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Stanice pro solární soustavy, resp. pro napo-
jení na kotel na pevná paliva, mají stále vût‰í
v˘znam.
DÛvodem proto jsou nejen stále stoupající
ceny energií, ale i uvûdomûlej‰í pfiístup
spotfiebitelÛ k ekologii a Ïivotnímu prostfiedí. 

Pfiitom se tyto stanice instalují nejen do
novostaveb, ale pfiedev‰ím se stále zvy‰u-
je poãet instalací do stávajících soustav. 
VyuÏívání solární energie jako zdroj tepla
v kombinaci s plynov˘mi kotli, kotli na spa-
lování oleje nebo kondenzaãními kotli zna-
mená v˘znamnou úsporu nákladÛ za
vytápûní.  

Vût‰ina zemí podporuje v˘stavbu solárních
soustav dotacemi nebo finanãnû v˘hodn˘mi
pÛjãkami.

Pfiíklad: V˘stavba solární soustavy v rodinném domku 
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V˘hody:
– vysoká funkãní bezpeãnost díky opti-

málnímu zpracování kvalitních materiálÛ
– v‰echny armatury od jednoho v˘robce
– dodává se kompletní konstrukãní sestava 

(systém)
– malé náklady na montáÏ
– sestavy armatur vãetnû izolace

V˘robní program firmy Oventrop m. j.
obsahuje:
- stanice pro spojení kolektoru a zásobníku 

s tepeln˘m v˘mûníkem nebo bez nûj.
- kolektory a pfiíslu‰enství:

- trubicové kolektory („OKP-10/20“)
- ploché kolektory („OKF-CK22“)

- zásobníky:
- akumulaãní zásobník
- solární akumulaãní zásobník
- bivalentní solární zásobník

- solární balíãky „Solcos“
- pro ohfiev pitné vody 
- pro ohfiev pitné vody a podporu  

vytápûní
- potrubí a dal‰í pfiíslu‰enství
(dal‰í komponenty viz katalog „V˘robky“)

Moderní solární technika a pfiipojení na kotle
na pevná paliva se dnes dají optimálnû sla-
dit s ostatními komponenty otopné soustavy. 
Pokud jsou k tomu je‰tû v‰echny souãásti
systému nabízeny jedním v˘robcem, v‰ech-
no se shoduje a bezchybnû funguje.  
Oventrop nabízí prostfiednictvím sv˘ch
sestav “Regusol“ moderní systém armatur a
regulátorÛ pro domovní techniku.

V‰eobecné

Pfiíklad: Solární soustava pro ohfiev pitné vody

Rodinn˘ domek v Olsbergu

SV

TV

podlahové
vytápûní

otopná
tûlesa

kotel

MIX
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Trubicov˘ kolektor „OKP-10/20“ se systé-
mem „heat-pipe“, kter˘ se vyznaãuje perma-
nentním pfienosem tepla. Díky sv˘m
hydraulick˘m vlastnostem mÛÏe b˘t tento
kolektor instalován na budovu (se ‰ikmou
nebo rovnou stfiechou, na fasádu, jakoÏ i
samostatnû stojící) naklonûn˘ v ose 15° aÏ
75°. 
Trubicov˘ kolektor mÛÏe b˘t vyuÏíván pro
ohfiev pitné vody a vody pro bazén, solární
podporu vytápûní, jakoÏ i pro v˘robu tepla
pro zásobník.
Vzhledem k vysoce selektivní absorbãní
plo‰e je dosahováno vysokého podílu
solárního pokrytí.
Vakuum v trubicích zaji‰Èuje maximální izo-
laci. Kolektor „OKP-10/20“ má díky pouÏití
vysoce kvalitních materiálÛ odoln˘ch vÛãi
korozi dlouhou Ïivotnost.
1 Trubicov˘ kolektor „OKP-10/20“ testo- 
van˘ dle normy DIN EN 12975 a certifiko-
van˘ dle pravidel „SolarKeymark“
(mal˘ obrázek: patková li‰ta s úhelníkem
z u‰lechtilé oceli pro pfiídavné zaji‰tûní
vakuov˘ch trubic na stfie‰e.)
2 PrÛfiez trubicov˘m kolektorem 
„OKP-10/20“

Princip provozu:
- je absorbováno sluneãní záfiení 

a mûní se na teplo
- teplo se pfiená‰í pomocí tepelnû vodi-

vého plechu ve vnitfiku sklenûné trubice
na tepelnou trubici „heat-pipe“

- tím se zplyÀuje kapalina uvnitfi trubice 
„heat-pipe“ a pára stoupá do konden-
zátoru

- pomocí dvoutrubkového v˘mûníku 
tepla (sbûraãe), ve kterém kondenzátor 
leÏí, je teplo pfiedáváno protékajícímu
teplonosnému médiu

