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POUŽITIE A FUNKCIA

Moduly objektového merania TÚV typ DIRECTLINE Wxxx M patria do skupiny typovej rady staníc DIRECTLINE. 

Zabezpečujú dodávku tepla pre ohrev cirkulácie TÚV v objekte a merajú spotrebu TÚV pre daný objekt.                 

Pri doplňujúcom namontovaní merača tepla modul taktiež meria teplo spotrebované na ohrev cirkulácie v objekte.

Primárna strana modulu a cirkulácia objektu sú vzájomne oddelené výmenníkom tepla. Výmenník zabezpečuje 

ohrev cirkulácie TÚV t.j. dodávku tepla pre tepelné straty cirkulácie objektu. Primárna a cirkulačná strana modulu    

je prepojená obtokom, v ktorom je inštalovaný prietokomer (prípadne merač tepla) a spätná klapka. Na sekundárnej 

strane je na spätnej vetve cirkulácie namontované cirkulačné čerpadlo s telesom v bronzovom prevedení. Každá 

vetva modulu je vybavená uzatváracou armatúrou a prívody sú vybavené filtrami. Pri odbere TÚV dochádza              

k poklesu tlaku na strane cirkulácie a TÚV preteká obtokom cez prietokomer, ktorý zaznamená jej pretečené 

množstvo. Prietokomer odmeria množstvo TÚV odoberané objektom, v ktorom je inštalovaný modul objektového 

merania TÚV.

V prípade rozšírenia výbavy o merač tepla, modul odmeria aj množstvo tepla spotrebované na ohrev cirkulácie 

objektu.Ďalšou možnosťou rozšírenia výbavy je inštalácia stupačkového regulačného ventila na primárnej strane 

modulu, ktorá umožňuje zaregulovanie primárneho rozvodu cirkulácie TÚV.

VÝHODY NASADENIA STANÍC




