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Základná charakteristika

Použitie

Popis

Pracovná kvapalina

Objednávacie kódy

9552 DV285-10E

9553 DV285-20E

9554 DV285-30E

9555 DV285-45E

9556 DV285-60E

Technické údaje

Typ DV285-10E DV285-20E DV285-30E DV285-45E DV285-60E

10 20 30 45 60

0,27 m² 0,54 m² 0,81 m² 1,22 m² 1,62 m²

0,34 l 0,60 l 0,85 l 1,28 l 1,65 l

0,34 l 0,60 l 0,85 l 1,28 l 1,65 l

Počet dosiek 
Teplovýmenná plocha 
Objem vykur. kvapaliny 
Objem ohriev. kvapaliny 
Max. pracovný tlak

Max. pracovná teplota

* bez izolácie / s izoláciou trvalo / s izoláciou krátkodobo
Materiály

Rozmerová schéma Výmenník

Izolácia

Rozmery s izoláciou a hmotnosťou
G 1" M G 1" M G 1" M G 1" M G 1" M

310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm

130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 

70 mm 95 mm 110 mm 140 mm 175 mm

230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 

18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 

Pripojovacie rozmery 
Výška (rozmer A)

Šírka (rozmer B) 
Hrúbka (rozmer E) 
Rozostup (rozmer C) 
Rozostup (rozmer D) 
Výška hrdla (rozmer F) 
Hmotnosť vrátane izolácie 2,4 kg 3,3 kg 5,1 kg 5,5 kg 7,0 kg

Odporúčaná max. plocha solárnych kolektorov

- / 5 / 6 m²
5 / 10 / 14 

m² 

8 / 16 / 22 

m² 

12 / 25 / 

35 m² 

16 / 33 / 

45 m² 

Zapojenie výmenníkov s bazénovým by-passom

E-mail: obchod@regulus.skREGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

Web: www.regulus.sk

29,4 bar

185 / 150 / 175 °C *

AISI 316 L

EPDM

pri týchto podmienkach:

stredná Δt = 10 K, 

prietok kolektormi 1 l/min·m²,

pracovná kvapalina SOLARTEN/voda,

min. prietok na sekundárnej strane 1000 / 2000 / 4000 l/h

Tel.: 051 333 7770

Označenie vstupov a výstupov

TECHNICKÝ LIST

Doskový výmenník DV285, izolovaný

slúži k efektívnemu odovzdávaniu tepla medzi rôznymi 
kvapalinami, vyhovuje pre použitie so solárnymi systémami
skladá sa z tenkostenných prelisovaných dosiek z nerezovej ocele 
pájkovaných meďou, výmenník je dodávaný s tepelnou izoláciou
voda, nemrznúca zmes pre vykurovacie a solárne systémy a 
tepelné čerpadlá

v2.5_11/2018
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Tlaková strata výmenníkov (voda / voda)

Výpočtové vzťahy

KDE:

m1,2  [kg/s]

ΔT1,2 [K]

c1,2  [J/kg·K]

E-mail: obchod@regulus.skREGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

Web: www.regulus.sk

Výkonové krivky výmenníkov

Výkonové krivky sú určené na základe merania výmenníkov pri rôznych teplotných a prietokových podmienkach. Výkonová krivka je 
uvedená ako závislosť výkonu výmenníka na prietoku sekundárnej strane výmenníka pri danom strednom teplotnom rozdiele 
primárnej a sekundárnej strany (teplotný spád) a prietoku na primárnej strane výmenníka. Výkonové krivky platia pre vodu na 
oboch stranách výmenníka.

