
Protikondenzacijski ventil
Temperature umerjanja:
Natančnost umerjenja:
Temperatura pri popolnem zaprtju by-passa:

Črpalka
Črpalka:
Material:
Električno napajanje:
Najvišja vlažnost:
Najvišja sobna temperatura:
Stopnja zaščite:
Vgradna mera črpalke:
Priključki črpalke:

Neprevodnost / Izolacija

Material:
Debelina:
Gostota: - notranjost:
                
Toplotna prevodnost (DIN 52612): - pri 0°C
         
Koeficient vzdržljivosti na širjenje pare (DIN 52615):
Temperatura delovnega območja:
Reakcija pri požaru (DIN 4102):

45°C, 55°C, 60°C, 70°C
±2°C

T umerjanje + 10°C

model UPS 25-60 (ALPHA2 L 25-60 ali UPS 25-80)
lito železo GG 15/20

230 V-50 Hz
95%
80°C
IP 44

130 mm
1 1/2’’ s holandcem

ekspandirani PE-X z zaprtimi celicami
20 mm

30 Kg/m3

50 Kg/m3

0,038 W/(m.K)
0,045 W/(m.K)

> 1.300
0÷100°C

razred B2

- zunanjost:

- pri 40°C

Delovanje

Cirkulacijska enota proti kondenzaciji opravlja funkcijo povezovanja 
kotla na trdna goriva z distribucijskim kolektorjem, pri čemer nadzoruje 
temperaturo pri povratku v kotel ter preprečuje pojav kondenza na 
podlagi termostatskega senzorja, ki ga vsebuje. Enota omogoča tudi 
povezavo kotla z inercijskim odlagališčem ali neposredno z napravo, 
ki jo uporabljamo.

Medosni razdalji 90 in 125 mm sta bili izdelani namenoma za povezavo 
z distribucijskim separatorjem/kolektorjem serije 559, tako za zunanjo 
rabo kot za vgradnjo. 

01225/12 SL

Cirkulacijska enota 
proti kondenzaciji

ACCREDITED

ISO 9001  No. 0003ISO 9001    FM 21654

serija 282

Koda 28260. 28260.A2L 28261. 28261.A2L 28262. 28262.A2L 28263. 28263.A2L 28264. 28265. 28266. 28267.
Povratek v kotel z leve strani x x x x x x
Povratek v kotel z desne strani x x x x x x
Medosje 90 mm x x x x x x
Medosje 125 mm x x x x x x
Črpalka UPS 25-60 x x x x
Črpalka UPS 25-60 ALPHA2 L x x x x
Črpalka UPS 25-80 x x x x
Dimenzija DN 25 (1’’) x x x x x x x x x x x x

Proizvodi

Tehnične specifikacije

Materiali

Protikondenzacijski ventil
Telo:
Čep:
Zapiralo:
Vzmet:
Tesnilo:
Tesnilo holenderske matice:
Termostatski voščeni senzor

Zaporni ventil
Telo:
Tesnila:

Druga oprema
Cevi:
Zadrževalni ventil: - telo:
                              - zapiralo:

Lastnosti
Delovni medij:
Najvišja vsebnost glikola:
Maksimalni delovni tlak:
Območje delovne temperature:
Merilno območje termometra:

Priključki:
     - tokokrog v sistemu:
     - tokokrog v kotlu:
     - medosna razdalja:
          - koda 28260., 28261., 28264., 28265.:
          - koda 28262., 28263., 28266., 28267.:

medenina EN 1982 CB 753S
medenina EN 12164 CW614N

PSU
nerjaveče jeklo

EPDM
brezazbestna vlakna

medenina EN 12165 CW617N
brezazbestna vlakna

baker
medenina EN 12164 CW614N

PPAG40

voda, mešanica glikola in vode
50%

10 bar
5÷100°C
0÷120°C

1’’ Ž (ISO 228-1) s holendersko matico
1’’ Ž (ISO 228-1)

90 mm
125 mm

Umerjanje 45°C 55°C 60°C 70°C
• 4 5 6 7

 • Dopolnitev kode



Razpoložljiva tlačna višina na priključkih regulacijske enote Dimenzije

Umerjanje 45°C 55°C 60°C 70°C
• 4 5 6 7

 • Dopolnitev kode

Absorbirana moč

( m Vs)

Hitrost vrt./min

( m Vs)

Absorbirana moč

Hitrost vrt./min

( m Vs)

Opomba:
Črpalka ALPHA2 L lahko deluje na podlagi nadzora konstantnega in 
proporcionalnega tlaka, ki prilagaja delovanje potrebam sistema. Za 
podrobnejše informacije glejte navodila za inštalacijo priložene črpalke.