- tím pára v kondenzátoru zkapalní a 
kapalina proudí zpût dolÛ do trubice 
„heat-pipe“ a proces se znovu opakuje

3 Jednoduchá montáÏ stfie‰ních hákÛ na
profily rámÛ „OKP“ (postranní ‰rouby)
4 Znázornûní systému: solární okruh 
s kolektorem

Trubicov˘ kolektor „OKP-10/20“

4

zpá-
teãka

pfiívod

permanentní
pfiedávání tepla
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Ploch˘ kolektor „OKF-CK22“ dosahuje vysoké
úãinnosti díky pouÏití hliníkového absorbéru
svafiovaného laserem a antireflexního skla.
Velikost:
plocha btto: 2,24 m2

(B= 1,16 m; L= 1,93 m)
plocha apertury: 2,02 m2

váha: 42 kg
Ploché kolektory „OKF-CK22“ se pouÏívají
k ohfievu pitné vody a vody pro bazény i jako
solární podpora vytápûní. Mohou b˘t instalo-
vány ve formátu na v˘‰ku, na ‰ífiku, na stfie-
chu, do stfiechy, jakoÏ i volnû stojící (v pfiípadû
ploché stfiechy).
Podle druhu zabudování je k dispozici základ-
ní fiada pro dva kolektory a sada pro roz‰ífiení
pro kaÏd˘ dal‰í kolektor a rovnûÏ sada pro
jeden samostatn˘ kolektor. Pfiedmontované
systémy li‰t pro montáÏ na ‰ikmou stfiechu a
na rovnou stfiechu jsou koncipovány pro
rychlou racionální montáÏ na místû. V‰echny 
upevÀovací prvky jsou lehce dostupné a
umoÏÀují ãasovû nenároãnou montáÏ. 
Dvojit˘ harfov˘ absorbér z hliníkového, tepelnû
vodivého plechu a mûdi se pfiipojuje na solární
okruh prostfiednictvím dvou vnûj‰ích závitÛ G
1/2.
Spojení ploch˘ch kolektorÛ mezi sebou se
provádí pomocí flexibilní vlnité trubky z u‰lech-
tilé oceli. Toto spojení zároveÀ slouÏí jako
kompenzace pro vyrovnání roztaÏení trubky
vlivem tepla.
1 Ploch˘ kolektor „OKF-CK22“ testovan˘  
dle normy DIN EN 12975 a certifikovan˘
dle pravidel „SolarKeymark“.
2 Antireflexní sklo plochého kolektoru
„OKF-CK22“ zvy‰uje pfienos záfiení o 5 %.
Specielnû v zimních mûsících pfii ‰ikmém
dopadu sluneãnch paprskÛ je pfienos záfiení
oproti standardu v˘raznû lep‰í. Voda
nevytváfií na nanostruktufie antireflexního
skla kapky, ale stéká jako tenk˘ film („no
drop effect“).
3 Konstrukce plochého kolektoru

Ploch˘ kolektor „OKF-CK22“

antireflexní sklo standardní/strukturované sklo

sklo sklo

nano-
struktura

antireflexní sklo
celoplo‰n˘ absorbér
svafiovan˘ laserem 
s vakuovou 
selektivní vrstvou

bez tepeln˘ch mostÛ
díky kompletní obvo-
dové izolaci

tepelná izolace v ‰ífii 60 mm
minimalizuje teplené ztráty absorpãní trubice pro 

optimální rozvody tepla

hliníkov˘ rám

sluneãní 
záfiení 100 %

sluneãní 
záfiení 100 %

pfienos 96% pfienos 91%
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1 Pfiedávací stanice „Regusol EL-130“   
s pojistn˘m blokem (konstrukãní délka ãer-
padla 130 mm) a s elektronick˘m reguláto-
rem „Regtronic PE“ a pfiídavnou odvzdu‰Ào-
vací nádobou pro odvádûní plynÛ 
z média v pfiívodní smyãce.
Pfiipojení k solárnímu okruhu DN 25 pomocí
‰roubení se svûrn˘m krouÏkem „Regusol“.
Kompletnû smontovaná a na tûsnost pfie-
zkou‰ená jednotka s pojistn˘m blokem a 
s moÏností pfiipojení expanzní nádoby.
2 Pfiedávací stanice „Regusol S-130“  
s pojistn˘m blokem (konstrukãní délka ãer-
padla 130 mm). Konstrukãnû shodná se
stanicí „Regusol EL“ ale bez regulátoru a
bez odvzdu‰Àovací nádoby.
Pfiipojení:
DN 20: vnûj‰í závit G 3/4 (‰roubení se svûr-

