
Tekočinski zemeljski kolektor SEWT

SEWT set

Tekočinski zemeljski kolektor 
SEWT znatno zvišuje učinkovi-
tost prezračevalne naprave z 
izkoristkom odpadne toplote.
SEWT prihrani še več energije in 
znižuje stroške ogrevanja na 
minimum. Optimalna dopolni-
tev prezračevalne naprave z 
izkoristkom odpadne toplote.

Prednosti
Dodatno predgretje in 
preprečevanje zmrzovanja v 
hladnem delu leta.
Prijetno naravno hlajenje v 
vročih dneh.
Montažni komplet s prilegajoči-
mi se komponentami.

Opis delovanja
Tekočinski zemeljski kolektor
SEWT izkorišča v zemlji 
akumulirano toploto, ki je  
relativno konstantne tempera-
ture. Zemeljski kolektor se 
položi v zemljo na globino okoli
1,5 m. Hidravlični sklop skrbi
za cirkulacijo medija po 
kolektorju v odvisnosti od 
zunanje temperature. Medij v 
kolektorju deluje kot prenosnik 
toplote in preda toploto 
dovodnemu zraku v modulu 
toplotnega izmenjevalca.

Učinki:
V hladnem delu leta se mrzli 
dovodni zrak predgreje za do 14 
°C. Tako se zunanji zrak 
ponavadi segreje nad 0 °C in 
tako ni nevarnosti nabiranja 
ledu na toplotnem izmenjeval-
cu prezračevalne naprave. Višja 
temperatura dovodnega zraka 
pozitivno vpliva na energijsko 
bilanco in izkoristek naprave. 
Dodatno segrevanje dovodne-
ga zraka je tako potrebno samo 
v izredno hladnih dneh.
V vročih poletnih dneh deluje
zemeljski kolektor kot hladilec
zraka in tako znatno ohladi zrak 
še pred prezračevalno napravo.
V prehodnem obdobju se 
pretok medija v kolektorju 
prilagaja v odvisnosti od 
termostatsko merjene zunanje 
temperature. Rezultat je 
prihranek energije in prijetna 
bivalna klima v prostorih.

Nasveti za načrtovanje
Za čimboljši prenos toplote 
preko zemeljskega kolektorja se 
mora kolektor položiti v zemljo 
na globino najmanj 1,2 m, ker je 
tam preko leta relativno 
konstantna temperatura od 8 
do 12 °C. Temperatura zemlje je 
z globino zmeraj bolj konstan-
tna.
Za izboljšanje prenosa toplote
mora biti cev kolektorja v 
tesnem stiku z zemljo in jo zato 
položimo v peščeno posteljico. 
Pri paralelnem polaganju 
kolektorja morajo biti cevi med 
seboj razmaknjene za najmanj 
0,5 m (od ene do druge cevi).
Kot alternativa polaganju 
kolektorja v zemljo na globini 
1,5 m obstaja tudi možnost 
vrtine.

Dobava
Celoten funkcionalen sklop je 
dobavljiv v kompletu. Komplet 
zagotavlja funkcionalnost 
sistema in prileganje posame-
znih komponent. Zaradi 
kompaktnega pakiranja opreme 
je tudi transport enostavnejši. 
Sistem je dobavljiv v treh 
sklopih, ki so opisani na 
naslednji strani.

SEWT set              Št. 2564

     Shema delovanja
Za preprečevanje nabiranja kondenzata je predviden sistem izoliranih cevi 
IsoPipe®. Alternativa je cev iz pocinkane pločevine z dodatno izolacijo.
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t = 12 °C

t = 10 °C

t  =  8 °C

t = 12 °C

t = 10 °C

t =  8 °C

IP 44

SS-906

16 A (4 A ind.)

230 V, 50/60 Hz

IP 54

2 x 0 – 40 °C

0.2 A

230 V, 50 Hz

25, 35, 45 W

Tekočinski zemeljski kolektor SEWT

Tehnični podatki

Vse mere so v mm

Modul izmenjevalca toplote Hidravlični modul in krmiljenje
Cev zemeljskega kolektorja s 
spojkama in 20 L glikolnega 
medija

Opis
Visokozmogljivi tekočinski 
toplotni izmenjevalec z 
aluminijastimi lamelami za 
optimalen prenos toplote na 
zunanji zrak. Zunanji priključki so 
bakreni Ø 12 mm.
Dvostensko kompletno izolirano
belo pobarvano pločevinasto 
ohišje z 20 mm izolacijo in 
montažno konzolo za stensko ali 
stropno montažo.
Zračni priključki premera 180 mm
z dvojnimi objemnimi tesnili.
Variabilna smer pretoka zraka s
prenastavljivim $ltrom.
Vgrajeni zračni $lter G3 
preprečuje vstop umazaniji, 
insektom, itd.
Enostavna odstranitev revizijske-
ga pokrova brez orodja, za 
dostop do $ltra.
Priložen sifon za odvod 
kondenzata Ø 1/2“.

Dodatki
Rezervni $ltri (3 kosi)
ELF-SEWT-F               Št. 2568

Opis
Kompleten hidravlični montažni
sklop z vsemi komponentami za
priklop tekočinskega zemeljskega
kolektorja in ustreznih krmilnih 
naprav za avtomatsko in ročno 
delovanje naprave.

Obseg dobave
Obtočna črpalka medija (230 V)
montirana v izoliranem nosilcu z
zaščito.
Temperaturni prikaz dovoda in 
odvoda.
Avtomatski odzračevalnik s 
protipovratnim ventilom.
Membranska 12 litrska ekspanzij-
ska posoda s priključkom 3/4''
vključno s stensko montažno 
konzolo in razbremenilnim 
ventilom.

Termostatski modul
z dvema nastavitve-
nima vrednostima 
za avtomatski 
preklop režima iz 
zimskega na poletni.
Stikalo za preklop med avtomat-
skim režimom termostata in 
ročnim režimom (vključno s 
priključno dozo).

Opis
Gibljive PE-HD (visokotlačni 
polietilen) cevi zemeljskega 
kolektorja, debelina stene 2,9 
mm, zunanji premer 32 mm, 
dobavljiv v 100 m kolutu.
Specialno razvit za zemeljski 
kolektor.
Spojke iz visoko kakovostnega
polipropilena (PP) za priklop 
kolektorja na hidravlični sklop.
Priključni komplet (32-1'') 
zagotavlja aktivno tesnenje.
20 L kantica glikolne raztopine 
brez amoniaka in nitritov zadošča 
za polnjenje sistema s 25% 
mešanico glikola in vode.

Obremenitev

Napajanje

Stopnja zaščite

Vezalna shema št.

Temperaturno območje

Nazivni tok

Napajanje

Moč, 3-Stpnje

Stopnja zaščite

Tehnični podatki ta termostat

Tehnični podatki za hidravlični modul

     Nasvet

SEWT – komplet garantira poleg
ugodnejše cene za komplet tudi
funkcionalnost in natančno 
prileganje komponent.

Tip                     Št.
SEWT set                  2564

Posamezne komponente SEWT
sistema

Tip                     Št.
SEWT-W                  2565
SEWT-H                  2566
SEWT-E                  2567

Izstopna temperatura pozimi
Zunanja temperatura je -12 °C

Izstopna temperatura poleti
Zunanja temperatura je 28 °C

Padec tlaka v toplotnem izmenjevalcu
Z upoštevanim čistim G3 $ltrom

Tehnični podatki za SEWT-W

SEWT-W SEWT-H SEWT-E
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