PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K ROZVODNÉMU TEPELNÉMU ZAŘÍZENÍ

Příloha č. 2
Schématická zapojení ÚT a TV včetně měření

Severočeská teplárenská, a.s.

Dodávka tepelné energie z VS nebo DVS _ schéma horkovodní, tlakově nezávislé stanice
Orientační schéma, podle konkrétní situace může být schéma upřesněno
přívodní potrubí
primár

topné větve sekundár

vratné potrubí
(zpátečka) primár
zkrat s vypouštěním
případně odvzdušnění

rozdělovač

sběrač
zásobník teplé vody

měření tepla pro ÚT
havarijní
ventil
fakturační měřidlo

výměník ÚT

regulační ventil ÚT

regulační ventil TV

expanzní nádoba

měření tepla pro TV

doplňování

vodoměr
doplňování

typ čáry

název
přívodní potrubí primár
vratné potrubí primár
topné větve
přívodní potrubí teplé vody
cirkulace teplé vody
potrubí studené vody

výměník TV

Dodávka tepelné energie z OPS_schéma připojení na dvojtrubní sekundární síť
Orientační schéma, podle konkrétní situace může být schéma upřesněno

přívodní potrubí
vytápění objektu

T

přívod teplé vody
objektu
vratné potrubí
vytápění objektu

výměník pro přípravu teplé vody

T

přívod studené vody

~

napojeno na venkovní rozvody

typ čáry

název
přívodní potrubí vytápění
vratné potrubí vytápění
přívodní potrubí teplé vody
cirkulace teplé vody
potrubí studené vody

cirkulace teplé vody

rozvody ÚT v objektu

Schématické zapojení ÚT do objektu
Prvky 3, 4 a 5 jsou nepovinné

1

2

1

3

4

5

T

přívodní potrubí ÚT

5

M

M
4

napojeno na
venkovní rozvody

6

1

T

7

cirkulační potrubí ÚT

5D

3D

2
poz.
1
2
3
4
5
6
7

název
kulový kohout přírubový
vypouštěcí kulový kohout
filtr
teploměr
tlakoměr
měřič tepla
regulátor tlaku

5D

3

2

3

T

přívodní potrubí TV

napojeno na
venkovní rozvody

cirkulace TV v objektu

1

rozvod TV v objektu

Schématické zapojení TV do objektu bez patního měřiče
Prvky č. 3 jsou nepovinné

1

4

2

3

T

cirkulační potrubí TV

2D

poz.
1
2
3
4

název
kulový kohout
vypouštěcí kulový kohout
teploměr
seřízení cirkulace - vyvažovací ventil

5D

rozvod TV v objektu

cirkulace TV v objektu

Schématické zapojení TV do objektu s patním měřičem
Prvky č. 3 jsou nepovinné

2

1

3

5

patní měřič

T

přívodní potrubí TV

napojeno na
venkovní rozvody

1

4

2

3

T

cirkulační potrubí TV

2D

poz.
1
2
3
4
5

název
kulový kohout
vypouštěcí kulový kohout
teploměr
seřízení cirkulace - vyvažovací ventil
patní měříč - měření spotřeby TV

5D

Severočeská teplárenská, a.s.

Připojovací podmínky ST, a.s.

Soustava CZT MOLI

SCHÉMA MĚŘÍCÍHO A OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
Primární tepelná síť

Odběrné tepelné zařízení

Metrologický úsek
obecné pravidlo pro montáž vodoměrů, průtokoměrů

teploměry
Pt 500

ZDROJ

vodo
měr

PS
DVS

Přívodní potrubí

5 x DN

Vratné potrubí
PRŮTOKOMĚR

Vypouštění
KALORIMETR

doplňování

Filtr

vodoměr doplňování

Zpětná klapka

3 x DN