n˘m krouÏkem dle DIN V 3838)
DN 25: vnûj‰í závit G 1 (pro ‰roubení se 

svûrn˘m krouÏkem „Regusol“ 
3 Pfiedávací stanice „Regusol L-130“,  
konstrukãnû shodná se stanicí „Regusol
EL-130“ ale bez elektronického regulátoru
Pfiipojení jako „Regusol S-130“.
4 âerpadlov˘ okruh „Regusol P-130“
s pojistn˘m blokem. V kulovém kohoutu je
integrovan˘ zpûtn˘ ventil. Pfiipojení stejné
jako u pfiedávací stanice „Regusol S-130“
5 Pfiedávací stanice „Regusol E-130”, kon-
strukãnû shodná s pfiedávací stanicí „Regu-
sol S-130” navíc s elektronick˘m digitálním
regulátorem.
6 Pfiedávací stanice „Regusol E 130“
s elektronick˘m prÛtokov˘m ãidlem a
pfiídavn˘m elektronick˘m regulátorem  „Reg-
tronic PC“.

Stanice pro solární systémy „Regusol-130“ 
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Stanice pro solární systémy „Regusol-180“

4 5 6

T

230 V ~/
50 Hz

H
C

W

1 Pfiedávací stanice „Regusol L-180“
s pojistn˘m blokem (konstrukãní délka 
ãerpadla 180 mm) a navíc s odvzdu‰Àovací
nádobou a odvzdu‰nûním teplonosného
média v pfiívodové smyãce, pro pfiipojení na
solární okruh DN 25 pomocí ‰roubení se
svûrn˘m krouÏkem „Regusol“.
Kompletnû smontovaná a na tûsnost vyz-
kou‰ená jednotka s pojistn˘m blokem a
s moÏností pfiipojení expanzní nádoby.
2 âerpadlov˘ okruh „Regusol S-180“
s pojistn˘m blokem.
3 Pfiedávací stanice „Regusol S-180“ 
s pojistn˘m blokem kontrukãnû shodná se
stanicí „Regusol L-180“, ale bez odvzdu‰-
Àovací nádoby
4 Pfiedávací stanice „Regusol S-180“ DN
32 s pojistn˘m blokem. Pfiipojení k
solárnímu okruhu závitem G2 s ploch˘m
tûsnûním. 
5 Pfiedávací stanice „Regusol EL H“
s vysoce v˘konn˘m ãerpadlem (energetická
tfiída A) a navíc s elektronickou regulací
„Regtronic PEH“.
Oznaãení nejlep‰ích v r̆obkÛ

âerpadla pro vytápûní
s vysok˘m úãinkem jsou
nyní velmi jednodu‰e
identifikovatelná.
Nejv˘znamnûj‰í v˘robci
v Evropû se zavázali
dodrÏovat jednotné
znaãení spotfieby ener-
gie na sv˘ch v˘robcích. 
Energetická úãinnost se
znaãí písmeny od A (vy-
soká úãinnost, nízká
spotfieba energie) po G
(vysoká spotfieba ener-
gie).

6 Znázornûní systému   

smû‰ovaã pitné vody
„Brawa-Mix”

kolektory
„OKF/OKP”

akumulaãní zásobník

„Regusol EL”

pfiívod
zpáteãka

regulace
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Stanice „Regusol X-Uno“
s tepeln˘m v˘mûníkem 

Sestava armatur s elektronick˘m regulá-
torem a s v˘mûníkem tepla pro regulovan˘
pfienos tepelné energie ze solárního okruhu
(primární okruh) na monovalentní zásobník
(sekundární okruh); napfi. pro stávající
zásobník bez pfiímého pfiipojení na solární
okruh.
Primární okruh do PN 10 a 120 °C
nábûhová teplota do 160 °C. 
Sekundární okruh do PN 6 a 120 °C
trval˘ provoz.
Pájen˘ deskov˘ v˘mûník tepla splÀuje
poÏadavky Evropské smûrnice pro tlakové
pfiístroje (PED). Vzhledem k turbuletnímu
proudûní je dosahováno dobrého samo-
ãistícího efektu, ãímÏ se zabraÀuje usa-
zování neãistot. 
Solární okruh je chránûn proti pfietlaku  
integrovan˘m pojistn˘m blokem. 
Jednotlivé armatury sestavy s tepeln˘m
v˘mûníkem jsou smontované na nosné
desce a pfiezkou‰ené na tûsnost.
Regulátor propojen˘ kabely na interní elek-
trické komponenty má následujcí pfiipojení:
- v˘stup pro solární ãerpadlo
-  v˘stup pro plnicí ãerpadlo
Teplotní vstupy pro: 
kolektor, vstup do tepelného v˘mûníku - 
primární okruh, v˘stup z tepelného v˘mû-
níku - sekundární okruh, 2 teplotní vstupy
pro vyrovnávací zásobník, rozhraní pro
elektronick˘ snímaã objemového prÛtoku.
Zfietelná a jasná indikace na displeji regu- 
látoru.
Sestava s v˘mûníkem je kompletnû izolo-
vaná, mÛÏe b˘t rychle pfiipojena ‰roubením
se svûrn˘mi krouÏky na primární stranû a
ploch˘m tûsnûním na sekundární stranû a
uvedena do provozu. 
Skuteãné pfiedávání tepla závisí na: 
- teplotû pfiívodu a objemovém prÛtoku 
v primárním okruhu