BEŽNÉ 
APLIKÁCIE

Stredný teplotný spád výmenníka ΔTstr

Odovzdávaný výkon výmenníkom P:

… hmotnostný prietok kvapaliny  na primárnej (1)

a sekundárnej (2) strane
… teplotný rozdiel medzi vstupnou a výstupnou teplotou

primárnej (1) a sekundárnej (2) strany   výmenníka
… merná tepelná kapacita

Tel.: 051 333 7770

STREDNÝ TEPLOTNÝ 
SPÁD VÝMENNÍKA

ΔT 6 K

ΔT 10 K

ΔT 20 K

aplikácia s požiadavkami na minimálny teplotný rozdiel medzi primárnou a sekundárnou
stranou výmenníka - solárne systémy tepelné čerpadlá, kondenzačné kotly, a pod.

aplikácia s požiadavkou na bežný teplotný rozdiel medzi primárnou a sekundárnou 
stranou výmenníka - klasické zdroje elektrické a plynové, ohrev bazéna, a pod.
aplikácia s vysokoteplotnými zdrojmi ktorých účinnosť nie je závislá na teplote - kotly 
na tuhé palivá, príprava OPV, ohrev bazéna, a pod.

Voľba správnej veľkosti doskového výmenníku

a) Zámena

Pri zámene výmenníkov sa zrovnáva plocha výmenníkov, ktorých výška (má vplyv iba pri ohreve kvapaliny o ΔT - napr. 
príprava OPV z 10 na 55 °C) a tlakové straty.

b) Požadovaný výkon a stredný teplotný spád

Pred voľbou výmenníka je vždy nutné poznať aspoň 2 z 3  parametrov výmenníka - výkon, prietoky na primárnej a 
sekundárnej strane a teplotné spády primárnej a sekundárnej strany. Z dvoch známych parametrov sa dopočítavajú 
zostávajúce 3 parametre podľa vzorcov uvedených pod textom. Potom sa určí stredný teplotný spád medzi primárnou so 
sekundárnou stranou výmenníka podľa vzorca uvedeného pod textom (ak nie je projektom určený požadovaný teplotný 
spád, záleží voľba stredného teplotného spádu na type aplikácie). Pre vypočítaný alebo daný prietok primárneho okruhu 
výmenníka vyberte najbližší nižší tabuľkový prietok primárnym okruhom uvedený v grafoch - 750, 1500 l/h a 2400 l/h. 
Potom vyhľadajte príslušný graf, ktorý zodpovedá zvolenému strednému teplotnému spádu a prietoku primárnou stranou a 
v ňom vyberiete najbližšiu vyššiu krivku výkonu výmenníka. 
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Výkonové krivky pre stredný teplotný spád 6 K

E-mail: obchod@regulus.skREGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

Web: www.regulus.sk
Tel.: 051 333 7770

DV285E - ΔT = 6 K - Q₁ = 750 l/h - voda/voda

DV285E - ΔT = 6 K - Q₁ = 1500 l/h - voda/voda

DV285E - ΔT = 6 K - Q₁ = 2400 l/h - voda/voda
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Výkonové krivky pre stredný teplotný spád 10 K

E-mail: obchod@regulus.skREGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

Web: www.regulus.sk
Tel.: 051 333 7770

LEGENDA:

ΔT … stredný teplotný spád, P … výkon, Q₁ … prietok na primárnej strane výmenníka, Q₂ … prietok na sekundárnej
strane výmenníka

DV285E - ΔT = 10 K - Q₁ = 750 l/h - voda/voda

DV285E - ΔT = 10 K - Q₁ = 1500 l/h - voda/voda

DV285E - ΔT = 10 K - Q₁ = 2400 l/h - voda/voda
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Výkonové krivky pre stredný teplotný spád 20 K

E-mail: obchod@regulus.skREGULUS-TECHNIK, s.r.o. 
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

Web: www.regulus.sk
Tel.: 051 333 7770

LEGENDA:

ΔT … stredný teplotný spád, P … výkon, Q₁ … prietok na primárnej strane výmenníka, Q₂ … prietok na sekundárnej
strane výmenníka

DV285E - ΔT = 20 K - Q₁ = 750 l/h - voda/voda

DV285E - ΔT = 20 K - Q₁ = 1500 l/h - voda/voda

DV285E - ΔT = 20 K - Q₁ = 2400 l/h - voda/voda




