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Tlakovo nezávislé výmenníkové stanice tepla
WARMLINE

Použitie:

Tlakovo nezávislé výmenníkové stanice WARMLINE 
zabezpečujú dodávky tepla na vykurovanie, vzducho-
techniku a prípravy teplej úžitkovej vody v objektoch 
hromadnej bytovej výstavby, občianskej vybavenosti a 
priemyselných objektoch. Podmienkou pre inštaláciu vý-
menníkovej stanice WARMLINE je možnosť napojenia sa 
v objekte na jestvujúcu horúcovodnú, alebo teplovodnú 
sústavu centrálneho zásobovania teplom. Výmenníkové

stanice WARMLINE sa dajú použiť aj ako centrálne, keď 
slúžia ako zdroj tepla pre ďalšie tlakovo závislé alebo ne-
závislé stanice. Tlakovo nezávislé stanice WARMLINE je 
možné nasadiť aj v iných aplikáciach, v ktorých je nutné 
tlakovo oddeliť primárne a sekundárne médium. Ide o vy-
užitie geotermálnej energie, ohrev alebo chladenie tech-
nologickej vody, ohrev teplonosných médií pre vzducho-
techniku, využitie tepla z kogeneračných zdrojov a pod.

Technické parametre:

Primárna strana
• konštrukčný tlak: 10 - 25 bar
• konštrukčná teplota: 110 - 160 °C
• médium: voda

Sekundárna časť ÚK
• konštrukčný tlak: 6 - 10 bar
• konštrukčná teplota: 100 - 120 °C
• médium: voda

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

Pre iné parametre médií 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
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Typy zapojenia staníc WARMLINE

WARMLINE WL HxxxWxxx T
(zapojenie s trojcestným ventilom)

Výmenníková stanica tepla je určená k zásobovaniu teplom pre 
potrebu ÚK a prípravu TÚV v objektoch, prípadne pri vyšších 
výkonoch môže byť použitá ako centrálna výmenníková stanica 
tepla.

Uvedené zapojenie má nasledujúce výhody:
• maximálne využitie teploty spiatočky primáru z okruhu kúrenia 

pre ohrev TÚV
• možnosť samostatného merania spotreby tepla pre ohrev ÚK a 

TÚV
• zníženie teploty média vstupujúceho do výmenníka ohrevu 

TÚV
• zníženie možnosti zanášania výmenníka TÚV inkrustami
• možnosť ohrevu cirkulácie TÚV vratným primárnym médiom z 

okruhu ÚK

WARMLINE WL HxxxWxxx S
(zapojenie s dvojstupňovým ohrevom TÚV)

Určenie výmenníkovej stanice tepla je zhodné s predchádzajúcim 
zapojením.

Uvedené zapojenie má nasledujúce výhody:
• dochladenie spiatočky primáru z okruhu ÚK predohrevom 
  studenej vody
• nižší hydraulický odpor na primárnej strane
• menšie nároky na riadiaci systém
• zníženie teploty média vstupujúceho do výmenníka predohrevu 

TÚV

Toto zapojenie sa variantne dodáva v prevedení so šesťdierovým 
výmenníkom pre ohrev TÚV.

WARMLINE WL HxxxWxxx
(priame zapojenie)

Výmenníková stanica tepla je určená k zásobovaniu teplom pre 
potrebu ÚK a prípravu TÚV v objektoch s veľkým nepomerom 
výkonov ÚK a TÚV (priemysel, administratívne budovy, a pod.).

Uvedené zapojenie má nasledujúce výhody:
• nižšie investičné náklady
• nižší hydraulický odpor na primárnej strane
• menšie nároky na riadiaci systém

WARMLINE WL Hxxx
(zapojenie pre ohrev alebo chladenie)

Výmenníková stanica je určená na zabezpečenie vykurovania, 
vzduchotechniky, technologické účely, zabezpečenie trvalého 
odberu tepla z kogeneračných jednotiek, alebo chladenie 
sekundárneho média.

Uvedené zapojenie má nasledujúce výhody:
• nízke investičné náklady
• kvalitná regulácia
• široká oblasť využitia týchto staníc vďaka variabilnosti typov 

výmenníkov (pájkované, skladané) a iných komponentov
• jednoduché zapojenie



REGULÁCIA
STATICKÉHO

TLAKU

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

SV-P

TÚV-C

TÚV-P

P-V

P-PWARMLINE WL Wxxx
(zapojenie pre prípravu TÚV)

Výmenníková stanica je určená pre potreby samostatnej 
prípravy TÚV. Stanica sa dodáva variantne s prietočným alebo 
zásobníkovým ohrevom.