- rozdílu teploty pfiívodu mezi primárním  
a sekundárním okruhem

- poÏadované teplotû pfiívodu a objemovém  
prÛtoku v sekundárním okruhu

Provedení:
- Stanice „Regusol X-Uno 15“

s tepeln˘m v˘mûníkem
1 pfiipojení solárního okruhu / 
1 pfiipojení napájecího okruhu
s elektronick˘m regulátorem „Regtronic PX“
s v˘mûníkem tepla
poãet desek 20

- Stanice „Regusol X-Uno 25“
s tepeln˘m v˘mûníkem
1 pfiipojení solárního okruhu / 
1 pfiipojení napájecího okruhu
s elektronick˘m regulátorem „Regtronic PX“
s v˘mûníkem tepla
poãet desek 30

1 „Regusol X-Uno 15“
2 Znázornûní systému

2

1  Pfiívod solárního okruhu
2  Zpáteãka solárního okruhu
3  Zpáteãka okruhu zásobníku
4  Pfiívod okruhu zásobníku I
5  Izolace

pfiipojení
primárního
okruhu

pfiipojení
sekundárního
okruhu

SV

TV



Stanice „Regusol X-Duo“
s tepeln˘m v˘mûníkem 
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Sestava armatur s elektronick˘m regulá-
torem, v˘mûníkem tepla a trojcestn˘m
rozdûlovacím ventilem pro druh˘ sekundární
okruh pro regulovan˘ pfienos tepelné energie
ze solárního okruhu (primární okruh) na
monovalentní zásobník (sekundární okruh);
napfi. pro stávající zásobník bez pfiímého pfii-
pojení na solární okruh.
Díky rozdûlovací moÏnosti trojcestného venti-
lu integrovaného v pfiívodu sekundárního
okruhu lze uskuteãnit pfiepojení na pfiídavn˘
paralelnû umístûn˘ napájecí okruh, napfi. pro
vrstvové plnûní zásobníku nebo pro termické
plnûní druhého zásobníku.
Primární okruh do PN 10 a 120 °C
nábûhová teplota do 160 °C. 
Sekundární okruh do PN 6 a 120 °C
trval˘ provoz.
Pájen˘ deskov˘ v˘mûník tepla splÀuje poÏa-
davky Evropské smûrnice pro tlakové pfiístro-
je (PED). Vzhledem k turbuletnímu proudûní
je dosahováno dobrého samoãistícího efektu,
ãímÏ se zabraÀuje usazování neãistot.
Solární okruh je chránûn proti pfietlaku inte- 
grovan˘m pojistn˘m blokem.
Jednotlivé armatury sestavy s tepeln˘m
v˘mûníkem jsou smontované na nosné desce
a pfiezkou‰ené na tûsnost.
Regulátor propojen˘ kabely na interní elek-
trické komponenty má následujcí pfiipojení:
-  v˘stup pro solární ãerpadlo
-  v˘stup pro plnicí ãerpadlo
-  v˘stup pro pfiepojovací ventil
Teplotní vstupy pro:
kolektor, vstup do tepelného v˘mûníku - 
primární okruh, v˘stup z tepelného v˘mûníku
- sekundární okruh, 3 teplotní vstupy pro vrst-
vové plnûní zásobníku, rozhraní pro elektro-
nick˘ snímaã objemového prÛtoku.
Zfietelná a jasná indikace na displeji regu- 
látoru.
Sestava s v˘mûníkem je kompletnû izolo-
vaná, mÛÏe b˘t rychle pfiipojena ‰roubením
se svûrn˘mi krouÏky na primární stranû a
ploch˘m tûsnûním na sekundární stranû a
uvedena do provozu. 
Skuteãné pfiedávání tepla závisí na: 
- teplotû pfiívodu a objemovém prÛtoku 
v primárním okruhu

- rozdílu teploty pfiívodu mezi primárním  
a sekundárním okruhem

- poÏadované teplotû pfiívodu a objemovém  
prÛtoku v sekundárním okruhu

Provedení:
- Stanice „Regusol X-Duo 15“

s tepeln˘m v˘mûníkem
1 pfiipojení k solárnímu okruhu / 
2 pfiipojení na okruhy plnûní
s elektronick˘m regulátorem „Regtronic PX“
s v˘mûníkem tepla
poãet desek 20

- Stanice „Regusol X-Duo 25“
s v˘mûníkem tepla 
1 pfiipojení k solárnímu okruhu / 
2 okruhy plnûní
s elektronick˘m regulátorem „Regtronic PX“
s v˘mûníkem tepla
poãet desek: 30

1 „Regusol X-Duo 15“
2 Znázornûní systému

2

1  Pfiívod solárního okruhu
2  Zpáteãka solárního okruhu
3  Zpáteãka zásobníku
4  Pfiívod zásobníku  I
5  Pfiívod zásobníku II

pfiipojení
primárního
okruhu

pfiipojení
sekudárního
okruhu

SV

TV
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Ohfiev pitné vody a podpora vytápûní
- zásobník a stanice pro ohfiev pitné vody

„Regumaq X“

T4

T5

T

T

TT

Znázornûní systému

Solární okruh
Pfiipojení solární soustavy a regulace se pro-
vádí pomocí stanice „Regusol X Uno“ s inte-
grovan˘m v˘mûníkem tepla a také integro-
van˘m regulátorem „Regtronic PX“.

Ohfiívání zásobníku
Ohfiívání zásobníku se provádí v závislosti na
ãidle zásobníku (T) pomocí kotle.

Pitná voda
Ohfiev pitné vody se provádí dle potfieby
pomocí stanice „Regumaq X“.  
Teplá pitná voda se neskladuje, takÏe jsou
dosahovány optimální hygienické hodnoty.

Podpora vytápûní a zdvih teploty  
ve zpáteãce.
Regulaci teploty pfiívodu pfiebírá disponibilní
regulátor kotle. V závislosti na venkovní
teplotû je ovládán smû‰ovaã ve stanici
„Regumat M3“. 
Aby se vyuÏila solárni energie pro zásobník,
realizuje se pomocí regulátoru „Regtronic
PX“ zv˘‰ení teploty zpáteãky. Jakmile je
teplota zpáteãky niÏ‰í neÏ teplota kotle,  pfie-
pojí trojcestn˘ rozdûlovací ventil „Tri D TR“
na v˘vod lll. 
Tím se vyuÏije energie zásobníku a zv˘‰í 
se teplota ve zpáteãce.

zásobník
trojcestn˘ rozdûlovací ventil Tri-D TR

pfiívod
zpáteãka
regulace

kolektory „OKF/OKP“
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Ohfiev pitné vody a podpora vytápûní
- zásobník a stanice pro ohfiev pitné vody „Regumaq X“,

vrstvové plnûní pomocí stanice „Regusol X Duo“

T

T T

230 V ~/
50 Hz

230 V ~/
50 Hz

T T

T

50 Hz
230 V ~/

50 H
230 V ~/

0 Hz
30 V ~/

Znázornûní systému

Solární okruh
Pfiipojení solární soustavy a regulace se pro-
vádí pomocí stanice „Regusol X Duo“ s inte-
grovan˘m v˘mûníkem tepla a také integro-
van˘m regulátorem „Regtronic PX“. Stanice
„Regusol X Duo“ umoÏÀuje dle disponibilních
teplot z okruhu kolektorÛ vrstvové plnûní. Pfii
vysok˘ch teplotách se plní horní ãást zásob-
níku, pfii niÏ‰ích teplotách stfiední ãást. Z toho
vypl˘vá zv˘‰ení efektivity solárni soustavy.
Ohfiívání zásobníku
Ohfiívání zásobníku se provádí v závislosti na
ãidle zásobníku (T) pomocí kotle.

Pitná voda
Ohfiev pitné vody se provádí dle potfieby
pomocí stanice „Regumaq X“.  
Teplá pitná voda se neskladuje, takÏe jsou
dosahovány optimální hygienické hodnoty.

Podpora vytápûní a zdvih teploty  
ve zpáteãce.
Regulaci teploty pfiívodu pfiebírá disponibilní
regulátor kotle. V závislosti na venkovní
teplotû je ovládán smû‰ovaã ve stanici
„Regumat M3“. 
Aby se vyuÏila solárni energie pro zásobník,
realizuje se pomocí regulátoru „Regtronic
PX“ zv˘‰ení teploty zpáteãky. Jakmile je
teplota zpáteãky niÏ‰í neÏ teplota kotle,  pfie-
pojí trojcestn˘ rozdûlovací ventil „Tri D TR“
na v˘vod lll. 
Tím se vyuÏije energie zásobníku a zv˘‰í 
se teplota ve zpáteãce.