Koda Teža (kg)

Značilni sestavni deli Hidravlična shema

Povratek
v sistem      

Dovod
iz sistema      

Povratek
v kotel      

Dovod
iz kotla      

➀

②
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Povratek
v sistem      

Dovod
iz sistema      

Povratek
v kotel      

Dovod
iz kotla      

1)  Protikondenzacijski ventil
2)  Črpalka na tri hitrosti
3)  Zaporni ventil
4)  Zadrževalni ventil

5)  Termometer na dovodu
6)  Termometer na povratku
7)  Neprevodnost / Izolacija



Lesna biomasa in nastanek kondenza
Lesno trdno gorivo vsebuje določen odstotek vlažnosti, ki se spreminja 
glede na tip (čoki, peleti, trske itd.) in osušenost. Vodna para se 
sprošča med fazo sušenja trdnega goriva znotraj gorilnika. Prisotnost 
hladnejših con v kotlu ali dimni cevi lahko privede temperaturo dima do 
točke rosenja, kar povzroči kondenzacijo. Kondenzirana vodna para na 
stenah kotla, skupaj s sajami in deležem neizgorenih ogljikovodikov, ki 
jih vsebuje dim, proizvede obloge in katran. Ti se vežejo na stene kotla 
in prekrijejo dober del notranje površine. Katran je poleg tega, da je 
zaradi visoke vnetljivosti nevaren, tudi škodljiv za neokrnjeno delovanje 
kotla in znižujejo učinkovitost menjalnika dim-voda v napravi.
Cirkulacijska enota proti kondenziranju ohranja stene kotla na najvišji 
možni temperaturi in omeji nastanek teh pojavov ter s tem omogoča 
boljšo izgorevanje, prav tako pa nadzoruje emisije v okolje in podaljša 
življenjsko dobo kotla.

Nadzor dima 
in emisij   

CIRKULACIJSKA ENOTA  
PROTI 

KONDENZACIJI
DS

D

RI

Odlagališče pepela in ostankov

Primarni in 
sekundarni zrak
• Učinek izgorevanja

Območje nastanka
kondenza
• Obloge in katran
• Znižanje učinkovitosti
  menjalnika
• Nevnetljivost

Povratek
v sistem      

Dovod
iz sistema      

Povratek
v kotel      

Dovod
iz kotla      

➀

Princip delovanja

Termostatski senzor  je 
popolnoma potopljen v tekočino 
in nadzoruje gibanje zapirala , 
ki regulira tekočino in by-pass 
proti sistemu . Ob zagonu 
toplotnega kotla cirkulacijska 
enota sproži ponovno cirkulacijo 
dovodne vode ter s tem 
omogoči, da kotel čimprej 
doseže primerno temperaturo  
(slika 1). Ko temperatura na 
dovodu Td preseže umerjeno 
vrednost protikondenzacijskega 
ventila Tset, se hladna vrata 
enote začnejo odpirati, da 
pride do mešanja Tmix: v tej 
fazi se začne polnjenje sistema  
(slika 2). Ko je temperatura na 
povratku v kotel Tmix višja od 
umeritve protikondenzacijskega 
ventila za približno 10°C, se pot 
by-passa  zapre in v kotel se 
povrne voda z isto temperaturo 
kot na povratku v sistem (slika 3 
in 4).
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Td ≤ Tset TRANZICIJSKI ZAGON SISTEMA
• odprti by-pass
• povratek v zaprti sistem
Td ≤ Tset, Tmix=Td 
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GORIVO

Td

Tmix

Tset

Tp

Td > Tset ZAČETEK POLNJENJA SISTEMA
• odprti by-pass
• povratek v zaprti sistem
Td > Tset, Tp < Tset, Tmix=Tset 

Td

Tmix

Tset

Tp

Td

Tmix

Tset

Tp

Td

Tmix

Tset

Tp

Tmix = Tset + 10°C ZAPRTJE BY-PASSA
• zaprti by-pass
• povratek v odprti sistem
Td > Tmix = Tset + 10°C, Tmix = Tp

