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Kasutamise kirjeldus

IVT Kompaktkollektor on väga kompaktne ja vajab väga vähe ruumi maapinnases. Ta on mõeldud majadele/hoonetele, millel on

limiteeritud võimalused energiakontuuri kaevamiseks.

IVT Kompaktkollektor on ennekõike mõeldud majadele, mis on väga energiatõhusad ja väikeste soojuskadudega.

Sissejuhatus

Kompaktkollektoreid kasutades IVT 

maasoojuspumpadega, peab lisama

ventilatsiooniseadme VBX, tagamaks

probleemiteta süsteemi toimingu.

NoteAlljärgnev on kriitiline tagamaks kollektorite häireteta toimimise:

Maja/hoone peab olema energiatõhus, maksimaalse soojuskoormusega

vähemalt < 50 W/m².

Maja/hoone peab olema varustutud IVT väljatõmbe ventilatsiooniseadmega.

     IVT ventilatsiooniseade peab olema ühendatud  väljatõmbe ventilatsioonitorudele.

Majas/hoones peaks olema paigaldatud IVT Greenline, PremiumLine soojus - 

pump, täiendatud väljatõmbe ventilatsiooniseademga VBX või IVT 495 TWIN,

millesse on sisseehitatud ventilatsiooniseade.

Soojuspump peaks katma kogumaja tarbe, seal juures normaalse töötamis

ajaga umbes 3000 tundi/aastas.

Energiakontuur taas laetakse läbi väljatõmbe ventilatsiooniseade VBX abil,

mis on ühendatud siseruumi, vaata joonist lehe üleval.

Tingimused, olud

Kasutamise kirjeldus

Väljatõmbe ventilatsiooniseade VBX



Paigaldus

Paigaldus

Paigalduse ettekirjutused:

1. Kaevata kraav, mis on 3 meetrit sügav ja 0,5 - 1 meetrit lai. Kraavi pikkus

oleneb kui palju kompaktkollektoreid paigaldatakse. Kompaktkollektori

moodulite vahe peab olema kuskil 20 cm, vajaduse korral võib olla ka 

pikem. Torud kollektori moodulitel on võimalik lõigata vastavalt 

vajaminevale pikkusele. Kui kompaktkollektoreid soovitakse paigaldada

ühte kraavi, mõlemasse kraavi seina, siis kraavi laius peab olema vähemalt 3 m.

IVT Kompaktkollektoreid saab paigaldada ka horisontaalselt. Sellisel juhul

peab kollektorite ülemised, ühendamise osad, olema vähemalt 30 cm kõrgemal

alumisest osast, et õhu kättesaamine oleks võimalik. Kraavi mõõdud:

sügavus: 1.5 m, laius: 2.5 m.

Miinimum vahemaa maja ja kollektorite vahel peaks olema vähealt 3 m.

Kraavi kaevamine peab olema reeglite kohane.

2. IVT Kollektorite paigaldust saab lihtsustada moodulid kokkuliites kraavist 

väljas, ning asetades pärast ühe jadana kraavi. Asetades olla ettevaatlik.

3. Asetades kompaktkollektorid kraavi, keevitades moodulid üksteisega

ühenduskohtadest kokku.

4. Survestada moodulid õhuga. Hoida moodulid õhusurve all seniks kuni 

kraavi täidetakse.

5. Uuesti täita kraav ,kas liiva või pinnasega milles ei ole kive.

6. Tagasi jooksvad torud, 40 mm PEM, peavad olema vähemalt 1 m sügavusel.

7. Jõudes maja seinani tagasijooksva toruga, peab olema toru isoleeritud 

vähemalt 2 m ulatuses enne seina. Siseruumis peavad olema torud,

kas isoleeritud tulekindlaks või tulekindlad.

Plastiktoru kasutamisel siseruumis peab olema toru kaitstud 40 mm tule -

kindla mineraal villaga, EI30.

8. IVT Kompaktkollektorite täitmine, häälestamine, koolitus peab olema läbi - 

viidud ametliku IVT paigaldaja poolt.

Vertikaalne paigaldus

Horisontaalne paigaldus

Alljärgnevad tarvikud on vajalikud kollektori paigaldamiseks:

     Toru keevitus

Toru keevitamise

seade
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Mõõdistamine

Mõõdistamine

Kompaktkollektorite arv on sõltuv maja soojuskadudest ja maja mahust

ja soojuspumba võimsusest. Allpool olev tabel näitab eeldatavat moodulite

arvu, erinevate võimsustega soojuspumpadega.

Kasutage täpsemate tulemuste saamiseks IVT programme, või võtke

ühendust lähima IVT edasimüüjaga.

      Soojuspumba mudel
  Arv mooduleid, pumba

kohta, mis katab 100% koormust

    Arv mooduleid, pumba kohta, mis

     katab 50% koormust

IVT 495 TWIN 7 9

IVT Greenline, 6 kW 9 13

IVT Greenline, 7 kW 11 17

IVT Greenline, 9 kW 15 21

IVT PremiumLine X11 18 27

Kompaktkollektoreid on soovitatav paigaldada maksimaalselt 10 tk ühte.

10 - st enama kollektori kasutamisel, tuleb jaotada energiakontuurid erinevatesse osadesse.

Kollektori mooduli pikkus 1.5 m + 2x15 cm ühendus toru

Kollektori mooduli kõrgus                                   2.0 m

Jooksev toru pikkus

ühe kollektori mooduli kohta
40 m

Toru tüüp PEM 40, 6.3 bar

Toru mõõt 40 mm

Hulk ühe mooduli kohta 40 l

Soojusülekande

vedelik
max 29 % vol Etanol

Nominaalne vooluhulk                                      0.2-0.4 l/s

Rõhu langus ühe mooduli kohta

0.20 l/s

0.30 l/s

0.40 l/s

5 kPa

7 kPa

10 kPa

Tehnilised andmed

9. Normaalne temperatuuride vahe kompaktkollektorites on 3-4 C.
Kui täita toasooja energiakontuuri vedelikuga, siis temperatuuride 
vahe võib olla kõrgem.
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