zásobník
trojcestn˘ rozdûlovací ventil Tri-D TR

zpûtn˘
ventil

zpût-
n˘
ventil

pfiívod
zpáteãka
regulace

kolektory „OKF/OKP“



Stanice pro ohfiev pitné vody
„Regumaq X-30 / XZ 30“

4

1 2

3

„Regumaq X-30“
Stanice Oventrop „Regumaq X-30“pro ohfiev
pitné vody je elektronicky regulovaná sestava
armatur s v˘mûníkem tepla pro hygienick˘
ohfiev vody prÛtokov˘m zpÛsobem. Pitná voda
se ohfiívá v okamÏiku, kdy je poÏadovaná:  „Just
in time“. Je tím vylouãeno skladování teplé pitné
vody.
Tato skupina armatur umoÏÀuje optimální rea-
lizaci konceptu regenerativní soustavy:
stanice se hodí zvlá‰tû pro rodinné nebo 
dvougeneraãní domky. Pfiipojuje se na zásob-
ník, kter˘ je ohfiíván solární energií, kotlem na
pevná paliva, na plyn nebo na spalování oleje.
V závislosti na teplotû a objemovém prÛtoku na
stranû pitné vody (v sekundárním okruhu) jsou
regulovány otáãky ãerpadla na stranû zásobní-
ku (v primárním okruhu).
Deskov˘ v˘mûník tepla lze vyplachovat pomocí
kulov˘ch kohoutÛ zabudovan˘ch v primárním i
sekundárním okruhu. Vzhledem k turbulent-
nímu proudûní je dosahováno dobrého samo-
ãistícího efektu, ãímÏ se zabraÀuje usazování
neãistot.
Okruh pitné vody je chránûn pojistn˘m ventilem
10 bar.
Armatury v systému v˘mûníku mají pfiipojení
s ploch˘m tûsnûním, jsou smontované na
nosné desce a pfiezkou‰ené na tûsnost.
„Regumaq XZ-30“
Stanice „Regumaq XZ-30“ pro ohfiev pitné vody
odpovídá popisem stanici „Regumaq X-30“.
Navíc je tato stanice pro provoz v cirkulaãní sou-
stavû vybavena cirkulaãním ãerpadlem v okruhu
pitné vody.
Regulátor je hotovû propojen s interními elek-
trick˘mi komponenty a ovládá následující cirku-
laãní funkce:
- provozní reÏim poptávka: krátk˘ odbûr, 

aktivuje se cirkulaãní funkce
- provozní reÏim trvání: cirkulaãní ãerpadlo

bûÏí pfiesnû dle ãasovû nastaven˘ch intervalÛ 
provozu a klidu

- provozní reÏim s fiízenou teplotou: cirkulaãní  
ãerpadlo bûÏí v závislosti na teplotû zpáteãky

- kaÏd˘ den mohou b˘t uloÏeny 3 spínací 
funkce s odpovídajícím zpÛsobem provozu.

1 Stanice „Regumaq X-30“ pro ohfiev pitné
vody s elektronick˘m regulátorem
2 Stanice „Regumaq XZ-30“ pro ohfiev pitné
vody s elektronick˘m regulátorem a pfiídavnou
cirkulací pitné vody.
3 Znázornûní systému „Regumaq X-30“
4 V˘kon odbûru (Q sekudání) stanice „Regu-
maq“ v závislosti na teplotû v zásobníku. 
Pfiíklad (viz také obr. 4):
JestliÏe je na regulátoru nastavena poÏado-
vaná teplota 45 °C , mÛÏe b˘t dosaÏen obje-
mov˘ prÛtok na odbûru 30 l/min (Q sekundární)
pomocí teploty v zásobníku 60 °C pfii poÏado-
vaném objemovém prÛtoku 25 l/min v okruhu
zásobníku. 
Zmûna objemového prÛtoku na primární stranû
se provádí ãerpadlem v okruhu zásobníku,
které je fiízeno regulátorem.

1 Pfiívod od zásobníku
2 Zpáteãka k zásobníku
3 Teplá voda
4 Pfiívod studené vody

TV

SV

zásobník

2 1

3 4

PrÛtok, ohfiev pitné vody z 10 °C na 45 °C

teplota zásobníku

Q
 p

rim
ár

ní
 (l

/m
in

)

Q sekundární (l/min)
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„Regumaq XK“ 
Kaskádová sada pro ohfiev pitné vody

Koncepty regulace

1

Kaskádov  ̆systém „Regumaq XK“ pro ohfiev 
pitné vody se skládá z: 
kaskádové regulace a k tomu pfiíslu‰n˘ch ser-
vopohonÛ s kulov˘mi kohouty pro pfiívod pitné
vody.
Pomocí kaskádové sady mohou b˘t stanice 
„Regumaq XZ-30“ pfiebudované na soustavu
pro ohfiev pitné vody pro v˘kon aÏ 120 l/min.

