


Výměníkové stanice

POSTUP PŘ I VÝSTAVBĚ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE S VÝMĚNÍKY G-MAR PLUS

PŘ EHLED VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE PRO RODINNÉ DOMY A BYTY



Výměníkové stanice

VýměníkoVá stanice PRo bytoVé Domy

Výměníková stanice je montována podle individuálních požadavků odběratele (dle druhu VS), přičemž celkový výkon je 
volitelný do hodnoty cca 800 kW. Výměníková stanice může být sestavena přímo u odběratele nebo může být předmon-
tována do nosné konstrukce, přičemž vnější rozměry této konstrukce jsou voleny tak, aby byla transportovatelná běžný-
mi dveřmi šířky 80 cm. VS je následně u zákazníka připojena na primární a sekundární rozvody budovy. Daná stanice je 
většinou osazena na základ cca 160 x 90 cm v místnosti přibližně 3 x 3 m. VS je osazena veškerou povinnou výbavou, 
která zajišťuje bezpečný provoz. Je dále dodávána expanzní nádrž s membránou, jejíž velikost bude určena projektem 
nebo skutečným stavem topného systému. Regulační systém, čerpadla, zásobní nádrž, případně armatury dodáváme 
podle vlastního návrhu i podle požadavků odběratele.

VýměníkoVé stanice PRo centRáLní zásoboVání tePLem a PRo PRůmysLoVé tecHnoLoGie

Výměníkové stanice jsou montovány podle individuálních požadavků odběratele (dle druhu VS), přičemž celkový výkon 
je volitelný řádově do desítek MW. Výměníkové stanice jsou sestavovány přímo u odběratele a jejich části mohou být 
předmontovány do nosné konstrukce, přičemž vnější rozměry této konstrukce jsou voleny tak, aby byly jednoduše trans-
portovatelné dopravními prostředky a vstupními otvory budovy  následně u zákazníka připojena na primární a sekundární 
rozvody budovy. VS je osazena veškerou povinnou výbavou, která zajišťuje bezpečný provoz. Je dále dodávána expanz-
ní nádrž s membránou nebo expanzní doplňovací systém,druh zařízení je určeno výkonem VS. Regulační systém, čer-
padla, zásobní nádrž, případně armatury dodáváme podle vlastního návrhu i podle požadavků odběratele.

Příklad návrhu
výměníkové stanice
pro chlazení oleje
– montážní sestava 
a její realizace

Příklad schématu zapojení 
a návrh montážní sestavy výmění-
kové stanice pro obytné budovy
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UKÁZKY REALIZOVANÝCH VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC




