
ventil
jímka pro termostat atd..

studená voda vychlazovací smyčka

vychlazovací smyčka+pojistný ventil- ODPAD

uzaviratelný filtr

oběhové čerpadlo

studená voda - zpátečka ze systému UT/ AKU

teplá voda do systému UT/AKU

ventil studená voda- zpátečka

vypouštěcí ventil

pojistný ventil 2.5 bar + propoj na ODPAD

dochlazovací ventilů REGULUS DBV1

F

uzaviratelný filtr

pojistný ventil 2.5 bar + propoj na ODPAD

studená voda vychlazovací smyčka

vychlazovací smyčka+pojistný ventil- ODPAD

vypouštěcí ventil

studená voda - zpátečka ze systému UT/ AKU

teplá voda do systému UT/AKU

- tmavě modrá_ studená voda - zpátečka

- červená: teplá voda z výměníku

- světle modrá: studená voda - vychlazovací smyčka

- šedá: vychlazovací smyčka + pojistný ventil-ODPAD

*doplnit o expanzní nádobu, pokud je třeba
**doplnit o ovzdušňovací ventil dle potřeby

*** spoje v kontaktu s výměníkem a ventilem DBV1 provést rozebiratelné

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