Provedení:
- sada pro zapojení do kaskády 

2 stanic „Regumaq XZ-30“ 

max. v˘kon: 60 l/min. pfii 
teplotû pitné vody 50 °C a 
teplotû studené vody 10 °C 
2 servopohony s kulov˘m kohoutem

- sada pro zapojení do kaskády 
3 stanic „Regumaq XZ-30“ 

max. v˘kon: 90 l/min. pfii 
teplotû pitné vody 50 °C a 
teplotû studené vody 10 °C 
3 servopohony s kulov˘m kohoutem

- sada pro zapojení do kaskády  
4 stanic „Regumaq XZ-30“ 

max. v˘kon : 120 l/min. pfii 
teplotû pitné vody 50 °C a 
teplotû studené vody 10 °C 
4 servopohony s kulov˘m kohoutem

1 „Regumaq XZ-30“ a „Regumaq XK“

2 Znázornûní systému

13

TWK TWW

TWZ

2

zásobník

SV
SV

VFS

cirkulace
pitné vody
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1

2 3

5

Regulátory pro montáÏ na stûnu s pfied-
instalovan˘mi schématy spínání pro regu-
laci solární soustavy a regulaci otopného
okruhu. 
Regulátory uskuteãÀují komplexní regulaci
v kombinaci pfiedprogramovan˘ch spínacích
schémat a volnû nastaviteln˘ch pfiídavn˘ch
funkcí.
1 Regulátor „Regtronic PEH”
diferenciální regulátor pro ohfiev pitné vody
pro ovládání ãerpadel s vysok˘m úãinkem.
V˘chozí signál PWM a 0-10 V s moÏností
pfiepojení.
2 vstupy / 1 v˘stup.
Dal‰í pfiíslu‰enství:
1 ãidlo kolektoru a 1 ãidlo zásobníku
2 Regulátor „Regtronic PC”
diferenciální regulátor pro ohfiev pitné vody
a podporu vytápûní.
Volnû programovatelné v˘stupy
provozní napûtí 230 V
8 vstupÛ / 4 v˘stupy.
Dal‰í pfiíslu‰enství:
1 ãidlo kolektoru a 3 ãidla zásobníku
3 Regulátor „Regtronic PM”
komplexní regulace soustavy.
Volnû programovatelné v˘stupy
provozní napûtí 230 V
10 vstupÛ / 12 v˘stupÛ.
Dal‰í pfiíslu‰enství:
2 ãidla kolektoru a 4 ãidla zásobníku
4 Regulátor „DeltaSol BS/2”
diferenciální regulátor pro ohfiev pitné vody 
provozní napûtí 230 V.
2 vstupy / 1 v˘stup.
Dal‰í pfiíslu‰enství:
1 ãidlo kolektoru a 1 ãidlo zásobníku
5 Znázornûní systému (pfiíklad)

Regulátory pro solární techniku „Regtronic“

4

stávající otopná
soustava

otopná tûlesa

roz‰ífiení o solární ohfiev
teplé vody a podporu
vytápûní

regulaãní signál pro okruh

kotel

regulaãní signál pro kotel

kotlová  
regulace

relé

SV

TV

regulátor 
„Regtronic PM“



Elektronické regulátory „Regtronic“
Koncepty soustav, pfiíklady

15

Pomocí regulátorÛ Oventrop mohou b t̆ napfi. realizovány následující koncepty soustav.

Pomocí regulátorÛ Oventrop mÛÏe b˘t vytvofieno velké mnoÏství konceptÛ soustav. Mezi jin˘m mohou b˘t jednoduch˘m zpÛsobem realizo-
vány ãinnosti jako zv˘‰ení teploty ve zpáteãce, ovládání kotle, ovládání kotle na dfievûné pelety, cirkulaãní ãinnost, zapojení prahov˘ch hod-
not, jakoÏ i funkce vytápûní a chlazení.

Pfiíklad rÛzn˘ch
konceptÛ soustav „BS/2“ „PC“ „PM“

X X X

X X

X X

X X

Dal‰í schémata soustav naleznete v katalogu firmy Oventrop V˘robky a v Datov˘ch listech
v okruhu v˘robkÛ 7.



