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1. Úvod, podklady.

Projekt e í úpravu zapojení stávající strojovny a kotelny Domova mláde e
Komenského ul.pro vy í vyu ití tepelných erpadel Robur.

Podkladem pro zpracování projektu úprav  byla dokumentace sou asného stavu,
prohlídka a dom ení provedené na míst .

2. Sou asný stav.

Zapojení jednotivých komponent je provedeno v souladu s dokumentací pro realizaci
stavby Zateplení a zm na topného systému DM SP  Tábor .Po uvedení do provozu se
ukázalo, e toto zapojení neumo uje vyu ití tepelných erpadel pro oh evy TV vlivem
po adavku na teplotu TV 55°C, kdy topný faktor T  klesá na hodnotu 1,1 a je tak na úrovni
b ného kondenza ního kotle.P i zapojení stávajícího kotle Viesmann do systému dochází pak
ke zvý ení teploty zp tné vody do T , co  zp sobuje jejich odstavování z provozu z d vod
zap sobení jejich ochran.

Dal í komplikací je pak nemo nost komunikace mezi ídícím systémem p vodní
kotelny Viesmann a novým ídícím systémem tepelných erpadel.

3. Technické e ení úprav

Úpravy potrubního zapojení jsou pak sm rovány do zm ny zapojení oh evu TV a
budou spo ívat:
-oh ev TV je nov  koncipován jako seriový jak pro tok topné tak pro tok oh ívané vody(toto
zapojení bylo ostatn  uplatn no v p vodním zapojení s plynovým kotlem)
-pro p edeh ev TV bude vyu it stávající deskový vým ník Swep B 60x50 a za ním zapojený
stávající akumula ní oh íva  ACV 600, topným mediem bude topná voda z T  z
akumula ních nádr í
-druhý akumula ní oh íva  ACV 600 bude za azen jako koncový stupe  doh evu a bude
fungovat pouze na topnou vodu z plynového kotle
-akumula ní nádr e 2 x 2000 l budou potrubn  propojeny do spole ného systému
-pojistný ventil na deskovém vým níku p edeh evu TV bude v souladu s SN 060830
p emíst n na výstupní potrubí  z vým níku
-plynový kotel .2 s novým ho ákem Weishaupt bude slou it jak pro doh ev TV tak pro
doh ev otopného systému, p epínání provozu bude pomocí stávajícího trojcestného ventilu
-p vodn  navr ený druhý ventil jako sm ovací z stane zachován a bude ídit teplotu vratné
vody do kotle na minimální po adovanou hodnotu z hlediska ochrany proti nízkoteplotí korozi
-v této souvislosti bude kotel .2 zapojen na expanzní nádoby topného okruhu aby
nedocházelo k ne ádoucím ztrátám topné vody p i oh evu TV

  Tepelné izolace
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Nové potrubí bude izolováno potrubními tvarovkami ORSIL p íp.Rockwol, s
povrch.úpravou Al folií

topná a vratná voda

DN 65 tl.60 mm
vratná voda DN 65 tl.50 mm

DN 40 a 50 tl.50 mm
DN 25 tl.40 mm

Potrubí p edeh áté a doh áté teplé vody -PPR

Mirelon tl.20 mm

Nát ry

Izolované potrubí  bude nat eno základním nát rem

Zkou ky za ízení.

Budou provedeny zkou ky dle SN 06 0310 pro nové potrubí
-zkou ka t snosti dle l.8.2
-zkou ka topná dle l.8.3.3
-provozní topná zkou ka dle l.8.3.3. SN 06 0310 provedená v topném období po
dobu 72 h.
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