
studená voda tlaková - vychlazení výměníku

vychlazení výměníku + pojistný ventil ODPAD

ventildochlazovací dvoucestný ventil REGULUS DBV1

jímka pro termostat regulace, nebo spínání čerpadla

uzaviratelný FILTR

ventil studená voda ( zpátečka)

oběhové čerpadlo

vypouštěcí ventil

studená voda (zpátečka)

studená voda (zpátečka)

teplá voda do systému UT/AKU studená voda ze systému UT/AKU

pojistný ventil 2,5 bar (propoj na ODPAD)

E uzaviratelný FILTR

pojistný ventil 2,5 bar (propoj na ODPAD)

vypouštěcí ventil

studená voda tlaková - vychlazení výměníku

vychlazení výměníku + pojistný ventil ODPAD

studená voda ze systému UT/AKU

teplá voda do systému UT/AKU

průchodka k čidlu termostatu

E 1 : 4

-tmavě modrá: studená - zpátečka

-červená : teplá voda z výměníku

-světle modrá: studená voda -vychlazení výměníku

-šedá: ODPAD vychlazení výměníku+pojistný ventil

* doplnit o expanzní nádobu, pokud nejde o sekundární zdroj
** doplnit o odvzdušňovací ventil dle potřeby

schéma zapojení je pouze pro inspiraci, zapojení vždy konzultujte s odbornou topenářskou firmou

***kontaktní spoje s výměníkem a vychlazovacím ventilem DBV1: rozebiratelné
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