Membranové expanzní nádoby pro solární techniku 
Potrubí a spoje

16

1

2

1 Speciální expanzní nádoby pro solární
soustavy v objemu 18, 25, 33, 50 a 80 l.
Povolená provozní teplota 70 °C
max. provozní tlak 10 bar
Membrána testována dle DIN 48 03 T3; 
povolení dle smûrnice pro tlakové pfiístroje
97/23 EU.
2 Pro pfiipojení trubicov˘ch kolektorÛ
„OKP-10/20“ (viz strana 4) nabízí Oventrop
rozsáhlé pfiíslu‰enství (napfi. flexibilní trubky
pro rozvody do stfiechy, spojovací díly pro
sestavení fiady více kolektorÛ „OKP-10/20“
do velké plochy).
bez vyobrazení: Pro flexibilní napojení trubi-
cov˘ch kolektorÛ „OKP-10/20“na solární
okruh jsou k dispozici rÛzné pfiechodky
s ploch˘m tûsnûním nebo se svûrn˘mi
krouÏky. 
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1 2

3 4

7 8

1 Pfiípravek pro mûfiení a nastavení prÛtoku
s uzavíráním, napfi. „Regusol-130“, 
2-15 l/min.
2 Odvzdu‰Àovací smyãka pro v˘mûnu 
na stávající pfiedávací stanici “Regusol-130“,
která se skládá z:
kulového kohoutu s uzavíracím ventilem,
teplomûru a odvzdu‰Àovaãe.
3 Pfiípravek pro napou‰tûní a vyplachování
„Regusol“: uzavírací kulov˘ kohout s boã- 
ním pfiipojením pro napou‰tûcí a vypou‰tûcí
potrubí. Zabudování se provádí na nejspod-
nûj‰ím místû solárního okruhu. 
4 DoplÀovací ãerpadlo „Regusol“- ruãní 
doplÀovací a vstfiikovací ãerpadlo s hadico-
v˘m pfiipojením a kulov˘mi kohouty na sací
a v˘tlaãné stranû.
5 Regulátor teploty 
Závitové pfiipojení M 30 x 1,5, s ponorn˘m 
ãidlem. PouÏívá se v prÛmyslov˘ch zafiíze-
ních, pro pfiípravu horké vody, pro ohfiívaãe
vzduchu, v˘mûníky tepla, myãky, plo‰ná
vytápûní atd. Rozsah regulace je moÏno 
omezit nebo blokovat.
6 Pfiipojovací sada „Regusol“ MAG pro 
pfiipojení expanzní nádoby s membránou
na solární stanici „Regusol“. Skládá se
z nástûnného úhelníku z oceli, rychlospojky
MAG a pruÏné hadice.
7 Termostatick˘ smû‰ovaã uÏitkové vody
„Brawa-Mix“ z bronzu pro soustavy na
ohfiev  uÏitkové vody  PN 10, do 100 °C, 
rozsah regulace 35-50 °C.
8 Kulov˘ kohout z mosazi „Optiflex“  
s vnûj‰ím nebo vnitfiním závitem, samo-
tûsnící, s pojistnou maticí, rukojetí se zaráÏ-
kou, s hadicov˘m ‰roubením (s mûkk˘m
tûsnûním) a uzavírací krytkou.

Dal‰í armatury pro solární techniku

5 6
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OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 82-400
E-mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

Dal‰í informace naleznete v katalogu  
Oventrop V˘robky a v Datov˘ch listech,
jakoÏ i na internetu v okruhu v˘robkÛ 7.

Technické zmûny vyhrazeny.

18

Servis, software

2

3

1

1 Oventrop poskytuje podporu sv˘m part-
nerÛm pofiádáním jak teoretick˘ch tak    i
praktick˘ch semináfiÛ. 
Kompetentní pracovníci objasÀují aktuální
smûrnice, normy a moÏnosti ãerpání podpor.
Pfiíklady z praxe ukazují, jak mají b˘t správ- 
nû vyprojektované jak jednotlivé komponen-
ty, tak i kompletní soustavy napfi. solární
okruh, okruh pitné vody, okruh pitné vody a
podpory vytápûní (vãetnû podlahového
vytápûní) a jak je úãelnû propojit.
2 Kromû toho jsou k dispozici katalogy,
odborné publikace, datová pravítka a pro-
gramy EDV.
3 Pro projekci solárních soustav pro ohfiev
pitné vody, jakoÏ i ohfiev pitné vody a pod-
poru vytápûní nabízí Oventrop speciální
servis:
na www.oventrop.solar-software.de mÛÏe
b˘t „online“ vyprojektovaná solární soustava
s pfiihlédnutím na zvlá‰tní parametry budovy
(velikost, poãet obyvatel, náklon stfiechy a
provedení, velikost zásobníku, poÏadovaná
teplota teplé vody apod.).
V˘poãty lze pouÏít pro bezpoãet mûst na
nûmeckém území, jakoÏ i dal‰í mûsta kde-
koliv na svûtû.
V˘poãet slouÏí jako hrub  ̆odhad soustavy a
vychází z nûmeck˘ch emisních norem.
Po zadání projektov˘ch dat simuluje pro-
gram parametry, které je tfieba mít na zfieteli. 
Jako v˘sledek dodá program informaci o
nutném poãtu a velikosti kolektorÛ, v˘nosu
soustavy, solárním pokrytí, sníÏení emisí
CO2-atd.


