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Tato dokumentace je pouze orientační ukázka schémat zapojení různých zdrojů tepla/odběrů s integrovaným zásobníkem tepla IZT-U

Integrované zásobníky tepla IZT-U spol. Atrea s.r.o., jsou určeny pro akumulování tepelné energie
s možností průtočné přípravy TV. Umožňují připojení různých zdrojů tepla: krbová kamna s teplovodním
výměníkem, kotle na tuhá paliva, nebo biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory. Na stranu odběrů je
možné připojit klasické teplovodní soustavy, podlahové (nízkoteplotní) vytápění, nebo teplovzdušné
cirkulační jednotky Duplex R_4.
Pro zvolený zdroj tepla a otopnou soustavu je nutné správně navrhnou typ regulace, silová nebo digitální.
Pro vytápění nízkoenergetických rodinných domů lze ekonomicky použít následující zdroje tepla:
1. Integrovaný zásobník tepla IZT-U využit jako el. akumulační zásobník tepla (viz. samostatné prospekty
spol. Atrea s.r.o.) s možností průtočné přípravy TV, vylučující výskyt nebezpečné bakterie Legionella
pneumophila a vznik agresivních kalů, které jsou běžné u klasických zásobníkových boilerů. Systém je
možno využít v kombinaci se základní regulací RG S, která zajišťuje pouze havarijní stavy nádrže a je
možné nastavení teploty nabíjení na manuálním termostatu. S využitím digitální regulace RG20-A, je
možné systém rozšířit o další zařízení.
2. Teplá voda je připravována průtočným způsobem. Na výstupu do soustavy je doporučeno osazení
termostatického ventilu, který omezí výstupní teplotu TV na max. 55°C. Na stranu studené vody
doporučujeme instalovat expanzní nádobu pro omezení roztažnosti TV a rázů od pákových baterií, popř.
je možné instalovat tlumič vodních rázů WD. Přívod SV musí být samostatně zajištěn PV max. na 6 bar.
3. Zapojení tepelného čerpadla je možné realizovat způsoby uvedenými na schématu ZT 03, ZT 07. Při
výběru vhodného způsobu zapojení je nutné zohlednit výkon TČ vzhledem k tepleným ztrátám objektu,
předpokládané spotřebě TV a zvolenému bivalentnímu zdroji. Při volbě TČ ATREA je dále nutné zvolit
vhodný typ regulace RG.
4. Kotle na biomasu (dřevo, pelety, štěpka) jsou obecně považovány z hlediska ekologie za nejvýhodnější.
Problémem zůstává náročnější obsluha, nutný prostor kotelny a u automatických systémů vysoké
pořizovací náklady. Vzhledem k vyšším výkonům (až 25 kW) a omezené regulační schopnosti tyto kotle
vždy vyžadují instalaci velkoobjemového zásobníku tepla. U těchto systému je dále možné využít
zapojení dle ZT 06 s dvojicí zásobníků. Druhý zásobník slouží pouze pro akumulaci energie první pro
akumulaci a přípravu TV. Pro tento způsob je nutné při objednání regulace RG specifikovat požadavek
na doplnění regulace pro rozdělovací ventily.
5. Pro napojení nízkoteplotního, topného okruhu (podlahové topení) je možné využít spodní části
zásobníku. Zásobník bude ve spodní části nabíjen dle ekvitermní teploty. Vrchní část bude nabíjena na
přednastavenou hodnotu dle regulace (zajištění ohřevu TV). Toto zapojení přispívá k maximálnímu
využití tepelného čerpadla, případně solárních kolektorů. Pro napojení podlahového vytápění na
zásobník IZT-U je možné využít hrdla TC1, nebo je možné zásobník osadit samostatným hrdlem pro
podlahový okruh (výroba na zakázku).
6. Všechny zásobníků typu IZT-U jsou nově vybaveny bezpečnostní sadou pro IZT-U. tato obsahuje
automatický odvzdušňovací ventil, pojistný ventil 2,5bar, manometr a havarijní manostat pro sledování
min tlaku v topné soustavě.
Doplňující informace k montáži a údržbě pro integrované zásobníky tepla IZT-U jsou uvedeny v Návodu
k montáži a údržbě.
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R700065- Propojovací set DUPLEX R_4 x IZT
název položky
Teploměr T63/50 + jímky
zpětná klapka EURA 3/4"závitová
filtr závitový mosaz 3/4"
Giacomini R 254 D 3/4" kulový kohout vnitřní/vnější
Armatura MAG k expanzní nádobě
vypouštěcí kohout G 1/2"
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" - Flexvent
Šroubení mosaz 1"
Šroubení mosaz 3/4"
Šroubení mosaz 1/2"
Přípojka přechodová 1/2"xM20x1,5

MJ
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

mn
2
1
1
4
1
1
2
2
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2
2

Cena dle ceníku spol. ATREA s.r.o

R700090- Sada škrtící 0-10V;24V
název položky
Směšovací ventil Ivar MIX 3, dny 20, kv4
Servopohon Belimo LM24 SR
Držák plechový pro pohon
Šroubení mosaz 3/4"
Záslepka vnější 3/4 -vnější závit

MJ
kus
kus
kus
kus
kus

mn
1
1
1
2
1

MJ
kus
kus

mn
1
3

Cena dle ceníku spol. ATREA s.r.o

název položky
elektrický přepínací ventil ATREA 230V
Šroubení mosaz 3/4"
Cena dle ceníku spol. ATREA s.r.o

R700083 Třícestný směšovací sasda , DN 20, kv4, 24V
název položky
Směšovací ventil Ivar MIX 3, dny 20, kv4
Servopohon Belimo LM24 SR
Držák plechový pro pohon

MJ
kus
kus
kus

mn
1
1
1

Cena dle ceníku spol. ATREA s.r.o

R700085 Oběhové čerpadlo s teplenou izolací EC 25, 230V
název položky
WILO Yonos PICO 25/1-4 EC
Izolace WILO Yonos PICO 25/1-4 EC

MJ
kus
kus

mn
1
1

Cena dle ceníku spol. ATREA s.r.o

R700084 Čtyřcestná směšovací sada, DN 20, kv4, 24V
název položky
Směšovací ventil Ivar MIX 4, dny 20, kv4
Servopohon Belimo LM24 SR
Držák plechový pro pohon

MJ
kus
kus
kus

mn
1
1
1

Cena dle ceníku spol. ATREA s.r.o

R700096 - Elektrický uzavírací ventil (EUV 24V DC)
název položky
Elektrický uzavírací ventil ASCO 3/4"

MJ
kus

mn
1

Cena dle ceníku spol. ATREA s.r.o

R700089 – Sada TV ATREA
název položky
ESBE VTA 322 (35-60°C) - termost. směšovací ventil, DN 20
Flamco DN 15 TUV 6 bar - pojistný ventil
zpětná klapka EURA 3/4"závitová
Manometr 0-10 bar
Šroubení mosaz 3/4"
Přípojka přechodová 1/2"xM20x1,5
Cena dle ceníku spol. ATREA s.r.o

MJ
kus
kus
kus
kus
kus
kus
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3
1

