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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:
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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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