TECHNOLOGIE PRO CENTRÁLNÍ
PŘÍPRAVU ČERSTVÉ TEPLÉ VODY

ČÍM SE VYZNAČUJE TACONOVA?
Taconova Group AG je švýcarský podnik s dlouhou tradicí a s více než 60 lety
zkušeností v oblasti inteligentního řešení techniky budov.
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Zkušenost
Již více než 60 let zkušeností při vývoji
řešení v oblasti techniky budov
Vývoj, výroba a prodej výrobků a systémů
z jedné ruky
Kombinace zkušeností a inovační síly pro
pokud
55 možno velké zákaznické výhody

Mnohostrannost
Od kotelny až po střechu: vysoce kvalitní,
inovativní systémy a produkty z oblastí:
hydraulické vyvažování
plošné vytápění
systémová technika
armaturní technika
čerpadlová technika
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Kompetence
Kompetentní tým podpory zodpoví všechny
Vaše dotazy a rád pomůže při dimenzování
individuálních zařízení

■

Kvalita
Vynikající kvalita na vysoké úrovni, vyrobeno
podle švýcarských výrobních norem a konformně
s mezinárodními normami
Vysoce kvalitní materiál a vynikající zpracování
výrobků
Komponenty vyrobené ve Švýcarsku se vyznačují
rovnoměrnou životností a jsou téměř bezúdržbové

CO NAŘIZUJÍ MEZINÁRODNÍ NORMY OHLEDNĚ
TÉMATU TECHNOLOGIE PRO PŘÍPRAVU ČERSTVÉ
TEPLÉ VODY?
Mnoho evropských norem určuje snížení uloženého množství pitné teplé vody
a ohřev jen požadované spotřeby. Různé země mají různé předpisy pro kvalitu
pitné teplé vody:
DIN 1988-200 (9.7.2.7)
„Z důvodů hygieny pitné vody
se doporučuje, neukládat žádné
větší množství pitné vody a žádné
alternativní teplo v předehřívacích
stupních, ale z důvodu vyšší
efektivity jej raději ukládat do
vyrovnávacího zásobníku horké
vody.“

DVGW W551 (5.2.1)
Decentrální průtokové ohřívače
pitné vody lze používat bez dalších
opatření, pokud se nepřekročí
zapojený objem potrubí za průtokovým ohřívačem pitné vody 3 litry.

Energie by se měla
ukládat v užitkové
procesní vodě a NE
v pitné teplé vodě!

REFERENCE
O kvalitě know-how společnosti Taconova na poli technologie pro přípravu čerstvé
teplé vody svědčí četné projekty zahrnující nejrůznější kategorie budov po celém světě.
Hotely a restaurace
Aquaturm, Radolfszell: kuchyňský
provoz a 20 hotelových pokojů na
13 podlažích

Bytové domy / sídliště
Living East, Norimberk:
28 bytových jednotek
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Školní budovy a tělocvičny /
sportoviště
Základní škola v obci Bellikon:
zásobování 15 sprch současně

Byty, bytové domy, obchodní a
průmyslové budovy, průmyslové
areály
Osterwalder Tower Curych:
více než 50 bytů a 100
nebytových prostor

SIA 385/1 (3.2.6)
„Množství teplé vody, které se má
uložit, je dimenzováno velmi těsně.
Používají se předpisy SIA 385/2.“

ho rizika
Snížení hygienickéko
rol
a hygienických nt
řevu
u decentralizovanéhproůtohoku
TUV na principu .
na minimum

ÖNORM B 5019:2011
(5.7.3 a 5.8.3)
„Zařízení pro ohřev pitné vody
je třeba dimenzovat dle potřeby
ohřáté pitné vody příslušně podle
pravidel techniky tak nízké jak
je možné podle normy ÖNORM
H 5151-1.
5.7.3 a 5.8.3: Při stavebních
opatřeních je třeba používat
přednostně jen průtokové
ohřívače teplé vody.“
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JAK FUNGUJE TECHNOLOGIE PRO PŘÍPRAVU
ČERSTVÉ TEPLÉ VODY?

JAK FUNGUJE STANICE NA PŘÍPRAVU ČERSTVÉ
TEPLÉ VODY?

Vytváření zásob teplé pitné vody patří minulosti... Řešení orientovaná na
budoucnost se obejdou bez zásobníku teplé pitné vody.

Stěžejní konstrukční součástí je deskový výměník tepla: jeho prostřednictvím se dle
potřeby přenáší tepelná energie z vyrovnávacího zásobníku do okruhu pitné vody.

Energie potřebná k ohřevu pitné vody je v případě
technologie pro přípravu čerstvé teplé vody
poskytována v podobě ošetřené topné vody ve
vyrovnávacím zásobníku a do stanice na přípravu
čerstvé teplé vody přiváděna dle potřeby.		

