regusol E)

Pøedávací stanice Regusol
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Prùtokové vedení èerpadla Regusol

Pøedávací stanice Regusol L 130

Pøedávací stanice Regusol E -130
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Popis - technické údaje:

Rozmìry:

Pøedávací stanice Regusol-130 s pojistným systémem
Pro pøipojení k solárnímu okruhu svìtlosti DN 25 pomocí
svìrných roubení Regusol (nutno objednat samostatnì).
Kompletnì sestavená jednotka, pøezkouená z hlediska tìsnosti,
s pojistným systémem a s moností pøipojení expanzní nádoby:

250
G 3/4" Rp 3/4"

G 1"

 s moností uzavøení výstupu i zpìtného vedení

100 mm
120°C
160°C
6 bar
20 mbar

Typy èerpadel:
Grundfos UPS 25-60
Pøíkon:
stupeò 1
stupeò 2
stupeò 3
Maximální výtlaèná výka
Maximální èerpací výkon

45 W
65 W
90 W
6m
4,5 m3

Wilo Star St 25/7
Pøíkon:

stupeò 1
stupeò 2
stupeò 3
Maximální výtlaèná výka
Maximální èerpací výkon

Pøedávací stanice Regusol-130
250
G 1"

44 - 63 W
62 - 84 W
92 - 110 W
7m
4 m3

G 1"

G 3/4"

Rp 3/4"

34 - 44 W
46 - 63 W
68 - 82 W
6m
3,5 m3

375

stupeò 1
stupeò 2
stupeò 3
Maximální výtlaèná výka
Maximální èerpací výkon

100

262

Wilo Star St 25/6
Pøíkon:

G 1"

Typy prùtokomìrù:
- 1 - 6 l/ min
- 2 - 15 l/ min
- 7 - 30 l/ min (jen s èerpadlem Wilo St 25/7)
Dalí varianty:
Pøedávací stanice Regusol L-130:

G 1"

375

Pøedávací stanice Regusol E-130
S elektronickým regulátorem a pojistným systémem.
Konstrukèní uspoøádání jako Regusol 130 s pøídavným
digitálním regulátorem.

G 1"

Pøedávací stanice Regusol L-130

Typy èerpadel:
Wilo Star St 25/6
Grundfos UPS 25-60
Wilo Star St 25/7
Typy prùtokomìrù:
- 1 - 6 l/ min
- 2 - 15 l/ min
- 7 - 30 l/ min (jen s èerpadlem Wilo St 25/7)

100

G 3/4" Rp 3/4"

S automatickým odvzduòovacím ventilem a pojistným systémem.
Konstrukèní uspoøádání jako Regusol 130 s pøídavným
odvzduòovacím válcem pro odvzdunìní teplonosného média
ve výstupním vedení.

G 1"

262

7

Osová rozteè mezi vstupem a výstupem
Teplota pøi trvalém provozu
Krátkodobá teplota pøi nábìhu
Max. provozní pøetlak (pojistný ventil)
Otevírací tlak uzavíracího ventilu

130

 uzavírací ventily pro výstup i zpìtné vedení

375

 s montáním pøípravkem pro upevnìní na zeï a s pøesnì
formovanou izolací

262

 s nastavitelným a odpojitelným prùtokomìrem pro regulaci
solárního okruhu

Typy regulátorù:
Prozeda Solareg II Basic
Regusol Delta Sol BS/1
Èerpadlo:
Wilo Star St 25/6
Prùtokomìr:
- 2 - 15 l/ min

G 1"

100
250

Pøedávací stanice Regusol E-130
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Rozmìry:
G 1"

G 3/4" Rp 3/4"

Pøedávací stanice Regusol EL-130
S elektronickým regulátorem, automatickým odvzduòovacím
ventilem a pojistným systémem.
Konstrukèní rozmìry jako Regusol 130 s pøídavným elektronickým regulátorem a pøídavným odvzduòovacím válcem
pro odvzdunìní teplonosného média ve výstupním vedení.
Typy regulátorù:

375

Èerpadlo:
Wilo Star St 25/6

262

Prozeda Solareg II Basic
Regusol Delta Sol BS/1

Prùtokomìr:
- 2 - 15 l/ min

G 1"

100
250

Pøedávací stanice Regusol EL-130
180
G 1"
G 3/4" Rp 3/4"

Prùtokové vedení èerpadla Regusol-130
s pojistným systémem.
Pro pøipojení k solárnímu okruhu svìtlosti DN 25 pomocí
svìrných roubení Regusol (nutno objednat samostatnì).
Kompletnì sestavená jednotka, pøezkouená z hlediska tìsnosti,
s pojistným systémem a s moností pøipojení expanzní nádoby.
 s moností uzavøení
 s nastavitelným a odpojitelným prùtokomìrem pro regulaci
solárního okruhu
 s montáním pøípravkem pro upevnìní na zeï a s pøesnì
formovanou izolací
 uzavírací ventil integrovaný v kulovém ventilu
Teplota pøi trvalém provozu:
120°C
Krátkodobá teplota pøi nábìhu:
160°C
Max. provozní pøetlak (pojistný ventil):
6 bar
Otevírací tlak uzavíracího ventilu:
20 mbar

