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Tlakovo závislé výmenníkové stanice tepla
DIRECTLINE

Technické parametre:
Primárna strana
• konštrukčný tlak: 6 - 16 bar
• konštrukčná teplota: 110 - 130 °C
• médium: voda

Sekundárna časť ÚK
• konštrukčný tlak: 6 - 16 bar
• konštrukčná teplota: 110 - 130 °C
• médium: voda

Sekundárna časť TÚV
• konštrukčný tlak: 10 bar
• konštrukčná teplota: 70 °C
• médium: voda

Pre iné parametre média riešime návrh individuálne.

Výhody nasadenia staníc:

• nízke investičné náklady
• zníženie prevádzkových nákladov a úspora energie
• vysoká životnosť a spoľahlivosť 
• individuálny prístup k návrhu stanice zabezpečujúci   
 optimálne riešenie
• bezobslužná prevádzka a jednoduchá údržba
• malé dispozičné rozmery
• stavebnicová konštrukcia umožňujúca prispôsobenie  
 požiadavkám zákazníka
• jednoduchá montáž
• záručný a pozáručný servis

Použitie v sústavách CZT a kotolniach:
Tlakovo závislé výmenníkové stanice DIRECTLINE 
zabezpečujú dodávky tepla na vykurovanie, 
vzduchotechniku a prípravu teplej vody v objektoch 
hromadnej bytovej výstavby, občianskej vybavenosti a 
priemyselných objektoch. Podmienkou pre inštaláciu 
výmenníkovej stanice DIRECTLINE je možnosť 
napojenia sa v objekte na jestvujúcu teplovodnú sústavu 
CZT. Tieto stanice sa vyznačujú jednotným tlakovým 
priestorom primárnej strany a strany prípravy ústredného 
vykurovania. Stanice DIRECTLINE na prípravu TÚV 
v kotolniach sú navrhnuté tak, aby variabilne riešili 

ohrev TÚV pre rozličné výkony a konfigurácie zapojenia 
kotlov. Návrh staníc optimalizujeme podľa súčasnosti 
a špičiek odberov TÚV. Ďalším prvkom, ktorý nachádza 
uplatnenie v kotolniach je modulárny rozdeľovač 
DIRECTLINE ZON (viď samostatný katalógový list), ktorý 
zabezpečuje rozdelenie celkového výkonu v objekte. 
Špecifickým produktom v rámci staníc DIRECTLINE sú 
bytové stanice HOUSELINE (viď samostatný kat. list), 
ktoré zabezpečujú dodávku tepla pre ÚK a prípravu TÚV 
v bytoch a rodinných domoch.
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Typy zapojenia staníc DIRECTLINE v sieťach CZT

DIRECTLINE HxxxWxxx (priame zapojenie)

Výmenníková stanica je určená na zásobovanie teplom a prípravu 
TÚV v objektoch.

Uvedené zapojenie má nasledujúce výhody:
• regulácia tepelného výkonu ÚK a TÚV priamo pre potreby daného 

objektu 
• nízka teplota primáru na vstupe do výmenníka TÚV - znížená 

možnosť zanášania
• možnosť samostatného merania spotreby tepla pre TÚV
• nižší hydraulický odpor na primárnej strane

DIRECTLINE HxxxWxxx S (stanica so šesťdierovým 
výmenníkom prípravy TÚV)

Určenie výmenníkovej stanice je zhodné s predchádzajúcim 
zapojením.

Uvedené zapojenie má nasledujúce výhody:
• regulácia tepelného výkonu ÚK a TÚV priamo pre potreby daného 

objektu
• využitie teploty spiatočky primárnej časti ÚK na predohrev TÚV 

- efektívnejšie využitie tepla z centrálneho zdroja

DIRECTLINE Hxxx (stanica pre prípravu ÚK)

Výmenníková stanica je určená na aplikácie v teplovodných sieťach 
CZT, kde zabezpečuje kvalitnú reguláciu tepla pre daný objekt.

