HK – hibridna kotlovnica
za ogrevanje objektov


Hibridna kotlovnica temelji na uporabi dveh virov toplote:



- toplota iz zunanjega zraka preko toplotne črpalke zrak/voda
- toplota iz kotla na trda goriva z ročnim ali mehanskim nakladanjem





Oba toplotna vira napajata dobro izoliran hranilnik toplote, ki služi kot
osnova hišnega ogrevalnega sistema.




Toplotna črpalka,
kotel na trda goriva in

hranilnik toplote


Toplotna črpalka,
kotel na pelete in
integrirani hranilnik toplote

Pri višjih zunanjih temperaturah v jesenskem ali pomladnem obdobju se za oskrbo toplote uporablja
električna toplotna črpalka, ki toploto zunanjega zraka prenaša v hišni ogrevalni sistem. Grelni faktor COP
je pri teh razmerah ustrezno visok, cena toplotne energije je v teh pogoji nizka, delovanje je popolnoma
samodejno in ne zahteva nikakršnega posluževanja,
Pri nižjih zimskih temperaturah, ko delovanje toplotne črpalke ni več racionalno in ko je potrebna pri
radiatorskem ogrevanju višja temperatura vode, se za oskrbo toplote uporablja toplovodni kotel na lesno
biomaso z ročnim ali mehanskim dodajanjem goriva.

Prednosti:









Sistem HK je zelo primeren za vgradnjo novih in tudi že obstoječih kotlovnic na trda
goriva z radiatorskim ali talnim ogrevalnim sistemom.
Omogoča možnost izbire ustreznega toplotnega vira glede na ceno in uporabnost
Preklop ogrevalnega vira se določi in izbira samodejno glede na zunanjo temperaturo
Omogočene so vse izvedbe hišne regulacijske tehnike za nove ali obstoječe objekte
Priprava sanitarne tople vode se izvaja preko kotla ali toplotne črpalke
Delovanje je skladno z EU normami in sodobnimi energetskimi direktivami
Zmanjšajo se emisije dimnih plinov, poviša se sezonska učinkovitost kurilne naprave
Pri uporabi trdega goriva v kotlu s vgrajenim hranilnikom toplote je kurjenje enostavno in
varno; ogrevanje je regulirano z ustreznim sobnim termostatom
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HK – hibridna kotlovnica
z kotlom na trda goriva z ročnim nakladanje
Kotlovnico sestavlja:
- toplotna črpalka zrak voda moči cca 10 kW,
- kotel na trda goriva Viadrus U 32 ali Atmos DC z uplinjevalno komoro in ročnim dodajanjem goriva,
- hranilnik topote prostornine, ki je zahtevama v uredbi za kurilne naprave na trda goriva; potreben
minimalni volumen je 55 litrov na 1 kW nazivne moči kotla in 12 litrov na 1 liter zgorevalne komore

Atmos DC.. ali Viadrus U 32

Kotel Atmos DC..GD
s hranilnikom toplote
ustreza zahtevam za
pridobitev subvencije
Toplotna črpalka ki
ustreza zahtevam za
pridobitev subvencije

Radiatorsko ali
talno ogrevanje

Toplotna ćrpalka
z zunanjo in
notranjo enoto

-

Kotel na
trda goriva

Bojler
Hranilnik toplote

Na povratnem cevovodu v kotel se mora vgraditi mešalni ventil za regulacijo povratka ( 60 C)
Volumen raztezne posode cca 10 % volumna hranilnika toplote
Ogrevalne krogotoke je potrebno opremiti z motornimi ventili, ki so krmiljeni z sobnim termostatom
Regulacija preklopa toplotnega vira vklopi svetlobni signal, ko delovanje topotne črpalke zaradi
nizke zunanje temperature ni več racionalno in je potrebno aktivirati kotel na trdo gorivo
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HK – hibridna kotlovnica
z integracijo hranilnika za kotle Viadrus
Kotlovnico sestavlja:
- toplotna črpalka zrak voda moči 10 kW,
- kotel na lesne pelete Biomatik VHU 26 P ali U 32 P z mehanskim dodajanjem goriva,
- integrirani hranilnik topote, volumna 560 l ki, je konstruiran tako, da se postavi nad kotlom,
kar je zelo primerno za že obstoječe kotlovnice z omejenim prostorom
Višina 2100 mm
Prekucna višina 2250 mm
Premer z izolacij0 960 mm

Toplotna črpalka, ki
ustreza zahtevam za
pridobitev subvencije

San. topla voda
Radiatorsko ali
talno ogrevanje

Toplotna ćrpalka
z zunanjo in
notranjo enoto

-

Kotel za lesne pelete z integriranim
hranilnikom toplote in
opcijsko z inox pretočnim bojlerjem

Krogotok med kotlom in hranilnikom je gravitacijski, zato morajo biti povezovalni cevovodi
dimenzije minimalno fi 35 mm.
Na priključek sanitarne tople vode vgraditi nastavljivi mešalni termični ventil ( 60 C ).
Volumen raztezne posode je minimalno 80 litrov.
Varnostni in odzračni ventil montirati na zgornjem delu hranilnika toplote.
Ko delovanje topotne črpalke zaradi nizke zunanje temperature ni več racionalno, regulacija
preklopa toplotnega vira samodejno preklopi na delovanje kotla na pelete
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