7

Funkce:
Pøedávací stanice Regusol-130, Regusol L-130, Regusol
E-130 a Regusol EL-130 a prùtokové vedení èerpadla
Regusol-130 jsou na výstupu opatøeny kulovým kohoutem
s uzavíracím ventilem. Úkolem uzavíracího ventilu je zabránit
samovolné cirkulaci pøi odpojeném èerpadle. Na boèním hrdle
kulového kohoutu je pøipojen bezpeènostní systém.
Ten je vybaven pojistným ventilem, vypoutìcím kulovým
kohoutem a pøípojkou pro expanzní nádobu. Na pojistný ventil
se pøipojí vedení smìrem k jímací nádobì. Pouitá obìhová
èerpadla jsou urèena zejména pro pouití v solárních okruzích
a umisují se do zpìtného vedení mezi kulový kohout
a prùtokomìr. Na prùtokomìru lze jemnì nastavit objemový
prùtok. Pøitom je potøebný prùtok obecnì závislý na poètu
kolektorù resp. na vybavení systému. Prùtokomìr lze zcela uzavøít.
Po uzavøení prùtokomìru a kulového kohoutu èerpadla lze
obìhové èerpadlo snadno demontovat.
Pøedávací stanice Regusol-130 se od prùtokového vedení
èerpadla Regusol-130 lií integrovaným výstupním vedením
s pøídavným uzavíracím kulovým kohoutem s uzavíracím ventilem.
Oba kulové kohouty jsou vybaveny teplomìry.
Elektronické regulátory, které lze volitelnì pøipojit k RegusolE-130, jsou pøedprogramovány pro rùzné hydraulické základní
systémy a nabízejí mj. regulaci otáèek èerpadla a sumaci
mnoství tepla.
Upevòovací prvky pro nástìnnou montá, které jsou souèástí
dodávky, umoòují rychlou instalaci armatur. Zásuvné izolaèní
prvky z EPP lze pouít i v podmínkách omezeného prostoru.
Rùzné armatury Regusol se k rozvodùm solárních okruhù
spolehlivì pøipojují pomocí svìrných roubení.

262

Typy prùtokomìrù:
- 1 - 6 l/ min
- 2 - 15 l/ min

375

Typy èerpadel:
Grundfos UPS 25-60
Wilo Star St 25/6

G 1"

Prùtokové vedení èerpadla Regusol 130

Solární stanice

Dodrujte návod k instalaci a obsluze!
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Dalí armatury pro solární techniku:
Plnící a výplachové zaøízení Regusol
Pro instalaci v nejniím místì solárního okruhu s uzavíracími
kulovými kohouty a svìrným roubením.

Vnìjí závit 3/4" pro

Vnìjí závit 3/4" pro

hadicové roubení

hadicové roubení

Svìrné roubení Regusol
Z mosazi pro pøipojení armatur Regusol k solárnímu okruhu;
urèeno trubky z mìdi a pøesné oceli.
Pozor: Pøi pouití mìdìných trubek s tloukou stìny
1 mm se pro dodateènou stabilizaci trubek pouijí
opìrná pouzdra. Pøi tlouce stìny > 1 mm je nutná
konzultace s výrobcem trubek.

SW

12

37

15 mm

15

37

16 mm

16

37

18 mm

18

37

22 mm

22

37

30
5

Pro pøipojení membránové expanzní nádoby k solárnímu
systému Regusol.
Skládá se z:
 hadice 500 mm
 nástìnného úhelníku 210 x 250
 rychlospojky
 montáního materiálu

D

12 mm

8.5

250
225

7

210
120

Pøipojovací sada Regusol
s vnìjím závitem

Velikost

L = 500 mm

Zaøízení pro mìøení a nastavení prùtoku
s uzávìrem
Pro Regusol-130
- 1 - 6 l/min
- 2 - 15 l/ min
- 7 - 30 l/ min

Doplòovací èerpadlo Regusol:
Doplòovací èerpadlo Regusol slouí k ruènímu doplòování
solárního systému teplonosným médiem z vnìjího zásobníku.
Mùe být pouito jako stacionární nebo mobilní.
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Tlaková ztráta ,p [pascal]
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Tlaková ztráta ,p [mbar]

Prùtokový graf:

7

·

Prùtok V [l/h]
Charakteristiky èerpadel:

Èerpadlo
UPS 25 - 60 Rp 1

Wilo-Star
ST 25/6
1 p 230 V - Rp 1

Technické zmìny vyhrazeny.
Okruh výrobkù è. 7
ti 149-0/10/MW
Vydání 2006
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Vytitìno na papíru
nebìleném chlórem.
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