Tmix = Tset + 10°C POLN SISTEM
• zaprti by-pass
• povratek v odprti sistem
Td > Tmix > Tset + 10°C, Tmix = Tp

Td = temperatura na dovodu
Tset = umerjena temperatura proti kondenzaciji

Tmix = mešana temperatura na povratku v kotel
Tp = Temperatura na povratku v sistem



Konstrukcijske posebnosti

Konstrukcijska kompaktnost
Enota razpolaga z vsemi funkcionalnimi komponentami, ki so del 
opreme in so pripravljeni za inštaliranje. Bila je namenoma izdelana za 
uporabo s separatorjem/kolektorjem serije 559 SEPCOLL.

Protikondenzacijski ventil
Naprava vsebuje termostatski senzor za kontrolo temperature vode na 
povratku v kotel na trdna goriva, da prepreči pojav kondenza. Senzor 
je bil namenoma izdelan, da se ga lahko odstrani iz telesa ventila za 
potrebe vzdrževanja ali morebitne zamenjave.

Zadrževalni ventil
Naprava preprečuje kroženje tekočine v nasprotni smeri. Zadrževalni 
ventil je koristen, ko se cirkulacijsko enoto uporablja samostojno za 
neposredno povezavo s sistemom ali za povezavo s kolektorjem, ki ne 
vsebuje hidravličnega separatorja.

Inštalacija

Cirkulacijska enota proti kondenzaciji se lahko inštalira iz obeh smeri, 
upoštevajoč smer toka, ki je naveden na telesu. Priporočena je 
inštalacija s cevmi v navpični smeri (z osjo termostatskega senzorja 
v vodoravni smeri. Inštalacija s cevmi v vodoravni smeri (z osjo 
termostatskega senzorja v navpični smeri) je mogoča pod pogojem, da 
se črpalka s škatlo, ki vsebuje kable, namesti zgoraj.

Uporaba

Cirkulacijska enota proti kondenzaciji se uporablja za povezavo kotla 
na trdna goriva s sistemom, ki ga uporabljamo na podlagi naslednjih 
logičnih namestitev:

- Povezava s primarno stranjo separatorja/kolektorja serije 559 
SEPCOLL.
Kotel na trdna goriva se uporablja kot edini vir energije (primarna 
stran) in se torej poveže nad območjem hidravlične separacije, ki se 
nahaja v SEPCOLL serija 559 (slika 1).

- Povezava z inercijskim odlagališčem
Enota opravlja funkcijo povezave in hidravlične cirkulacije med 
kotlom na trdna goriva in inercijskim odlagališčem, tako neposredno 
kot s serpentinastim menjalnikom, ki je potopljen v samo odlagališče 
(slika 2).
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- Povezava s kolektorjem z vzporednim odlagališčem
Enota povezuje kotel s kolektorjem za neposredno pošiljanje 
v sekundarne tokokroge ali vzporedno v inercijsko odlagališče  
(slika 3).

2

3



4
- Neposredna povezava s sistemom

Enota se lahko poveže neposredno s sistemom, pri čemer se črpalka 
rabi kot cirkulator za celoten sistem (slika 4).

KOTEL 
NA TRDO 
GORIVO

Povezava s sekundarno stranjo separatorja/kolektorja serije 559 SEPCOLL
Ko se kotel na trdna goriva poveže z drugim kotlom, ki je po možnosti že prisoten v sistemu, je mogoče uporabiti enega od izhodov na sekundarni 
strani SEPCOLL-a kot vhod kotla na trdna goriva. Dovod kotla na trdna goriva se poveže s kolektorjem, ki prejme dovod iz primarne strani kotla. 
Funkcija območja hidravlične separacije se ob znižanju izgub polnjenja ohranja kot taka tudi s to logično povezavo. Mešalni ventili na sekundarnih 
tokokrogih poskrbijo za uravnavanje temperature v teh tokokrogih (slika 5).
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Konfiguracija s 
SEPCOLL-om 
iz leve strani

Konfiguracija s 
SEPCOLL-om 
iz desne strani

V primeru, da je istočasno prisotnih več toplotnih 
kotlov, uporabite veljavne predpise.