Uvedené zapojenie má nasledovné výhody:
• úspory tepla pri kvalitnej ekvitermickej regulácii a správnom 

naprogramovaní útlmov

DIRECTLINE Wxxx (stanica na prípravu TÚV)

Výmenníková stanica je určená na samostatnú prípravu TÚV v rámci 
pripojenia na teplovodnú sústavu CZT. K prietočnému modulu je 
možné do série pripojiť vyrovnávací zásobník eliminujúcí teplotné 
výkyvy vznikajúce pri náhlých zmenách spotreby teplej úžitkovej vody. 
Modul je vybavený zmiešavacím trojcestným ventilom znižujúcim 
teplotu primárného média s cieľom obmedziť zanášanie výmenníka.

Uvedené zapojenie má nasledovné výhody:
• voľba typu ohrevu (prietočný alebo zásobníkový) podľa požiadaviek 

aplikácie
• nasadenie pri riešení nových alebo rekonštrukciách starých 

systémov prípravy TÚV v objektoch

Vo väčšine prípadov je súčasťou výbavy staníc DIRECTLINE meranie spotreby tepla, regulácia diferenčného tlaku a objemového prietoku. Merače 
tepla ÚK a TÚV sú fakturačnými meradlami spotreby tepla daného objektu. Regulácia diferenčného tlaku a objemového prietoku rieši zaregulovanie 
prípojného miesta vo vzťahu ku sieti CZT a vykurovaciemu systému v objekte.

Variantné zapojenie prípravy TÚV

V staniciach DIRECTLINE môže byť príprava TÚV riešená ako 
prietočná alebo zásobníková.
Prietočná príprava TÚV sa používa tam, kde je zabezpečený stabilný 
odber napr. bytové domy. Prietočný ohrev TÚV môže byť doplnený o 
zásobník zaradený do série za výstup výmenníka ohrevu TÚV. Tento 
plní funkciu vyrovnávača teplotných rozdielov, ktoré môžu vzniknúť pri 
regulácii TÚV.
Zásobníkový ohrev TÚV používame v prípadoch keď odber TÚV 
je nárazový, napr. pokrytie potreby tepla na ohrev pre kuchyne, 
alebo v podnikoch so smenovou prevádzkou a pod. Ďalej je vhodné 
zásobníkový ohrev použiť, ak maximálna dodávka tepla zo siete CZT 
nepostačuje na ohriatie TÚV prietočným ohrevom.
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Poloprietočný ohrev

Zásobníkový ohrev

450 bytov
400 bytov
350 bytov
300 bytov
250 bytov
200 bytov
150 bytov
125 bytov
100 bytov
75 bytov
50 bytov
40 bytov
30 bytov
20 bytov
10 bytov
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Vysvetlivky:
Uvedené technologické schémy sú iba principiálne. Sú v nich 
zakomponované len niektoré základné technologické komponenty.

Značenie vývodov:

P - P primár prívod  SV - P   studená voda prívod
P - V primár vrat  ÚK - P   ústredné kúrenie prívod
TÚV - P teplá úžitková voda prívod ÚK - V   ústredné kúrenie vrat
TÚV - C teplá úžitková voda cirkulácia

Príklad značenia staníc:

                    DL HxxxWxxx
                                                                   
                       výkon TÚV v kW

                                                                       výkon ÚK v kW
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Systém staníc Directline W – príprava TÚV v kotolniach
Jednoduché a úsporné riešenie prípravy teplej úžitkovej vody v kotolniach a iných zdrojoch tepla zabezpečuje systém modulov typu DIRECTLINE 
W. Teplo potrebné na ohrev TÚV je odovzdávané cez doskový výmenník. Tieto moduly podľa potreby objektu sú variabilne vyrábané pre prietočný, 
poloprietočný (zmiešaný) a zásobníkový spôsob ohrevu TÚV.

Výhodou zásobníkového ohrevu je, že nábeh zdroja môže byť časovo oneskorený oproti začiatku spotreby TÚV, čo optimalizuje frekvenciu spínania 
kotla a predlžuje jeho životnosť.
Podľa nasledujúceho grafu je možné stanoviť objem nádrží a výkon výmenníka pre zásobníkový a poloprietočný ohrev TÚV.

Stanice DIRECTLINE Wxxx P (prietočná príprava TÚV)

Používajú sa v prípadoch, v ktorých zdroj tepla dokáže pokryť požiadavky na maximálnu spotrebu tepla pre ohrev TÚV. 
Často sa aplikujú v moderných kotolniach, ktoré sú vybavené plynule regulovateľnými zdrojmi tepla. Schéma zapojenia je zhodná so schémou DL 
Wxxx v sieťach CZT.