Uvedené zapojenie má nasledujúce výhody:
• nízke investičné náklady
• kvalitná regulácia
• široká oblasť využitia týchto staníc vďaka variabilnosti typov 

výmenníkov (pájkované, skladané) a iných komponentov
• jednoduché zapojenie

Variantné zapojenia sekundárnych 
častí

Sekundárna časť - ÚK (VZT)

Pri vyšších výkonoch a zvýšených požiadavkach na zálohovanie 
navrhujeme stanice s požadovanými zálohami výmenníkov 
a čerpadiel ÚK.
Ďalším požiadavkom je rozdelenie na viac sekundárnych okruhov. 
Pri menšom počte okruhov riešime rozdelenie do zón priamo 
v stanici, pri väčšom počte je optimálnym riešením pripojenie 
zónového modulu DIRECTLINE ZON.
Regulácia statického tlaku môže byť zabezpečená expanzomatom 
alebo automatickou stanicou PRESSLINE. Doplňovanie 
sekundárneho systému je zabezpečené z upravenej studenej vody 
alebo z kondenzátu.

Sekundárna časť - TÚV

Pri vyšších výkonoch a zvýšených požiadavkách na zálohovanie  
navrhujeme stanice s požadovanými zálohami výmenníkov a 
čerpadiel TÚV.
Rozhodujúcou podmienkou pri návrhu stanice je výber správneho 
typu zapojenia ohrevu TÚV s prietočným alebo zásobníkovým 
ohrevom.
Zapojenie s prietočným ohrevom je ideálne v aplikáciách, kde je 
predpokladaná nižšia súčasnosť odberu TÚV (bytové domy, ai.).
Prietočný ohrev TÚV môže byť doplnený o zásobník zaradený do 
série za výstup z výmenníka ohrevu TÚV. Zásobník plní funkciu 
vyrovnávača teplotných rozdielov, ktoré môžu vzniknúť pri regulácii 
TÚV. Zapojenie so zásobníkovým ohrevom je vhodné pre objekty 
s veľkými špičkovými odbermi (objekty občianskej vybavenosti, 
priemysel, a pod.)

Príklad značenia staníc:

                    WL HxxxWxxx T
                                                                   
                       výkon TÚV v kW

                                                                       výkon ÚK v kW
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Výbava výmenníkových staníc:
Výmenníkové stanice WARMLINE sú na primárnej a sekundárnej strane 
štandardne vybavené prvkami podľa príslušných noriem týkajúcich sa 
projektovania výmenníkových staníc.
Taktiež stanice, ktoré patria do kategórie tlakových zariadení majú predpísanú 
výstroj podľa Nariadenia vlády č. 576/2002 Z.z.
Ďalšou dôležitou výbavou týkajúcej sa správnej funkcie stanice vzhľadom na 
konkrétne podmienky zákazníka sú:
• čerpadlá s plynulou reguláciou otáčok
• regulátor diferenčného tlaku
• regulátor maximálneho prietoku alebo obmedzovač maximálneho 

prietoku
• elektromagnetická úprava vody
• regulácia statického tlaku
• úprava vody pre systém ÚK
• merače tepla
• riadiaci systém
• osadenie kompenzátormi

Konštrukčné riešenie staníc:
Jednotlivé vetvy stanice sú umiestnené v nosnom ráme z uzavretých profilov. 
Na ich výrobu sa používajú len atestované polotovary. Materiál okruhu TÚV 
je možné voliť variantne z uhlíkovej, nerezovej ocele resp. plastu PPR.
Jednotlivé okruhy stanice sú do prevádzkovej teploty 95°C štandardne 
izolované izoláciou z polyetylénovej peny a nad 95°C izoláciou z minerálnych 
vlákien s AL fóliou.
Konštrukčné riešenie staníc je prispôsobené optimálnej obsluhe 
a servisovateľnosti.
Priestorové riešenie v rámci strojovne je prispôsobené požiadavkám 
projektanta. Dispozičné rozmery stanice si projektant zadáva prostredníctvom 
Technického dotazníka DISPOZÍCIE, ktorý je uvedený v Technickej príručke, 
na CD, alebo na webe www.decon.sk.

Spracovanie dopytu zákazníka:
Naša spoločnosť navrhuje výmenníkové stanice na základe dopytu 
zákazníka. Pre návrh stanice „ušitej na mieru“ je optimálne vyplniť Technický 
dotazník WARMLINE, v ktorom 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.

Certifikáty a systém riadenia kvality:
Výmenníkové stanice WARMLINE 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 ISO 9001:
2000 na vývoj, výrobu, montáž a servis tepelných a tlakových zariadení.

Decon spol.s.r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91  Žilina, tel. +421 41 707 57 10-11, fax. +421 41 724 78 56, email: decon@decon.sk, www.decon.sk

Decon technologie s r.o., Nám. Svobody 527, 739 61  Třinec, tel. +420 558 958 051, fax: +420 558 958 052, email: info@decon.cz, www.decon.cz