Vzdrževanje in sprememba umerjanja
Regulacijski senzor se lahko enostavno odstrani za potrebe 
vzdrževalnih del ali spreminjanja umeritev v skladu s sledečimi 
postopki:
- 
-

-
-

-

-

prestrezite cevi, da osamite cirkulacijsko enoto proti kondenzaciji;
v primeru inštalacije enote s cevmi v navpični smeri (z osjo 
termostatskega senzorja v vodoravni smeri), odstranite 
protikondenzacijski ventil iz enote;
odvijte čep protikondenzacijskega ventila;
odstranite enoto, ki jo sestavlja vzmet, zapiralo in termostatski senzor 
ter pri tem pazite na položaj vsake komponente;
opravite vzdrževalna dela oz. zamenjajte senzor z nadomestnim 
delom, ki ga postavite na isto mesto;
ponovno vstavite enoto, ki jo sestavlja vzmet, zapiralo in termostatski 
senzor v notranjosti telesa ventila;

privijte čep na telo ventila;
v primeru inštalacije enote s cevmi v 
navpični smeri (z osjo termostatskega 
senzorja v vodoravni smeri), pritrdite 
protikondenzacijski ventil na enoto;
v primeru, da zamenjate termostatski senzor 
z drugače umerjenim rezervnim delom, 
namestite na čep etiketo z novo umeritvijo, ki 
se nahaja v embalaži z nadomestnim delom.

- 
-

-

Primer vgradnje

Kotel na trdna goriva, sistem z inercijskim odlagališčem

KOTEL 
NA TRDO 
GORIVO

T

Odzračevalnik

Lovilec nesnage

Črpalka

Zaporni ventil 

Ekspanzijska posoda

Nepovratni ventil

Motorni mešalni ventil

Reduktor tlaka

Regulator

Enota za polnjenje

Cevni ločevalnik

Lovilci nesnage za vertikalne cevi

Termostatski mešalni ventil

Filter v obliki črke Y

Hidravlični separator

Odzračevalec za vertikalne cevi

Varnostni ventil



Kotel na trdna goriva, povezava s centralnim kolektorjem in vzporednim inercijskim odlagališčem

Varnostne naprave izberete na 
podlagi veljavnih predpisov

KOTEL 
NA TRDO 
GORIVO

Kotel na trdna goriva, neposredno pošiljanje v sistem

DOMAČA
NAPRAVA

Varnostne naprave izberete na 
podlagi veljavnih predpisov



POVZETEK TEHNIČNIH KARAKTERISTIK

Serija 282
Cirkulacijska enota proti kondenzaciji. Konfiguracija s povratkom v kotel iz desne strani (ali leve strani). Priključki na tokokrogu kotla 1’’ Ž  
(ISO 228-1), priključki na tokokrogu sistema 1’’ Ž (ISO 228-1) s holendersko matico. Medosna razdalja med priključki 90 mm in 125 mm združljiva s serijo  
559 SEPCOLL. Delovni medij: voda, mešanica glikola in vode; najvišja vsebnost glikola 50%. Najvišji delovni pritisk 10 bar. Območje delovne 
temperature 5÷100°C. Merilno območje termometra 0÷120°C. Oprema: protikondenzacijski ventil s telesom iz medenine, čep iz medenine, zapiralo 
iz PSU, vzmet iz nerjavečega jekla, tesnila iz EPDM, tesnilo holenderske matice iz brezazbestnih vlaken, voščen termostatski senzor, umerjene 
temperature 45°C, 55°C, 60°C, 70°C, natančnost umeritve ±2°C, temperatura pri popolnoma zaprtem by-passu T umeritve + 10°C; zaporni ventili s 
telesom iz medenine, tesnila iz brezazbestnih vlaken; povezovalne cevi iz bakra; zadrževalni ventil iz PPAG40; črpalka na tri hitrosti model UPS 25-60 
(UPS 25-60 ALPHA2 L in UPS 25-80), telo iz litega železa, električno napajanje 230 V - 50 Hz, najvišja vlaga 95%, najvišja sobna temperatura 80°C, 
stopnja zaščite IP 44, medosje črpalke 130 mm, priključki črpalka 1 1/2’’ s holandcem. Izolacija.

Kotel na trdna goriva, dopolnilna plinska peč, proizvodnja ACS s solarno napravo

Varnostne naprave izberete na 
podlagi veljavnih predpisov

KOTEL 
NA TRDO 
GORIVO

Pridržujemo si pravico do popravkov in sprememb opisanih proizvodov in zadevnih tehničnih podatkov kadarkoli in brez predhodnega obvestila.
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