
Soľankový výmenník
SD-250/SD-500

Popis:

Soľankový výmenník je analógia k zemnému vzduchovému výmenníku. Slúži 
ako   protimrazová  ochrana  vetracej  jednotky,  alebo  chladič  vzduchu  pre 
vetracie systémy rodinných domov a iných objektov. Vzduch sa ohrieva alebo 
ochladzuje prechodom cez výmenník, ktorý získava teplo, resp. sa ochladzuje 
prečerpávaním teplonosnej kvapaliny cez rúrkový výmenník. Ten je zakopaný 
v zemi, ponorený v studni, alebo v inom zdroji tepla, či chladu.
Dodáva sa v kompaktnom prevedení v tepelne izolovanej skrini s filtračnou 
vložkou, čerpadlom a ochrannými prvkami.
Výmenník sa montuje pred vstup vetracej jednotky. V montážnom priestore 
musí byť k dispozícii sieťové napätie 230V/50Hz, a kanalizačná prípojka na 
odvod  kondenzátu  vznikajúceho  v  letnom období.  Montážny  priestor  musí 
umožňovať  prehľadnú  montáž  a  prístup  k  výmenníku  z  dôvodu  revízii  a 
čistenia.
Soľankové  rúrky  musia  byť  tepelne  izolované  od  prechodu  cez  vonkajšju 
stenu, až  po vstup do výmenníka. Takisto potrubie pre prívod vonkajšieho 
vzduchu, od vstupu do objektu po výmenník, a od výmenníka až po vetraciu 
jednotku, musí byť dobre tepelne zaizolované.
Riadenie soľankového výmenníku je možné prostredníctvom automatického 
riadenia vetracích jednotiek PAUL, alebo nezávislého riadiaceho modulu, napr. 
univerzálneho termostatu firmy PAUL. 

Rozmery:

Výhradný zástupca pre SR: ELTIS electronic, spol. s r. o. • Teplárenská 2 • 971 01 Prievidza • Telefón: 046 5423030 •
Fax: 046 5420344 • E-mail: info@vetranie.sk • Internet: www.vetranie.sk

mailto:info@vetranie.sk
http://www.vetranie.sk/


Technické údaje:

SD250 SD500

Rozmery (s filterboxom): 352 (516) x 705 x 589
Výkon výmenníka: 1,2 kW 2,4 kW
Max. prietok vzduchu: 250 m3/hod 500 m3/hod
Max. prietok soľanky: 0,25 m3/hod 0,50 m3/hod
Tlaková strata pri max. prietoku vzduchu: 30 Pa 120 Pa
Tlaková strata rúrkového výmenníku pri max. prietoku: 25 kPa 28 kPa
Pripojenie soľankového okruhu: 22 mm
Priemer vstupnej príruby vzduchu: DN180 DN180
Priemer výstupnej príruby vzduchu: DN160 DN180
Pripojenie na odvod kondenzátu:
Typ filtra: G4 
Váha: (bez náplne) 40 kg
Odporúčanie pre soľankový okruh:
Rozmery PE porubia pre zemný kolektor: 20 x16 25 x 20,4
Dľžka PE potrubia: 60 m 120 m
Množstvo náplne (spolu s nemrznúcou zmesou -aethylenglykol 30%) 12 l  40 l
Hľbka sondy v prípade zemného vrtu (40x3,7) 20 m 50 m

Systémové pripojenie:

Doporučený postup plnenia:

1.) Systém sa naplní vodou cez ventily V1 a V3, pričom ventil V2 je zavretý a V4 otvorený.
2.) Na ventily V1 a V3 sa pripoja krátke hadičky a ponoria sa do vedra so 4 l  nemrznúcej zmesi (Aethylenglykol) – platí 

pre 60 m zemný kolektor s PE rúrou Φ = 20/16mm.
3.) Zapnutím obežného čerpadla na cca 15 min. sa obsah výmenníka a vedra premieša.
4.) Ventil V3 sa uzavrie a cez ventil V1 sa pripojením na vodovodnú sieť zvýší tlak v systéme na cca 1,5 bar.
5.) Ventil V1 sa uzavrie, ventil V2 otvorí a zmes sa dokonale premieša cirkuláciou počas cca 30 min, zmes odvzdušňovať 
a prípadne skorigovať tlak v systéme.
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