Řízení čerpadla
Energie potřebná k ohřevu pitné vody je na primární
straně přiváděna a regulována integrovaným
čerpadlem.

Stanice na přípravu čerstvé teplé vody ohřívají pitnou
vodu na požadovanou teplotu na průtokovém principu
v okamžiku odběru. Díky tomu odpadá vytváření zásob
teplé pitné vody v zásobníku, a značně se snižuje s tím
spojené riziko rozmnožení bakterií Legionella.

Primární strana
reguluje odběrovou
teplotu.

Zdroje tepla
Jednoduché hydraulické zapojení
libovolných zdrojů tepla, zejména
pak zdrojů nízkoteplotních, jako
jsou např. tepelná čerpadla.

Vyrovnávací zásobník
Vyrovnávací zásobník K ukládání
energie do vyrovnávacího zásobníku nejsou potřeba žádné zásob
níkové vestavby.
V systému topné vody lze použít
výhodnější materiály, protože
nemusí být vhodné pro pitnou
vodu.

Oddělení systémů
Nejen, že se rozhraní systémů
nachází mimo zásobník, ale navíc
ZA zásobníkem. To je důvodem,
proč se v zásobníku neusazuje
vodní kámen. Hygienické riziko
pro pitnou vodu je minimalizováno
i při teplotách ve vyrovnávacím
zásobníku < 60 °C.

Nižší náklady na ovat
vápň
údržbu, není nutné od
anody, protože
zásobník ani měnit tn
zásobník na pi ou vodu
odpadne.
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Snímač
Při odběru nebo cirkulaci pitné
vody snímají snímače ve stanici
na sekundární straně teplotu a
množství vody.

Deskový výměník tepla
Rozhraním mezi okruhem topné a
pitné vody je výměník tepla. Jako
spojení mezi primárním a sekundár
ním okruhem zajišťuje hygienický
a efektivní přenos tepla do pitné
vody.

Ukládání energie e
v provozní vodě snižpiujtnou
o
hygienická rizika prum
vodu na minim .
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1. STANOVENÍ VYTÍŽENÍ V PRŮBĚHU DNE

3. VÝBĚR STANICE

Jako první krok se určí maximální současné vytížení bytu.

Jako třetí krok se určí potřeba horké vody pro budovu při zohlednění
současnosti bytů. Zjistíte tak, která stanice na přípravu čerstvé teplé
vody je vhodná pro Váš projekt.

Příklad znázorňuje standardní byt obývaný čtyřčlennou
rodinou, přičemž 1 – 2 členové rodiny chodí do práce.
Maximální současné vytížení je v rámci tohoto příkladu
spočívajícího v naplnění vany definováno výkonem
34 kW.

Stanovíme-li současnost komfortního bytu,
potřebují 2 sprchy současně 46 kW, a tedy vyšší
výkon.

Ohřev pitné vody z 10°C na 60°C (∆T 50 K) | 100 mbar zbytková dopravní výška primárního čerpadla
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2. STANOVENÍ POTŘEBY PITNÉ VODY
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2a): Příklad:
10 komfortních
bytů 46KW
(2 x 12 l/min =
24 l/min à 38 °C)
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Ohřev pitné vody z 10°C na 45°C (∆T 35 K) | 100 mbar zbytková dopravní výška primárního čerpadla

Jako druhý krok se prostřednictvím současnosti bytových
jednotek stanoví potřeba pitné vody pro budovu.

Komfort

70 °C
Teplota zásobníku
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Příklad:
10 bytových jednotek
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2b): Příklad:
10 standardních
bytů 35KW
(1 x 14 l/min = 45 °C)

Teplota zásobníku
3.):
Srovnání požadovaného počtu
bytových jednotek s danou teplotou
v přivaděči zásobníku
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PŘEHLED STANIC NA PŘÍPRAVU ČERSTVÉ
TEPLÉ VODY TACOTHERM FRESH
Množství různých variant a výkonnost: s centrálními stanicemi na
přípravu čerstvé teplé vody budete vybaveni pro každý typ dimenzování.

KASKÁDOVÁNÍ
Flexibilní plánování potřeby teplé pitné vody prostřednictvím
rozšíření výkonu jednotlivých stanic.
Pokud na přípravu čerstvé teplé vody nepostačuje
přenosový výkon jednotlivé stanice, lze kaskádovou
potrubní sadou spojit několik stanic stejné produktové
řady. Toto hydraulické zapojení se používá v systémech
s velkou potřebou teplé pitné vody, nebo v případech,

kdy chceme pomocí redundance stanic na přípravu
čerstvé teplé vody dosáhnout vyšší jistoty zásobování.
Díky tomu lze provádět údržbové práce na jednotlivých
stanicích, aniž by došlo k přerušení dodávek teplé
pitné vody.

Regulace: řadič
Doplňkové vybavení:
- cirkulace
- dvouzónové vrstvení
- kaskádování
- zapojení do řídicí
techniky budovy

TacoTherm Fresh Mega3
Výkon: 22 l/min*

TacoTherm Fresh Peta2
Výkon: 63.5 l/min*

TacoTherm Fresh Mega3 X
Výkon: 34 l/min*

TacoTherm Fresh Peta2 X
Výkon: 97 l/min*

* Výkonové údaje při teplotě primárního okruhu 70 °C a ohřevu pitné vody z 10 °C na 60 °C.
Zbytková dopravní výška primár: 100 mbar
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Z JAKÝCH NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KOMPONENTŮ
SE SKLÁDÁ STANICE NA PŘÍPRAVU ČERSTVÉ
TEPLÉ VODY?
Všechny stanice na přípravu čerstvé teplé vody od Taconovy
jsou vybaveny níže uvedenými komponenty.

Primární čerpadlo
Odpovědnost za odběrovou teplotu
Teplotu teplé pitné vody určuje přiváděná tepelná
energie. Potřebný objemový proud topné vody
je do deskového výměníku tepla přiváděn pomocí
primárního čerpadla.
Snímače objemového proudu a teploty vestavěné
ve stanici při tom permanentně monitorují aktuální
hodnoty, podle kterých se pak řídí otáčky primárního
čerpadla.

Přepínací ventil
Optimální teplota zpátečky
Nízkoteplotní systémy jako například tepelná čerpadla
potřebují k hospodárnému provozu nízkou teplotu
zpátečky.
Díky integrovanému zásobníkovému vrstvení je voda
ze zpátečky stanice na přípravu čerstvé teplé vody
optimálně přiváděna do zón vyrovnávacího zásobníku.

10 | taconova.com

Deskový výměník tepla
Ohřev pitné vody na principu protiproudu
Deskový tepelný výměník je rozhraním mezi topnou
a pitnou vodou: v opačném směru zde vedle sebe
proudí okruh topné a pitné vody. Tento způsob provozu
umožňuje optimální přenos tepla na topení do pitné
vody a zajišťuje nízkou teplotu zpátečky pro vyrovnávací
zásobník.
Studená média jsou k výměníku tepla připojena
vždy nahoře, teplá vždy dole. Tímto způsobem se
v případě provozní přestávky dosáhne rychlého
zchladnutí výměníku a omezí se vyplavování částic
vodního kamene na sekundární straně.

Velikost a vlastnosti materiálu
Velikost deskového výměníku tepla (26 – 70 desek)
je rozhodujícím faktorem, který určuje výkon stanice
na přípravu čerstvé teplé vody.
Desky i připojená potrubí jsou z nerezavějící oceli,
a splňují tedy nároky na materiál vhodný pro pitnou
vodu.
Pro případ, že by složení pitné vody nebylo vhodné
pro použití výměníků tepla pájených mědí, jsou k
dispozici další varianty výměníků.

Cirkulační čerpadlo
Snížení pohotovostních ztrát
Komfort a hygiena při odběru teplé vody představují
důležité faktory při dimenzování systému na ohřev
pitné vody.
Integrované cirkulační čerpadlo pitné vody zajišťuje
rychlou dostupnost ohřáté pitné vody v místech
odběru a zamezuje z hygienického hlediska nežádoucí
stagnaci pitné vody v potrubí.

Regulace
Řídicí centrála stanice
Elektronická regulace s kabeláží připravenou k
okamžitému připojení propojuje čerpadla poslední
generace, snímače a přepínací ventily.
Převádí požadovanou odběrovou teplotu a teplotu
zpátečky na řídicí příkazy a zajišťuje uživatelský
komfort. Prostřednictvím displeje nebo rozhraní
ModBus RTU, které je k dostání jako doplňkové
vybavení, má provozovatel systému kdykoli přístup
k provozním údajům variant stanice na přípravu
čerstvé teplé vody Mega3 a Peta2.
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HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ

ARMATURNÍ TECHNIKA

Zvýšená energetická účinnost
Rozdělování tepla pro každý systém dle potřeby.

Kompaktní armatury
Pro bezpečnost, zvýšený stupeň účinnosti a komfort.

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ

ČERPADLOVÁ TECHNIKA

Perfektní souhra
Pro příjemné a individuální prostorové klima.

Efektivně nahoru
Pro nízké provozní náklady a zvýšenou energetickou
efektivnost.

Follow us on

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA

TACONOVA.COM

Inteligentní stanice
Pro spolehlivý provoz, redukovanou údržbu a
optimalizované energetické náklady.

Další informace
Novinky, informace k výrobku, listy s technickými
údaji a mnoho dalších informací naleznete na stránce
taconova.com
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