Stanice DIRECTLINE Wxxx Z (zásobníková a polo- 
prietočná príprava TÚV)

Stanice pre zásobníkovú a poloprietočnú prípravu TÚV:

Používajú sa v prípadoch, ak maximálny výkon zdroja nedokáže 
pokryť požiadavky na maximálnu spotrebu tepla potrebnú na ohrev 
TÚV (napr. malý výkon kotlov, tepelné čerpadlo). Tento spôsob ohrevu 
TÚV je tiež vhodný pre aplikácie, v ktorých zdroj tepla nie je trvale 
k dispozícii (napr. slnečné kolektory).
Pri potrebe naakumulovať väčší tepelný potenciál do menšieho 
zásobníka je možné použiť zapojenie so zásobníkom umiestneným 
na primárnej strane.

Stanice pre poloprietočnú prípravu TÚV:

Stanice pre poloprietočný ohrev TÚV sa v zapojení nelíšia od 
zásobníkového ohrevu TÚV. Rozdiel je vo vyššom výkone výmenníka 
TÚV a menšom objeme zásobníka. V princípe je to prietočný ohrev, 
doplnený o zásobník, ktorý vykrýva krátkodobé špičkové potreby TÚV. 
Používajú sa v menších zdrojoch tepla, ktoré sú trvale k dispozícii 
(napr. plynové kotolne a pod.).
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Konštrukčné riešenie staníc:
Jednotlivé vetvy stanice sú umiestnené v nosnom ráme z uzavretých profilov. 
Na výrobu staníc sa používajú len atestované polotovary. Materiál okruhu 
TÚV je možné voliť variantne z uhlíkovej, nerezovej ocele resp. plastu PPR.
Stanice sú štandardne izolované izoláciou z polyetylénovej peny.
Konštrukčné riešenie staníc je prispôsobené optimálnej obsluhe a dobrej 
servisovateľnosti.
Priestorové riešenie v rámci strojovne je prispôsobené požiadavkám 
projektanta. Požiadavky na dispozičné rozmery stanice si projektant 
špecifikuje prostredníctvom technického dotazníka DISPOZÍCIE, ktorý je 
uvedený v Technickej príručke, alebo na firemnom CD.

Certifikáty a systém riadenia kvality:
Výmenníkové stanice DIRECTLINE sú certifikované v Technickom 
skúšobnom ústave Piešťany podľa ustanovenia §21 zákona č. 90/1998 Z.z.
Výrobky firmy Decon s.r.o. spĺňajú požiadavky Technickej inšpekcie SR 
podľa nariadenia vlády č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť Decon má zavedený systém riadenia kvality podľa noriem 
ISO 9001:2000 na vývoj, výrobu, montáž a servis tepelných a tlakových 
zariadení.

Spracovanie dopytu zákazníka:
Naša spoločnosť navrhuje výmenníkové stanice na základe dopytu zákazníka. 
Pre  návrh stanice „ušitej na mieru“ je optimálne vyplniť Technický dotazník 
DIRECTLINE, v ktorom si zákazník určí parametre a výbavu stanice.
V prípade dodávky bez riadiaceho systému doporučujeme vyplniť Technický 
dotazník ELEKTRO, ktorý umožní presne navrhnúť vstupno-výstupné 
rozhrania snímačov a akčných členov technológie stanice pre potreby 
dodávateľa MaR.
Technické dotazníky sú k dispozícii v Technickej príručke, na firemnom CD, 
alebo na našej internetovej stránke.

Výbava výmenníkových staníc:
Výmenníkové stanice DIRECTLINE sú na primárnej a sekundárnej strane 
štandardne vybavené prvkami podľa príslušných noriem týkajúcich sa 
projektovania výmenníkových staníc.
Výbava podľa požiadaviek zákazníka:
• regulátor diferenčného tlaku .
• obmedzovač maximálneho prietoku
• frekvenčný menič na čerpadle ÚK 
• merače tepla, ÚK, TÚV alebo celkový, vodomer na studenú vodu
• kompenzátory
• elektromagnetická úprava vody pre prípravu TÚV
• elektrické ohrievacie vložky do zásobníkov TÚV
• riadiaci systém
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